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1) Μήνυµα εκδότη
Αγαπητοί φίλοι,
Η προκήρυξη νέων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει τονώσει το ενδιαφέρον του
επιχειρηµατικού κόσµου για νέες επενδύσεις, µε σκοπό τον ορθολογισµό των επιχειρήσεων και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Ανάλογα µε τα στρατηγικά τους σχέδια και τα κριτήρια επιλεξιµότητας κάθε προγράµµατος,
επιχειρήσεις, υφιστάµενες και µη, επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Η πληθώρα διαθέσιµων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων την περίοδο που διανύουµε, µεταξύ αυτών ορισµένων εξειδικευµένων
όπως π.χ. αυτό της «Πράσινης Οικονοµίας» και των αντίστοιχων ερευνητικών προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, απαιτεί προσεκτική και λεπτοµερή ενηµέρωση προς τις επιχειρήσεις, ρόλο που διατελεί άριστα η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε ενδιαφερόµενους σε όλη την Ελλάδα. Σε αντίστοιχες περιόδους στο
παρελθόν έχουµε αποτρέψει επιχειρηµατίες από λανθασµένες επιλογές, ενώ έχουµε συντελέσει ουσιαστικά στη βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιµων επιδοτήσεων. Λόγω της πολύχρονης εµπειρίας µας και της διαρκούς παρακολούθησης των εξελίξεων,
προτείνουµε πάντα σε υφιστάµενους και νέους επιχειρηµατίες να ζητήσουν µία συνάντηση µε σύµβουλο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Για παράδειγµα, θα ήθελα να αναφερθώ και να επιστήσω την προσοχή σας στο πρόγραµµα «∆ηµιουργία – Υποστήριξη Νέων
Καινοτόµων Επιχειρήσεων, Κυρίως Υψηλής Έντασης Γνώσης (Spin-off και spin-out)» το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε
δηµόσια διαβούλευση. Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, εφαρµογή καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων, αξιοποίηση της γνώσης από ερευνητές
της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης.
Το πρόγραµµα αυτό είναι ιδανικό για υφιστάµενες (έως 6 ετών) και υπό σύσταση καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους.
Ευνοηµένες από το πρόγραµµα αυτό είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν σχετικά υψηλό µετοχικό κεφάλαιο, όπως επίσης
και αυτές που βρίσκονται στη διαδικασία αύξησης του µετοχικού τους κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές ή/και εταιρείες Venture
Capital, καθώς από την επιδότηση του προγράµµατος µπορούν να αντλήσουν χρηµατοδότηση έως το ύψος του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου της υφιστάµενης εταιρείας, ή της εταιρείας που θα δηµιουργηθεί (το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του
προϋπολογισµού δεν πρέπει να ξεπερνά το 70%, καθώς και το 1.000.000€). Το πρόγραµµα αυτό δύναται να επιδοτήσει επί της
ουσίας καινοτόµες επιχειρήσεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε υφιστάµενες και µη επιχειρήσεις µε σηµαντική
ερευνητική ή/και καινοτόµα δραστηριότητα, ώστε να τις προετοιµάσει και να τις καθοδηγήσει µε τις πλέον κατάλληλες κινήσεις
στρατηγικής για την επιτυχή ένταξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Άγγελος Μαγκλής
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2) ΕΣΠΑ 2007 -2013 - Προδηµοσιεύτηκε τη ∆ευτέρα 25/5/2009 το Πρόγραµµα για την Ενίσχυση
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης στη µεταποίηση, τουρισµό,
εµπόριο και υπηρεσίες έως 65%.
Εκδόθηκε η Προδηµοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ
Μικρών επιχειρήσεων µέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σηµαντική ενίσχυση σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων από το πρώτο µεγάλο πρόγραµµα
του 4ου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 1.050 εκ ευρώ. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται από τη ∆ευτέρα 25/5/2009.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε:
55% για Νοµό Αττικής (πλην νήσων) και Νοµό Θεσσαλονίκης.
65% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι προϋπολογισµοί των επενδύσεων ανά θεµατική ενότητα είναι:
Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.
Για τον Τουρισµό: από 30.000 € έως 250.000 €.
Για το Εµπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.
Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ και έως 50
εργαζόµενους προσωπικό, έχουν 2 κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν µέσο κύκλο εργασιών της περασµένης τριετίας:
άνω των 50.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»,
άνω των 30.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
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και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες».
