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•
•
•
•
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•
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•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ
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1) Συντηρείστε το µέλλον των επιχειρήσεών σας

Φέτος περισσότεροι από 200 CEO, Τεχνικοί ∆ιευθυντές, Μηχανικοί, και ειδικοί σε θέµατα συντήρησης από ολόκληρη την
Ελλάδα θα συναντηθούν στο 5th Maintenance Forum και θα µάθουν πώς … «θα συντηρήσουν το µέλλον των
επιχειρήσεών τους».
Κορυφαίοι εισηγητές, µε σηµαντική εµπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µοιράζονται µαζί τους νέες ιδέες και
βέλτιστες πρακτικές, χαράζοντας το δρόµο της αύξησης της αξιοπιστίας και της απόδοσης του εξοπλισµού. Συναντηθείτε
µαζί τους και αποκτήσετε πολύτιµο υλικό για την ανάπτυξη µιας νικηφόρας στρατηγικής συντήρησης και στη δική σας
επιχείρηση.
To 5th Maintenance Forum διοργανώνεται από την ATLANTIS Engineering και το Hellenic Maintenance Society στο
Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη 3-4 Οκτωβρίου 2008, τελώντας για πρώτη φορά υπό την ενεργή
υποστήριξη της EFNMS, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συντήρησης και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ τις
εργασίες του συνεδρίου θα καλύψει η κρατική τηλεόραση.
Στο επίσηµο δείπνο του 5th Maintenance Forum τιµάται η ελληνική ναυτιλία µε την παρουσία σηµαντικών
προσωπικοτήτων του χώρου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η διοργάνωση παράλληλων συναντήσεων και επαφών µεταξύ κυβερνητικών
στελεχών, υπηρεσιακών παραγόντων και φορέων µε στόχο την ενδυνάµωση της συνεργασίας και τον συντονισµό σε
θέµατα που άπτονται της συντήρησης.
Κατά τη διάρκεια των έξι panels, των τεσσάρων work shops, και του επισήµου δείπνου του 5th Maintenance Forum θα
παρουσιαστούν εισηγήσεις και case studies αναφορικά µε:
• Strategic Asset Management
• RCM-Reliability Centered Maintenance
• CBM-Condition Based Maintenance
• Contracting and Outsourcing
• E-Maintenance (CMMS, Hardware Solutions, Remote Maintenance)
• KPIs-Benchmarking
• Robotic-Automation
• Industrial Case Studies
• Energy Management
• Education & Training in Maintenance
Εκµεταλλευτείτε τις εκπτώσεις έγκαιρης εγγραφής και προς τα µέλη του HMS (Hellenic Maintenance Society)
Πληροφορίες – εγγραφές: www.maintenance-forum.eu
Τηλ. Γραµµατείας: 2310 233266

2) Πράσινη Ζωή στην Πόλη: Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013"
Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε πρόσκληση προς τους ΟΤΑ A΄ βαθµού (περιοχής µητροπολιτικού κέντρου Αθηνών
σύµφωνα µε το ρυθµιστικό σχέδιο του ΟΡΣΑ), να υποβάλλουν προτάσεις έργων για την κατηγορία Πράξης: «Πράσινη
Ζωή στην πόλη», προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αττική 2007 – 2013.
Το πρόγραµµα αναπτύσσεται σε τρεις (3) θεµατικές ενότητες, η ανάλυση των δράσεων των οποίων παρουσιάζεται ως
ακολούθως:
Θεµατική Ενότητα 1: Έργα που σχετίζονται µε την αύξηση / βελτίωση της λειτουργικότητας κοινόχρηστων
χώρων και αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος:
(α)
∆ηµιουργία / βελτίωση / επέκταση παιδικών χαρών – παιδότοπων
(β)
Αναπλάσεις αστικού χώρου όπως
- Πεζοδροµήσεις οδών ή/και βελτίωση - επέκταση πεζοδροµιών για πρόσβαση σε πλατείες
- Αναπλάσεις πλατειών
- Ηλεκτροφωτισµοί πλατειών / πεζοδροµίων
(γ)
∆ηµιουργία / βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων µικρής κλίµακας / ήπιας µορφής (κυρίως για χρήση από
µαθητές / πολίτες)
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(δ)
(ε)
(στ)

∆ενδροφυτεύσεις (δηµιουργία πρασίνου) στα πεζοδρόµια, πλατείες, ελεύθερους χώρους / διευθέτηση αλσυλλίων
Πράσινες στέγες (φυτεύσεις) σε δηµοτικά κτήρια
Έργα µείωσης αστικού θορύβου.

Θεµατική ενότητα 2: Έργα που σχετίζονται µε τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της κινητικότητας
(α)
Εφαρµογή µέρους ή του συνόλου κυκλοφοριακών µελετών, συµπεριλαµβανοµένης και της δηµιουργίας ή/και
βελτίωσης της λειτουργικότητας δηµοτικών υπαίθριων parking.
(β)
Πεζοδροµήσεις για κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση (κατά προτεραιότητα εκείνες που αποτελούν µέρος
κυκλοφοριακής µελέτης)
(γ)
∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµων σε κεντρικές οδούς του αστικού ιστού ή/και για σύνδεση κοινόχρηστων χώρων
αναψυχής
(δ)
Βελτίωση των ειδικών οδικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση ατόµων µε κινητικά και άλλα προβλήµατα και τη
διευκόλυνσή τους για πρόσβαση σε δηµόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους.
Θεµατική ενότητα 3: ∆ράσεις οριζόντιου χαρακτήρα.
(α)
Εκπόνηση τεχνικών µελετών εφαρµογής δράσεων του Προγράµµατος «Πράσινη ζωή στην πόλη», µε ανώτατο
χρόνο εκπόνησης και υλοποίησης των αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο της Πράξης τα 2,5 έτη
(β)
∆ράσεις δηµοσιότητας των φορέων και των πολιτών για το Πρόγραµµα «Πράσινη ζωή στην πόλη» και ευρύτερη
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Σηµειώνεται ότι οι πράξεις του συγχρηµατοδοτούµενου τµήµατος του Σχεδίου «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» θα πρέπει να
αφορούν τουλάχιστον σε δυο (2) από τις προαναφερόµενες θεµατικές ενότητες.
Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα
100.000.000 €
Ο προϋπολογισµός κάθε πράξης (αθροιστικά όλων των επιµέρους υποέργων) της κατηγορίας Πράξης Πράσινη Ζωή στην
Πόλη, έχει µέγιστο ύψος τα € 3.000.000.
Τα προτεινόµενα έργα / υποέργα της κατηγορίας Πράξης «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» συµπεριλαµβανοµένων και των
µελετών και των διαδικασιών τεχνικής και διοικητικής ωρίµανσης πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια εκτέλεσης /
υλοποίησης όχι µεγαλύτερη των 30 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης τους στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 25 / 08/ 2008 . Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα
προσδιοριστεί από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής µέσω της οικείας ιστοσελίδας µε την
εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δαπάνης.
Ως ελάχιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων(αθροιστικά όλων των επιµέρους υποέργων)
ορίζεται το ποσό των 300.000 €.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, και τεχνική υποστήριξη
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην προετοιµασία των προτάσεων, όσο και κατά την υλοποίησης των
έργων της δράσης. 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 προτάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Αριστοτέλης Ρούντης, τηλ. 210 6563814, κιν. 6947 001994, e-mail: rountis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Προνοµιακά δάνεια έως 25.000 ευρώ σε µικροµεσαίους
Πρόγραµµα χορήγησης δανείων µέχρι 25.000 ευρώ σε πολύ µικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους µε την κωδική
ονοµασία Jasmine, σχεδιάζει να εφαρµόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το τρίτο µέλος της οικογένειας χρηµατοδοτικών εργαλείων µε τη µορφή ταµείων ανακυκλούµενης πίστωσης που ξεκινούν
µε πρωτοβουλία της επιτρόπου περιφερειακής πολιτικής κ. Danute Hubner θα είναι το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των
φτωχών µε την ονοµασία Jasmine.
H οµοιότητα µε το Jeremie που αφορά τις ΜΜΕ και το Jessica που χρηµατοδοτεί αναπτυξιακά έργα ΟΤΑ είναι ότι θα
λειτουργήσει µε την µορφή ταµείου ανακυκλούµενης πίστωσης. Το κράτος µέλος που θα υπογράψει σύσταση του νέου
ταµείου θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο χορηγήσεων.
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Στην περίπτωση του Jeremie που έχει ήδη υπογράψει την σχετική σύµβαση η Ελλάδα το αρχικό ποσό είναι 100 εκ. ευρώ.
Τα χρήµατα θα προέλθουν από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Οι
δανειολήπτες έχουν αν ωφεληθούν από το πολύ χαµηλό - έως µηδενικό - επιτόκιο δανεισµού και µια περίοδο χάρητος που
θα παρέχει το ταµείο το οποίο θα ορίζεται από το κάθε κράτος µέλος.
Ο κάθε ευεργετούµενος από τέτοια δάνεια θα έχει την υποχρέωση αποπληρωµής του δανείου του σε ένα προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται θα απευθύνονται σε υποψήφιους αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι βρίσκονται σήµερα µε
εισόδηµα κοντά στο όριο της φτώχειας και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Κοινός παρονοµαστής για όλους αυτούς θα είναι ότι
δεν θα παρέχουν τις εγγυήσεις ώστε να µπορούν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισµό.
Οι χορηγήσεις αυτές θα έχουν στόχο άτοµα από 16 έως και 64 ετών µε εισόδηµα λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το όριο της
φτώχειας ή πολύ µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι και 9 άτοµα. Εκτιµάται δε ότι µε την µικρή αυτή βοήθεια
περίπου το 45% των δανειοδοτούµενων είναι δυνατό άµεσα να ξεκινήσουν µια δική τους µικρή επιχείρηση που θα του
βγάλει οριστικά από το φάσµα της φτώχειας.
Στην πρόταση αναφέρεται ότι τα δάνεια των οπίων το ύψος θα κυµαίνεται από τα 3000 έως και τα 25.000 ευρώ, µπορούν
να παρέχονται από εξωτραπεζικούς πιστοδοτικούς οργανισµούς των οποίων η ύπαρξη και η λειτουργία ποικίλλει στις 28
χώρες της Ε.Ε.
Με βάση τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεδοµένο ότι τα δάνεια που θα χορηγούνται θα είναι της τάξης των
10.000 ευρώ το καθένα αναµένεται ότι βραχυπρόθεσµα από την έναρξη της εφαρµογής του µέτρου στις χώρες µέλη θα
δοθούν περίπου 700.000 µικροδάνεια συνολικού ύψους 6,1 δισ. ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του: http://www.eurofi.net/