Οι επιχειρήσεις ανέµεναν την συγκεκριµένη προκήρυξη µε µεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο αναµένεται να αυξηθεί καθώς;
Με προϋπολογισµό 1.050.000.000 ευρώ είναι η πρώτη τόσο µεγάλη προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων.
∆ίνεται ελκυστικό ποσοστό ενίσχυσης (55% για Αττική και Θεσσαλονίκη, 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα)
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν µεγάλο µέρος των αναγκών των επιχειρήσεων (κτιριακά, εξοπλισµό, δαπάνες
προώθησης κλπ)
Καλύπτει έναν ευρύ χρονικό ορίζοντα υλοποίησης καθώς οι δαπάνες µπορούν να ξεκινήσουν άµεσα και να επεκταθούν
µέχρι το 2011.
Απαιτείται 20% ελάχιστη ίδια συµµετοχή και δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής 40% επί της εγκεκριµένης ενίσχυσης.
Σηµειώνεται ότι η κάθε αίτηση κατ΄ αρχήν θα αξιολογείται ως προς την επιλεξιµότητά της και κατόπιν θα βαθµολογείται βάσει
σαφώς προσδιορισµένων κριτηρίων. Κατόπιν θα επιλέγονται για ενίσχυση όσες προτάσεις έχουν την υψηλότερη βαθµολογίας έως
ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισµός, σύµφωνα µε την κατανοµή αυτού ανά θεµατική ενότητα και ανά περιφέρεια.
Καθώς το πρόγραµµα είναι ανταγωνιστικό, υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο οι υποβαλλόµενες προτάσεις να ξεπεράσουν το διαθέσιµο
προϋπολογισµό και κάποιες προτάσεις, ενώ είναι επιλέξιµες, δε θα εγκριθούν (όπως έγινε και στον προηγούµενο κύκλο του
αντίστοιχου προγράµµατος, ιδιαίτερα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης). Οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να µελετήσουν
πολύ προσεκτικά τις προβλέψεις της προκήρυξης και είτε µόνοι τους, είτε µε την βοήθεια έµπειρου και εξειδικευµένου συµβούλου
να φροντίσουν για την βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος µε ενέργειες όπως:
Σωστά τεκµηριωµένες προσφορές.
Κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών για τη βελτίωση της βαθµολογίας, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα
έγκρισης.
Πλήρη και ορθή τεκµηρίωση όλων των δικαιολογητικών καθώς η απουσία και η κακή τεκµηρίωση των δικαιολογητικών
οδηγεί στην απόρριψη της πρότασης, τη µείωση της βαθµολογίας είτε τη µείωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Πιστή τήρηση των προβλέψεων του οδηγού υλοποίησης (π.χ. ορθή εξόφληση τιµολογίων, έκδοση αδειών κλπ) για τη
διασφάλιση της τελικής πιστοποίησης και τη γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρίες εκταµίευση της εγκεκριµένης ενίσχυσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε πολύ µεγάλο αριθµό προτάσεων µε παρόµοια προγράµµατα
µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, µε στόχο τη
βέλτιστη δυνατή βαθµολογία για την ένταξή της στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των
προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε ενηµερωτικά δελτία, πληροφοριακό υλικό αλλά και προσωπικά για όλες τις διαδικασίες
σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του
προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σχετική Περίληψη Ενίσχυσης ΜΜΕ.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης του προτεινόµενου
επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.atlantisresearch.gr
Τηλ. επικοινωνίας Αθήνας: 210-7224034, e-mail: info@atlantisresearch.gr
Τηλ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 2310-531000, e-mail: info@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 µε σκοπό την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» ενισχύει επιχειρήσεις για δράσεις µείωσης του «περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος» και
περιλαµβάνει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων
πόρων, ενσωµάτωσης προτύπων κλπ.
Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µεταποιητικών επιχειρήσεων
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
Η συµµόρφωση των επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και
Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» θα µπορούσε να απευθύνεται π.χ. σε µία υφιστάµενη µεταποιητική επιχείρηση που
επιθυµεί να µειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δηµιουργεί η λειτουργία της, όπως π.χ. η ηχορύπανση, η υψηλή
ενεργειακή κατανάλωση, τα απόβλητα.