4) Προθεσµίες υποβολής προτάσεων για το Πρόγραµµα ESPON
Το Πρόγραµµα ESPON (∆ίκτυο Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωρικού Σχεδιασµού) αποτελεί ένα από τα Ειδικά
προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III. Η άµεση ίδρυση και λειτουργία του ESPON αποτέλεσε µία από
τις 4 κατευθυντήριες γραµµές του Προγράµµατος ∆ράσης του Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου' (ΣΑΚΧ).
Με υπεύθυνο συντονιστικό κράτος-µέλος το Λουξεµβούργο, τα κράτη-µέλη επεξεργάστηκαν ένα κοινό πλαίσιο µε το όνοµα
"The ESPON 2006 Programme - Research on the Spatial Development of an enlarging European Union". Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υιοθέτησε το Πρόγραµµα ESPON στις 3 Ιουνίου 2002. Μελέτες και έρευνες για τη χωρική ανάπτυξη και το χωρικό
σχεδιασµό από εθνική, περιφερειακή και τοπική άποψη, υπάρχουν κατά ένα µέρος και είναι διαθέσιµες, ωστόσο καλύπτουν
ένα πολύ µικρό µέρος του ευρωπαϊκού χώρου. Με το Πρόγραµµα ESPON 2006 και µε αναφορά στο διευρυµένο, πια,
ευρωπαϊκό χώρο καθώς και σε ευρύτερες εδαφικές ενότητες, τα κράτη-µέλη αναµένουν να έχουν στη διάθεσή τους:
• τη διάγνωση των βασικών χωρικών τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• τη χαρτογραφική αποτύπωση των µεγαλύτερων χωρικών ανισοτήτων και της σχετικής τους έντασης.
• τη µελέτη χωρικών δεικτών και τυπολογιών για την υποστήριξη της διαµόρφωση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
για έναν ισορροπηµένο και πολυκεντρικό διευρυµένο ευρωπαϊκό χώρο.
• ολοκληρωµένα και κατάλληλα εργαλεία (βάσεις δεδοµένων, δείκτες, µεθοδολογίες για την εκτίµηση των χωρικών
επιπτώσεων και συστηµατικών χωρικών αναλύσεων) για τη βελτίωση του συντονισµού των τοµεακών πολιτικών µε
χωρική διάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες στην επίσηµη ιστοσελίδα του Προγράµµατος www.espon.lu, καθώς και του Εθνικού Σηµείου
Επαφής, www.uehr.panteion.gr
Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων διαµορφώνονται ως εξής:
Ηµεροµηνία
Έναρξης

Ηµεροµηνία
Λήξης

2η Πρόσκληση - Προτεραιότητα 1

ESPON

20/8/2008

15/10/2008

2η Πρόσκληση - Προτεραιότητα 2

ESPON

20/8/2008

15/10/2008

2η Πρόσκληση - Προτεραιότητα 3

ESPON

20/8/2008

15/10/2008

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει ιδιαίτερα σηµαντικές
επιτυχίες στην εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων - φακέλων στο πλαίσιο κοινοτικών προγραµµάτων, είναι σε θέση να
συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων σας.
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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, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Έρευνα για το φαινόµενο της µεταβίβασης και διαδοχής των ΜΜΕ στην Ελλάδα
•
•
•

Είστε Επιχειρηµατίας που συµπλήρωσε το όριο ηλικίας (55) και κοντεύει να συνταξιοδοτηθεί;
Είστε Επιχειρηµατίας ο οποίος διακόπτει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης,
αλλαγής επαγγέλµατος, ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων;
Είστε Επιχειρηµατίας στον οποίο µεταβιβάστηκε επιχείρηση πρόσφατα λόγω ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω
λόγους;

Εάν απαντήσετε µε ΝΑΙ σε τουλάχιστον µία από τις παραπάνω ερωτήσεις, παρακαλούµε απαντήστε µας στο
survey_eommex@atlantisresearch.gr, για να πάρετε µέρος στην έρευνα που πραγµατοποιούµε για το
φαινόµενο της µεταβίβασης και διαδοχής των ΜΜΕ στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστούµε για τη συµβολή σας!
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Αριστοτέλης Ρούντης, τηλ. 210 6563814, κιν. 6947 001994, e-mail: rountis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Ενισχύεται για πρώτη φορά η ίδρυση εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών
κέντρων βάση των προδιαγραφών σχετικής απόφασης µε ποσοστό έως 60%
Συγκεκριµένα επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό νόµο η δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και
τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων από µεταφορικές και εµπορικές επιχειρήσεις
υπό ενιαίο φορέα.
Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος των επιχειρήσεων που υλοποιούν την
επένδυση. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι πάνω από 700.000 ευρώ.
∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι εταιρείες (υφιστάµενες ή υπό σύσταση) και συνεταιρισµοί στους οποίους συµµετέχουν δύο ή
περισσότερες εταιρείες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον είναι εµπορική και µία µεταφορική.
Η ίδρυση και λειτουργία των Εµπορευµατικών Σταθµών αυτοκινήτων της παρούσας απόφασης θα πρέπει να είναι σύµφωνη
µε τα οριζόµενα του 79/2004 Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Οι κυριότερες δαπάνες που ενισχύονται είναι:
• δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισµού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
• δαπάνες αγοράς καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της
εντασσόµενης µονάδας.
• δαπάνες προµήθειας, εγκατάστασης παραγωγικού εξοπλισµού, εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου.
• δαπάνες αγοράς γηπέδων έως 10% της επένδυσης για µικρές επιχειρήσεις
• δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
• Άυλες δαπάνες και δαπάνες αµοιβές συµβούλων, σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 10% επί του συνολικού
προϋπολογισµού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις µεγαλύτερες
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επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Με 6 ποσοστιαίες µονάδες η επιδότηση επιτοκίου για δάνεια εγγυηµένα από το ΤΕΜΠΜΕ
Με την παράταση της ∆ράσης 2.10.2 «Επιδότηση Κόστους ∆ανεισµού Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», η επιδότηση του κόστους των εγγυηµένων από το ΤΕΜΠΜΕ δανείων
αυξήθηκε σε έξι ποσοστιαίες µονάδες. Η επιδότηση θα ισχύσει για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που θα υποβληθούν
από τις Τράπεζες στο Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως την 30 Νοεµβρίου 2008, ενώ οι
δανειακές συµβάσεις θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί (να έχει γίνει η πρώτη εκταµίευση) το αργότερο έως την
31.12.2008.
Τα επιδοτούµενα δάνεια πρέπει να έχουν διάρκεια από 1 έως 10 έτη, ενώ το ποσό του δανείου που κρίνεται επιλέξιµο
κυµαίνεται από €10.000 έως €500.000. Όπως προαναφέρθηκε, η επιδότηση είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί στην
ονοµαστική επιβάρυνση που επιφέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του εγγυηµένου δανείου (δηλαδή µέχρι 10 έτη), έξι
ποσοστιαίες µονάδες επιτοκίου. Το συνολικό οριστικό ποσό της επιδότησης ανά δάνειο καταβάλλεται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
εφ’ άπαξ µετά την ενεργοποίηση της δανειακής σύµβασης σε δεσµευµένο ειδικό λογαριασµό, απ’ όπου θα αντλείται µέρος
της επιδότησης προς εξυπηρέτηση της δανειακής σύµβασης στην εκάστοτε τοκοφόρα περίοδο.
Η επιδότηση που προσφέρεται από το ίδιο Πρόγραµµα για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing) είναι ίση µε το
10% της Καθαρής Αγοραίας Αξίας των Παγίων και οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από τις εταιρίες Leasing/
Τράπεζες στo ΤΕΜΠΜΕ έως την 30 Σεπτεµβρίου 2008. Επίσης, τουλάχιστον το ισόποσο του 10% της αξίας των παγίων
στοιχείων θα πρέπει να έχει καταβληθεί µε τη µορφή µισθωµάτων έως την 31.12.2008. Το κατώτατο ποσό (αξίας παγίων
στοιχείων) που επιδοτείται ανέρχεται σε €10.000, ενώ το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε €500.000.
Επιλέξιµες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα
εξαγοράς και αφορούν σε εξοπλισµό και µηχανήµατα, επαγγελµατικά ακίνητα (πλην οικοπέδων) και επαγγελµατικά