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Για παράδειγµα στο πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» µπορεί να ενταχθεί µία τυπογραφική επιχείρηση, η οποία επιθυµεί τη
µείωση της ηχορύπανσης, της εκποµπής σκόνης & σωµατιδίων, την αντικατάσταση χηµικών µέσων και ουσιών από άλλα φιλικά
προς το περιβάλλον, ή την εισαγωγή οικο-καινοτόµων διαδικασιών στην διαδικασία εκτύπωσης. Ένα άλλο παράδειγµα είναι µία
βιοµηχανία παραγωγής κονσερβών η οποία επιθυµεί τη µείωση των παραγόµενων υποπροϊόντων, την εξοικονόµηση ενέργειας,
ύδατος κτλ. Κάποιες ενέργειες που θα µπορούσε η συγκεκριµένη επιχείρηση να υλοποιήσει µέσω του προγράµµατος «Πράσινη
Επιχείρηση» είναι η βελτιστοποίηση απόδοσης µηχανηµάτων, µείωση θορύβου, αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός
του εργοταξίου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ.€, εκ των οποίων 30εκ.€ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από
30.000€ έως 200.000€.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες κατά κύριο λόγο µεταποιητικές
επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, καθώς και Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης
Εταιρείας. Πέρα από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, επιλέξιµα είναι και τα συσκευαστήρια όπως και τα βιοµηχανικά πλυντήρια που
ανήκουν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις θα
πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων
και φόρων.
Γενικά το ποσοστό χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανέρχεται σε 50%. Εξαιρούνται τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των
5000 κατοίκων, οι πυρόπληκτες και οι σεισµόπληκτες περιοχές, όπου το ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 60%.
Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Ως ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί
από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22/9/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί σε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει όχι µόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασµό και τη µελέτη του
έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης µε εξειδικευµένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον
οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2009 για τη δραστηριοποίηση των
επιχειρήσεων, σε δράσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον, όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση
αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση, η απορρύπανση κ.λ.π..
Το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2009 έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε τοµείς που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση
αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση. Ανάκτηση υλικών είναι η επαναχρησιµοποίησή τους είτε ως
έχουν, είτε µετά από επεξεργασία υπολειµµάτων της παραγωγικής διαδικασίας, επιστροφών ή και χρησιµοποιηµένων προϊόντων.
Η απορρύπανση στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος έχει µολυνθεί
από την παραγωγική δραστηριότητα ή την απόθεση υλικών.
Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη διαχείριση και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της απορρύπανσης των βιοµηχανικών αποβλήτων
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
Η κάλυψη του ελλείµµατος που παρουσιάζει η χώρα µας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας στην αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ.€, εκ των οποίων 30εκ.€ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού 300.000€ 3.000.000€.
Τα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχονται σε 30-60% ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Για
παράδειγµα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (πλην των ΒΕΠΕ και των νησιών αυτών) το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι
30%, ενώ στα νησιά κάτω των 5000 κατοίκων και στις σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές ανέρχεται σε 60%.
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Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες ή νέες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα:
επεξεργασίας λυµάτων,
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης υλικών και
εξυγίανσης και διαχείρισης αποβλήτων
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισµένης
Ευθύνης, Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης Εταιρείας που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις δεν µπορεί να έχουν τη
µορφή ατοµικής επιχείρησης.
Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις που αφορούν τη συλλογή, µεταφορά, µεταµόρφωση, προσωρινή αποθήκευση
και επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων υλικών. Ειδικά ρεύµατα υλικών είναι τα προϊόντα, για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής τους, π.χ. ορυκτέλαια, αυτοκίνητα, ελαστικά,
γυαλί, χαρτί, ηλεκτρικός, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, µεταλλικές κατασκευές κτλ.
Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Ως ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί
από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22/9/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε εξαιρετική επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009 που αφορά στη µετεγκατάσταση
επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ
Με το πρόγραµµα ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009 προωθείται η µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Βιοµηχανικές Περιοχές,
Βιοµηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες µορφές Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών.
Στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα µετεγκατασταθούν, λόγω της
λειτουργίας τους σε οργανωµένους χώρους και της συνεπαγόµενης ανάπτυξης οικονοµιών κλίµακας, καθώς και η αντιµετώπιση
τόσο των οχλήσεων που προκαλούν οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες
ακατάλληλες περιοχές, όσο και των λειτουργικών και διαδικαστικών προβληµάτων τους.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 16 εκ.€, εκ των οποίων 8εκ.€ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από 30.000€ έως
300.000€.