αυτοκίνητα. Η επιδότηση επιµερίζεται σε τόσες ισόποσες δόσεις όσες είναι οι καταβολές των µισθωµάτων που προβλέπεται
να καταβληθούν έως 31/12/2008, σύµφωνα µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σε κάθε περίοδο, η επιχείρηση
πληρώνει κανονικά στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης το συµφωνηµένο µίσθωµα και κατόπιν, καταβάλλεται η δόση
της επιδότησης.
Επιλέξιµες προς επιδότηση θεωρούνται οι υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ,
ΕΕ, ατοµικές επιχειρήσεις) που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, καθώς και οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας
εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισµός 1998/2006. Η υποβολή των αιτήσεων για την επιδότηση του κόστους δανεισµού ή
του κόστους χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνεται στην τράπεζα ή την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης της επιλογής της
επιχείρησης και πρέπει να συνοδεύεται από Αίτηµα Παροχής Εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ υπέρ της επιχείρησης, για το
συγκεκριµένο δάνειο ή σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Η σύνδεση της επιδότησης του κόστους δανεισµού µε την παροχή εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ που επιτυγχάνεται µέσω της
∆ράσης 2.10.2, συντελεί στην ανάδειξη του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ως κεντρικού
οργανισµού υποβοήθησης της χρηµατοδότησης των µικρών επιχειρήσεων. Γενικότερα, αποστολή του ΤΕΜΠΜΕ είναι η
διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας,
παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαµβάνοντας έτσι την κάλυψη µεγάλου µέρους των
οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων τους.
Συγκεκριµένα, το Ταµείο έχει δηµιουργήσει έξι διαφορετικά Προγράµµατα / Προϊόντα που αφορούν εγγυήσεις σε
µεσοµακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις για νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε µορφής (Ατοµικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ). Ανάλογα µε το εκάστοτε Πρόγραµµα, το ύψος του δανείου ή της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται από €10.000 έως €500.000 και το ποσοστό
κάλυψης του δανείου από 45% έως 70%. Ως ανταπόδοση της εγγύησης, η επωφελούµενη επιχείρηση πληρώνει ετήσια
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προµήθεια στο ΤΕΜΠΜΕ που βρίσκεται µεταξύ 0,9 και 1,5%, συνήθως, επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου, ανάλογα
µε τις εγγυήσεις που µπορεί να παρέχει η ίδια η επιχείρηση.
Το ζητούµενο είναι οι µικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες ευκαιρίες για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους, µέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος χρηµατοδότησης και δύσκολη
πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το τµήµα Management Consulting δύναται να µεσολαβήσει στη διαδικασία
προσέγγισης της Τράπεζας ή της εταιρίας Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης και διαπραγµάτευσης της σύναψης του επενδυτικού
δανείου ή της σύµβασης leasing. Το στάδιο αυτό έχει βαρύνουσα σηµασία, καθώς η Τράπεζα ή η εταιρία Χρηµατοδοτικής
Μίσθωσης εξετάζει και αξιολογεί το αίτηµα της επιχείρησης, το Επιχειρηµατικό - Επενδυτικό σχέδιο και την πιστοληπτική
ικανότητά της, προκειµένου να προωθήσει, σε δεύτερο στάδιο, την Αίτηση Επιδότησης και Εγγυοδοσίας προς την ΤΕΜΠΜΕ
Α.Ε. για αξιολόγηση. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται, επίσης, να παρέχει κάθε είδους συµβουλευτικές
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και να µεσολαβήσει στην εύρεση εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης.
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Επιµόρφωση ιδιοκτητών ή/και εργαζοµένων σε ταξί
Πρόγραµµα επιµόρφωσης µε αποδέκτες 2.400 ιδιοκτητών ή/και εργαζοµένων σε ταξί ηλικίας από 21 έως 65 ετών στις
Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.
Κάθε εκπαιδευτικό σεµινάριο είναι διήµερο, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ωρών και αποτελείται από τις εξής ενότητες:
1. Εισαγωγή στον Τουρισµό/Συµπεριφορά πελατών/Τουριστική Συνείδηση - 6 ώρες.
2. Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες για επαγγελµατίες οδηγούς - 3 ώρες.
3. Αγγλικά – Ορολογία οδηγού ταξί - 3 ώρες.
4. Κανονισµός Λειτουργίας Ταξί/ Τεχνικά Θέµατα - 2 ώρες.
Στους καταρτιζόµενους θα διανεµηθούν βιβλία για τις παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες καθώς και Τουριστικός Οδηγός της
περιφέρειάς τους.
Τα σεµινάρια θα διεξάγονται κατά τις ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, από 20/9/2008 µέχρι και τις 26/10/2008, σε
χώρο και σε τόπο που θα υποδειχθεί στους υποψήφιους καταρτιζόµενους. Καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδοµα 5€/ώρα
µεικτά (20% κρατήσεις).
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι 10/9/2008-20/9/2008 αλλά και µέχρι την ηµέρα έναρξης του εκάστοτε σεµιναρίου.
Η παραλαβή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων θα γίνεται ακόµα και κατά την ηµέρα έναρξης του εκάστοτε
σεµιναρίου, από µέλη της επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα τα οποία είναι κάτοχοι ειδικής άδειας οδηγού ταξί και είναι ηλικίας από 21 έως 65
ετών. Το κριτήριο επιλογής των υποψηφίων θα είναι η άδεια οδηγού ταξί µε προτεραιότητα τον χρόνο κτήσης, από την πιο
πρόσφατη ηµεροµηνία προς την παλαιότερη.
Επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες για τα έντυπα αιτήσεων και για το χώρο διεξαγωγής την
ιστοσελίδα http://www.otek.edu.gr
Εγγραφείτε στο ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ώστε να έχετε µια έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση για όλα τα θέµατα που σας ενδιαφέρουν.