Γενικά το ποσοστό χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανέρχεται σε 50%. Εξαιρούνται τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των
5000 κατοίκων, οι πυρόπληκτες και οι σεισµόπληκτες περιοχές, όπου το ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 60%.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν 3
χρόνια λειτουργίας και 3 δηµοσιευµένους ισολογισµούς, δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης ή είναι επιχειρήσεις
υποστηρικτικές των µεταποιητικών και προτίθενται να µετεγκατασταθούν σε συγκεκριµένες οργανωµένες, οριοθετηµένες και
θεσµοθετηµένες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα του Οδηγού.
Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις σε πάγια, καθώς και άυλες επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε πάγια αφορούν
προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού, ανέγερση νέων και επέκταση ή διαρρύθµιση υφιστάµενων κτιριακών
εγκαταστάσεων, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της
επιχείρησης. Οι άυλες επενδύσεις αφορούν ενέργειες µετεγκατάστασης (όπως π.χ. δαπάνες για αποσυναρµολόγηση και µεταφορά
εξοπλισµού), µελέτες για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων, ενέργειες σχετικές µε την υπαγωγή της επένδυσης και την έκδοση
της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι προτάσεις και για τα τρία προγράµµατα µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Ως
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των
προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι
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22/9/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σχετική
περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Κίνητρα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε στέγες κατοικιών
Μια νέα, χαµηλού προϋπολογισµού επενδυτική ευκαιρία προέκυψε πρόσφατα για όσους έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν
µικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα (έως 10kW) στις στέγες των κατοικιών τους. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες
και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους
το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο
συστήµατος.
∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή, µετά από
συµφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών, ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών, µετά από παραχώρηση χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραµµα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος στο
ακίνητο στο οποίο το σύστηµα εγκαθίσταται.
Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το ΦΒΣ χρησιµοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί µέρος
των θερµικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (πχ.
ηλιοθερµικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερµικών αναγκών του κτιρίου (θέρµανση – ψύξη και ζεστό νερό
χρήσης) είναι εξίσου σηµαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του
κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του.
Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα του θερµοσίφωνα για µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιµη θερµότητα αποτελεί
απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί
προαπαιτούµενο για την ένταξη της ΦΒ εγκατάστασης στο Πρόγραµµα.
Η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα εξασφαλίζεται µέσω συµβολαίου για 25 χρόνια και θα ισούται µε 0,55 ευρώ/kWh. Το
αντίτιµο πώλησης του συνόλου της παραγόµενης ενέργειας στο ∆ίκτυο, µειούµενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασµού της
∆ΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασµό της ∆ΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του ΦΒ συστήµατος. Αν κύριος του
συστήµατος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστηµα θα συνδέεται µε τον κοινόχρηστο µετρητή (ρολόι) της ∆ΕΗ και
τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα κατανέµονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.
Η περίοδος επανείσπραξης (payback period) που προκύπτει για την παραπάνω επένδυση, υπολογίζεται, σε ιδανικές συνθήκες
προσανατολισµού και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, σε λιγότερο από 7 έτη. Παράλληλα καταργείται για τα συστήµατα αυτού
του είδους η υποχρέωση ανοίγµατος βιβλίων στην Εφορία.
Οι διαδικασίες είναι απλές και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην εγκατάσταση Φ/Β
συστηµάτων για περισσότερες πληροφορίες.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι σε θέση να σας προτείνει αξιόπιστες εταιρείες εγκατάστασης Φ/Β µε τις οποίες
συνεργάζεται. Σηµειώνεται ότι τα έργα µεγαλύτερης ισχύος, όπως για παράδειγµα ένα ή περισσότερα πάρκα των 20kW, µπορούν
να υπαχθούν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου µε επιχορήγηση 40%, και τιµή πώλησης 0,45 ευρώ/kWh.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ 2310 531000 εσωτ 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Ξεκαθαρίζουν τα θέµατα της πολεοδοµίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
οικόπεδα
Αποσαφηνίζεται, επιτέλους, το νοµικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα δίνονται οι απαραίτητες πολεοδοµικές άδειες για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών στις εκτός σχεδίου περιοχές. Με σχετική ΚΥΑ η οποία αναµένεται να υπογραφεί τις
επόµενες ηµέρες ρυθµίζονται πλήρως τα σχετικά πολεοδοµικά ζητήµατα.
Σε όλα τα έργα ο συντελεστής κάλυψης του οικοπέδου καθορίζεται σε 80% και οι επιτρεπόµενες αποστάσεις από τα όρια του
οικοπέδου καθορίζονται στα 2,5 µέτρα για οικόπεδα µικρότερα των τεσσάρων στρεµµάτων και στα 5 µέτρα για τα µεγαλύτερα
οικόπεδα.
Ειδικότερα για τα έργα εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι 150kW δεν απαιτείται, πλέον, έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλά απλή έγκριση
εργασιών µικρής κλίµακας, ενώ µπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο µη άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ 2310 531000 εσωτ 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Στις 15/6/2009 ξεκινά η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων και της Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών µε καταληκτική
ηµεροµηνία την 30/6/2009
Σκοπός των προγραµµάτων είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από
νέους 18-39 ετών και γυναίκες έως 55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόµενοι
επενδυτές πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς αποµένει λίγο διάστηµα
έως την τελική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες
περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι:
από 30.000 έως 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και
περιορισµού της ρύπανσης
από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού
από 30.000 έως 80.000 ευρώ για τις εµπορικές επιχειρήσεις
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν),
δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός,
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας, εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συµπαραγωγής
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων,
η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών), η
διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες, η δηµιουργία λογότυπου, ο σχεδιασµός και η εκτύπωση
διαφηµιστικών εντύπων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM),
άλλες δαπάνες (τεχνική βοήθεια, σύνταξη και υποβολή φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης κ.ά.)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι (γεννηθέντες 1970 – 1991) και οι γυναίκες (γεννηθείσες 1954 – 1991), που είναι άνεργοι,
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1/1/2008 µέχρι και 4/3/2009.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής επιχείρησης
ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. ∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του
προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα εισοδήµατα τους στην κατηγορία ελεύθερα
επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που
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φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα.
∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.
Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης
µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε
ανώτατο όριο ποσό 20.000€.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν είναι σε θέση
να αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου, µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά για
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη του προγράµµατος επιχειρηµατικότητας των γυναικών και
των νέων.
Υπεύθυνες επικοινωνίας Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάµκου τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303117, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Ξεκίνησε στις 25/5/2009 από τον ΟΑΕ∆ το Πρόγραµµα για την ίδρυση νέας επιχείρησης από
γιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, και µηχανικούς
Το Πρόγραµµα αφορά έξι χιλιάδες (6.000) νέους ελεύθερους επαγγελµατίες που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών και
Πολυτεχνικών Σχολών και είναι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι και µηχανικοί και που αποφασίζουν
να ασκήσουν το επάγγελµά τους. Έχει τίτλο “Νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες – Νέοι επιστήµονες έτους 2009” και τρέχει από τον
ΟΑΕ∆.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται στα 15.000€. Με την έκδοση της εγκριτικής
απόφασης καταβάλλονται 5.000€ και στη συνέχεια καταβάλλονται από 5.000€ στο τέλος κάθε εξαµήνου. ∆ηλαδή µέσα σε έναν
χρόνο θα έχετε πάρει τα χρήµατα της επιδότησης, εφόσον όµως έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά
το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της δραστηριότητας).
Το πρόγραµµα ξεκίνησε στις 25/5/2009 ενώ µπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι πραγµατοποίησαν έναρξη από τις 2
Ιανουαρίου 2009.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Να διαθέτουν βεβαίωση συµµετοχής στο πρόγραµµα (από την αρµόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕ∆).
Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02/01/2009 και µετά.
Να µην έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας τους, µεγαλύτερο των έξι (6) ετών
από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους
ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστηµα των έξι (6) ετών περιλαµβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου µεταπτυχιακών
σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ρύθµιση αυτή δεν αφορά στους ιατρούς. Για
τους πτυχιούχους εξωτερικού το διάστηµα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το
∆ΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το
∆ΟΑΤΑΠ το διάστηµα των έξι(6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
Να έχουν ηλικία µέχρι 34 ετών, (έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των
γυναικών νέων επιστηµόνων, µητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου παιδιού και ανεξαρτήτως ειδικότητας που µπορούν να
έχουν ηλικία µέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά στις µεταπτυχιακές
σπουδές. Κατά τον υπολογισµό της ηλικίας του ΝΕΕ θα λαµβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη ∆εκεµβρίου του έτους
γεννήσεως του. Οι µεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαµβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το
∆ΟΑΤΑΠ.
Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από την οικεία ∆ΟΥ για το οικονοµικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατοµικό
εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των 15.000€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστηµόνων για τις οποίες
απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η
αµοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδηµα, προκειµένου να ενταχθούν στο
πρόγραµµα.
Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς που έχουν
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δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ http://www.oaed.gr/Pages/SN_858.pg

10) Ξεκίνησε στις 11/5/2009 από τον ΟΑΕ∆ Πρόγραµµα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών έτους
2009
Το πρόγραµµα αφορά την επιχορήγηση 4.500 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, ηλικίας 22 έως 64 ετών, για τη δηµιουργία της
δικής τους επιχείρησης. Συγκεκριµένα, από τις 4.500 θέσεις του προγράµµατος, οι 1.500 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους
ηλικίας 22-32 ετών και οι 3.000 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται ως εξής:
Για ανέργους ηλικίας 22-32 στα 18.000€
Για ανέργους ηλικίας 33-64 στα 15.000€
Η προκαταβολή και η πρώτη δόση είναι ίσες µε το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση είναι ίση µε το 30% της
επιχορήγησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα µήνες από την Απόφαση Υπαγωγής του στο πρόγραµµα.
Το ποσό της αρχικής επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε µία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνεργος
που υπάγεται στο πρόγραµµα:
Είναι επιδοτούµενος και διακόψει την επιδότηση ανεργίας, µέχρι το δεύτερο µήνα της επιδότησής του, προκειµένου να
δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση.
Είναι µέλος εταιρίας (µε συµµετοχή τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο Ο.Ε., ΕΠΕ ή Ε.Ε. στην οποία είναι οµόρρυθµο µέλος)
και το ποσοστό συµµετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.
Επίσης, οι υποψήφιοι νέοι επιχειρηµατίες που θα διατηρήσουν την επιχείρηση τους για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες µετά το
δωδεκάµηνο διάστηµα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται µε το επιπλέον ποσό των 5.000€, το οποίο θα καταβάλλεται
ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ηµερών από τη λήξη του δεύτερου δωδεκαµήνου.
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική περιοχή
του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.∆. (http://www.oaed.gr/) από 11/05/2009. Η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα των υποψηφίων δεν έχει καθοριστεί ακόµα.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται στα 15.000€. Με την έκδοση της εγκριτικής
απόφασης καταβάλλονται 5.000€ και στη συνέχεια καταβάλλονται από 5.000€ στο τέλος κάθε εξαµήνου. ∆ηλαδή µέσα σε έναν
χρόνο θα έχετε πάρει τα χρήµατα της επιδότησης, εφόσον όµως έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά
το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της δραστηριότητας).
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους
ή µέχρι και 30 ηµέρες πριν την έναρξη).
Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆.
Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς που έχουν
δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί
από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 2/1/2009 και µετά.
Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 22ο και να είναι µέχρι 64 ετών.
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η
δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να
ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας
χρήσεως.
Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή
κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις
βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα
(νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ,
ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
Πλανόδιες επιχειρήσεις.
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Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις.
Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.),
Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο
από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη
∆OΥ.
Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ κατά το παρελθόν
Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και µετά.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ http://www.oaed.gr/Pages/SN_854.pg

11) Ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραµµα για τη χρηµατοδότηση των πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείµενο τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ύψους 300
εκατ. ευρώ,
Στόχος του νέου αυτού προγράµµατος, (που αφορά µεταξύ άλλων τους τοµείς της κτηνοτροφίας, του γάλακτος, των
δηµητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, των οπωροκηπευτικών, των ζωοτροφών κ.ά.) είναι η πραγµατοποίηση επενδύσεων για
τη στήριξη των δικαιούχων-επιχειρήσεων σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού,
βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.
Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο
συνολικός προϋπολογισµός τους κυµαίνεται από 100 χιλ. € µέχρι 15 εκ. €. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:
Για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις:
50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο σύγκλισης,
40% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες,
65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στα µικρά νησιά του Αιγαίου.
Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις – µελέτες καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 µέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίµων πιστώσεων (ανοικτή προκήρυξη).
Ο ∆ικαιούχος δύναται εάν το επιθυµεί να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση της πράξης, µε δική του ευθύνη, µετά την
υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης.
Στις δράσεις του παρόντος µέτρου ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω ανά τοµέα:
Κρέας, µε επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδοµή, κυρίως εκσυγχρονισµούς και ιδρύσεις µικρών σφαγείων σε νησιωτικές
περιοχές, µονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων και µονάδες αδρανοποίησης
παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
Γάλα, µε επενδύσεις σε τυροκοµεία, µονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος, µονάδες
αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), µονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
Αυγά – Πουλερικά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , µονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων
µε βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, µονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.
Μέλι, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασίας µελιού, µονάδες για παραγωγή
σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι.