9) "Γονείς.gr" Εκπαίδευση γονέων µαθητών στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ).
Ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, η δράση «Γονείς.gr», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής.
Η δράση απευθύνεται σε όλους τους γονείς ή κηδεµόνες µαθητών που θα εγγραφούν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τάξεις
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του Γυµνασίου κατά το σχολικό έτος 2008-2009 (δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία).
Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους γονείς των µαθητών Γυµνασίου, να εκπαιδευτούν δωρεάν στη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους µε το ∆ιαδίκτυο και την αναζήτηση
πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web).
Κατά την εκπαίδευση των γονέων, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενηµέρωση για την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου, τους
κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόµενο.
Επιπλέον, δίνεται έµφαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόµενο που µπορεί να βρεθεί στον Παγκόσµιο Ιστό για
µαθητές Γυµνασίου, και ειδικότερα στις υπηρεσίες και το περιεχόµενο της ∆ικτυακής Πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού
∆ικτύου (ΠΣ∆) http://students.sch.gr.
Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωµα δωρεάν κατ’ οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές και δικαίωµα πρόσβασης
σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνοµης µάθησης µέσω ∆ιαδικτύου (e-learning).
Επιπλέον, η δράση επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο διάρκειας δύο (2) µηνών, για τους
ωφελούµενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ∆ικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή
φορητό) µε δυνατότητα σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου, οι γονείς θα δικαιούνται να συµµετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις
για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.
Η δράση ολοκληρώνεται όταν συµπληρωθούν εκπαιδεύσεις 40.000 γονέων, µε καταληκτική ηµεροµηνία την 15η
Νοεµβρίου 2008.
Η δράση «Γονείς.gr» αποτελεί µέρος της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ελλάδας και χρηµατοδοτείται κατά 20% από εθνικούς
πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, αξιοποιώντας πόρους του Προγράµµατος «Κοινωνία της
Πληροφορίας».
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.goneis.gr