Σηροτροφία και άλλα είδη, µε επενδύσεις σε µονάδες αναπήνισης κουκουλιών και µονάδες µεταποίησης σαλιγκαριών.
∆ηµητριακά, µε επενδύσεις σε µονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους
δηµητριακών, ξηραντήρια δηµητριακών, κ.λπ.
Ελαιούχα προϊόντα, µε επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
Οίνος, µε επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις.
Οπωροκηπευτικά, µε επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εµπορίας, µεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο
µονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιµων ελιών.
Άνθη, µε επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εµπορίας ανθέων.
Ζωοτροφές, µε επενδύσεις κυρίως, µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων
µιγµάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, µε επενδύσεις σε µονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού
υλικού.
Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών
φυτών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης θα φροντίσει να σας ενηµερώσει
για περισσότερες πληροφορίες µετά τη δηµοσίευση του οδηγού του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
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Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12) Προαναγγέλθηκαν νέες δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων στα πλαίσια της ψηφιακής
στρατηγικής 2007 - 2013
Οι δράσεις που έχουν προγραµµατισθεί προς υλοποίηση για τους επόµενους 12 µήνες είναι:
1. Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία πολυγλωσσικών δικτυακών τόπων προβολής µε ηλεκτρονικές
κρατήσεις (συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών) µε ταυτόχρονη ανάπτυξη διαδραστικού περιεχοµένου προβολής της ευρύτερης
περιοχής σε γεωγραφικές πλατφόρµες, δηµιουργία χώρων WiFi κλπ. (Ν6 - Ψηφιακή Υποστήριξη της ποιότητας ζωής)
∆ικαιούχοι: 9.000 ξενοδοχεία και περίπου 20.000 καταλύµατα
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 80 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών
σχεδίων συνολικού ύψους έως 130 εκατ. ευρώ
Έναρξη: Ιούνιος 2009
2. Επιδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής και της προώθησης των προϊόντων τους,
αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πολυγλωσσικές πλατφόρµες. (Nήµα δράσεων 8 –
Εξωστρέφεια)
∆ικαιούχοι: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20% από εξαγωγές
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 30 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών
σχεδίων συνολικού ύψους έως 60 εκατ. ευρώ
Έναρξη: Ιούλιος 2009
3. Χρηµατοδότηση δηµιουργίας ψηφιακών καταστηµάτων µε πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές και δηµιουργία ενιαίων
ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης/ προβολής τους µε τη µορφή «εικονικών ηλεκτρονικών πολυκαταστηµάτων» (Νήµα δράσεων
2 – Ψηφιακός Καταναλωτής)
Έναρξη: Οκτώβριος 2009
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 60 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών
σχεδίων συνολικού ύψους έως 120 εκατ. ευρώ
4. Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα – χρηµατοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων που βασίζονται σε επιχειρηµατικά µοντέλα που
αξιοποιούν δυναµικά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Νήµα δράσεων 5 – Ψηφιακή Υποστήριξη Εργασίας)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 50 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών
σχεδίων συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ
5. Ψηφιακά Ταµεία και ηλεκτρονική διασύνδεση µε τα Φαρµακεία - Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής,
προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί µε πόρους του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) η δηµιουργία Ψηφιακών Ταµείων.
Σκοπός των Ψηφιακών Ταµείων είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους ασφαλισµένoυς (ενηµέρωση, ειδοποιήσεις,
συνταγογραφήσεις κλπ. µέσω Internet). Στο πλαίσιο των Ψηφιακών Ταµείων, σχεδιάζεται η ηλεκτρονική τους διασύνδεση µε
τα φαρµακεία. Προς το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται η διανοµή στα φαρµακεία εκπτωτικού κουπονιού µέσω του οποίου θα µπορούν
να αποκτούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό πληροφορικής, για τη διασύνδεσή τους µε τα Ψηφιακά Ταµεία.