10) Παράταση Ηµεροµηνίας Λήξης Υλοποίησης Υποέργων ∆ράσης 2.5.2 ΣΤ΄ Κύκλος (νυν
1.2.8) «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» του ΕΠΑΝ, και ∆ράσης 2.9.2 Γ΄ Κύκλος «Ενίσχυση
Περιβαλλοντικών Σχεδίων»
Εκδόθηκε ∆ελτίο Τύπου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ράσεων
του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, µε την οποία γνωστοποιείται η
παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των υποέργων της,
παρατείνεται µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2008.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.elanet.gr/

11) Ενηµερωτική Ηµερίδα για το πρόγραµµα LIFE+
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Stella Consulting και την MWH, διοργανώνουν µια Ενηµερωτική Ηµερίδα για
το Πρόγραµµα LIFE+ στην Ελλάδα. Ο στόχος της Ηµερίδας αυτής είναι να πληροφορήσει πιθανούς ενδιαφερόµενους για
την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2008 σχετικά µε το Πρόγραµµα LIFE+, καθώς και για τις απαιτήσεις υποβολής
µιας πρότασης. Η Ηµερίδα θα γίνει στις: 3 Οκτωβρίου 2008 στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης στη Βίλα Καζούλη (Κηφισίας & Γρ. Λαµπράκη 1, Κηφισιά) στην Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του LIFE στο:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/index.htm

12) Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Φορέων Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων
Έργων
Κατά την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας των φορέων
υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Στο
πλαίσιο αυτό, εντός των δοµών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) συγκαταλέγεται και η πιστοποίηση
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των φορέων υλοποίησής του. Ο ΕΛΟΤ που έχει αναλάβει την παραγωγή και έγκριση του ελληνικού προτύπου διαχείρισης
έργων και των σχετικών τυποποιητικών κειµένων έχει ήδη προετοιµάσει το σχέδιο του προτύπου. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429
«∆ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ∆ηµοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις» αναµένεται να
ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και θα λαµβάνει υπόψη τους σχετικούς όρους και κανονισµούς της ευρωπαϊκής και
εθνικής νοµοθεσίας, αλλά και απόψεις των εµπλεκοµένων φορέων. Το πρότυπο αναµένεται να διευκολύνει την υλοποίηση
των έργων του ΕΣΠΑ, ξεκαθαρίζοντας και τους τελικούς δικαιούχους. Υπολογίζεται µάλιστα ότι από τους 6.000 µέχρι
σήµερα δικαιούχους υλοποίησης έργων του Γ΄ ΚΠΣ, µόλις 600 θα κριθούν επαρκείς για το ΕΣΠΑ.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προτύπου έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί έπειτα από ∆ηµόσια διαβούλευση οι εξής οδηγοί
εφαρµογής για κάθε µία από τις 3 συνολικά κατηγορίες δικαιούχων:
• ΕΛΟΤ 1431-1 "∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής
του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων τεχνικών έργων υποδοµής" (κατηγορία Α)
• ΕΛΟΤ 1431-2 "∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής
του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών" (κατηγορία Β)
• ΕΛΟΤ 1431-3 "∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής
του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα" (Κατηγορία Γ)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µέσω του τµήµατος Management Consulting στηρίζει και προετοιµάζει δικαιούχους
φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στην εναρµόνισή τους µε τις απαιτήσεις των νέων προτύπων µε στόχο
την τελική πιστοποίησή τους. Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας ωφελεί άµεσα τους φορείς στην αποτελεσµατική
λειτουργία των αρµόδιων υπηρεσιών τους για τη ∆ιαχείριση πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ έχει και πολλαπλασιαστικά
οφέλη που αφορούν την σταθεροποίηση των διεργασιών λειτουργίας τους, τη µείωση του λειτουργικού κόστους και τη
συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Παύλος Κράβαρης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν. 6956 303126, e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

13) Χρηµατοδότηση από επιχειρηµατικά κεφάλαια;
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ισχυρό management αποτελούν πόλο έλξης
επιχειρηµατικών κεφαλαίων (Venture Capital Funds). Την περίοδο που διανύουµε υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από
πλευράς VC Funds για τέτοιες επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε τοποθετήσεις.
Εκτός από τις κλασσικές πηγές χρηµατοδότησης (επιδοτήσεις και τραπεζικός δανεισµός) η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. είναι γνωστή για την επιτυχή υποστήριξη εταιρειών και στην εύρεση χρηµατοδότησης επενδυτικών κεφαλαίων από
Εναλλακτικές Πηγές Χρηµατοδότησης, όπως:
•
Ιδιωτικά Κεφάλαια
•
Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels)
•
Επιχειρηµατικά Κεφάλαια (Venture Capital)
•
Εναλλακτική Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΕΝ.Χ.Α):
–
ΕΝ.Α (Αθήνα)
–
ΑΙΜ και PLUS (Λονδίνο)
Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες που προσφέρει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων την:
•
εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου
•
ανάπτυξη Στρατηγικής της Επένδυσης
•
ολοκληρωµένη παρουσίαση της επιχειρηµατικής ευκαιρίας
•
υποστήριξη στις διαπραγµατεύσεις
•
προετοιµασία για ένταξη σε ΕΝ.Χ.Α
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 γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
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- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής
τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
- Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

15) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0,45
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 από 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 20/12/2008.
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το
έτος 2008, διαµορφώνεται ως εξής:
• Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2008, 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 2008.
• 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 2008.
• 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. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
- Ελένη Μπάρλα, Τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
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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
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.
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
- Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6944 422822, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr

17) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την περίοδο 2007 –
2013, αποτελεί χρυσή ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων Έρευνας & Καινοτοµίας των ελληνικών
επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της τεχνολογικής τους δράσης, την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη
δηµιουργία άτυπων καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή τους µέσω εµπορικών συµφωνιών µε πρώην
ερευνητικούς εταίρους, τη διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την απόκτηση κύρους κ.ά.
Οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τοµείς:
•
Ασφάλεια
•
∆ιάστηµα
•
Υγεία
•
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
•
Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
•
Ενέργεια
•
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
•
Biorefinery (Κοινές προσκλήσεις στους τοµείς Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον,
Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής)
•
Έρευνα προς όφελος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
•
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας
•
Επιστήµη στην κοινωνία
•
Περιφέρειες της γνώσης
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://cordis.europa.eu/calls.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

18) Πανευρωπαϊκό Sustainable Energy and Environment Forum – Roskilde (∆ανία), 21 22/10/2008 – ∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις,
venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Sustainable Energy and Environment Forum
που διοργανώνεται στο Roskilde (∆ανία), στις 21 - 22/10/2008.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας
και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Windenergy
•
Solar energy/photovoltaic
•
Bio fuel
•
Bioheating-biopower
•
Hydrogen-and Fuel cells
•
Wave-energy
•
Geothermal energy
•
Other unconventional and alternative energies
•
Energy savings
•
New services based on new functionalities
•
New business models energy-storage-and transport-and delivery-systems, also included portable applications
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές 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.
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 τα:
•
Software Forum (Πόρτο, Πορτογαλία)
•
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία)
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Βρυξέλλες, 25 & 26/6/08
Εκτός από το Sustainable Energy & Environment Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/roskilde, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να
συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε:
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
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
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- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

19) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα
Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας
και της καινοτοµίας, και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα Eurostars µπορούν να συµµετέχουν οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10%
από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 21 Νοεµβρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

20) 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
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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