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 60 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη
6. Χρηµατοδότηση επιµέρους κλάδων της οικονοµίας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, µε σκοπό τη βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. TAXI – εγκατάσταση GPS κλπ, Νήµα δράσεων 5 – Ψηφιακή Υποστήριξη Εργασίας)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα επιτυχώς στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης θα φροντίσει να σας ενηµερώσει
για περισσότερες πληροφορίες µετά την προκήρυξη των παραπάνω δράσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θωµάς Πιπέρης, τηλ. 210 6563805, e-mail: piperis@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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13) Εξαγγελία τεσσάρων νέων δράσεων που αφορούν την ενίσχυση των ΤΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα
Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΠΒΕ µε θέµα «Η Οικονοµική Κρίση και οι Επιχειρήσεις Πληροφορικής» τη ∆ευτέρα 25
Μαΐου 2009, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού καθ. Βασίλειος Ασηµακόπουλος, εξήγγειλε τέσσερις νέες δράσεις
που αφορούν την ενίσχυση των ΤΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού
αναφέρθηκε στις εξής δέσµες δράσεων:
Πρόγραµµα Ψηφιακής Σύγκλισης - Στόχος 1.3 που αφορά συλλογικούς φορείς του κλάδου (ΣΕΠΒΕ, ΣΕΠΕ κ.α.), όπου ο
ΣΕΠΒΕ έχει τη δυνατότητα να εντάξει το επιχειρησιακό του πρόγραµµα.
Ψηφιακή Εγνατία που αφορά την πληροφοριακή και τεχνολογική ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όλων των
κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφειά τους.
Ψηφιακή Τεχνόπολη που αφορά τη χρηµατοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόµου λογισµικού και
υπηρεσιών, οι οποίες επιθυµούν να µπουν στην Τεχνόπολη.
Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ, η οποία είναι η συνέχεια της επιτυχηµένης δράσης «Εγνατία Πληροφορικής» που αφορά τη
χρηµατοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής στον άξονα της Εγνατίας για τη σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων/business plans.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης θα φροντίσει να σας
ενηµερώσει για περισσότερες πληροφορίες µετά τη δηµοσίευση του οδηγού του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Αναστάσιος Ταπεινόπουλος τηλ 2310 531000 εσωτ 120, κιν 6943 29 30 56, e-mail: tapeinopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) Στρατηγική και ποιοτική σκέψη για την επιτυχή αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης
Στις 22 και 23 Ιουνίου 2009 διοργανώνεται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ένα µοναδικό διήµερο σεµινάριο εργαστήριο µε θέµα:
«Στρατηγική και Ποιοτική Σκέψη για µια Επιτυχηµένη Αντιµετώπιση της Οικονοµικής Κρίσης»
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να προσφέρει σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών µία ολότελα νέα θεώρηση της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας και ένα νέο δηµιουργικό τρόπο σκέψης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και
των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισµοί, καθώς και των ευκαιριών που παρουσιάζονται αυτήν την
περίοδο.
Ο αντικειµενικός στόχος του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να αντιληφθούν ότι η βιωσιµότητα,
ευηµερία και πετυχηµένη ανταγωνιστική πορεία µίας επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση,
έχει άµεση σχέση µε το πόσο δηµιουργικός και καινοτόµος είναι ο τρόπος προσέγγισης των θεµάτων, της ποιότητας της σκέψης
και των πρακτικών, µεθόδων, τεχνικών και επιλογών που χρησιµοποιούνται.
Τα





κύρια θέµατα του εργαστηρίου περιλαµβάνουν :
Τη σηµασία της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στην ανταγωνιστικότητα.
Τη σηµασία της διαφοροποίησης του προϊόντος και του οργανισµού.
Το µυαλό, οι δυνατότητες και οι τρόποι αξιοποίησής του στην επιχείρηση.
Επιτυχηµένες τεχνικές δηµιουργικής και ποιοτικής σκέψης και πρακτικές εφαρµογές τους στην ανάπτυξη και βελτίωση των
προϊόντων, προσέγγισης πελατών και γενικά της διαφοροποίησης και ανάπτυξης της επιχείρησης.
 Η τεχνική της χαρτογράφησης του µυαλού και οι εφαρµογές της στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Μέσα από το συµµετοχικό αυτό Εργαστήριο, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε άµεσα
εφαρµόσιµες τεχνικές και τρόπους σκέψης, να προβληµατιστούν, να συζητήσουν και να επιστρέψουν στην επιχείρηση τους
ενισχυµένοι µε γνώση και διάθεση αντιµετώπισης των προβληµάτων και προκλήσεων που τους απασχολούν, µε ένα ολότελα νέο
και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και σκέψης.
Εισηγητής στο σεµινάριο είναι ο ∆ρ. Κώστας Γ. Κονής. ο οποίος συνδυάζει ξεχωριστές εµπειρίες και δεξιότητες τόσο πρακτικές όσο
και ακαδηµαϊκές στους τοµείς του engineering, της διεύθυνσης επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και της
δηµιουργικότητας.
Στο πλαίσιο προγράµµατος της ∆ιεθνούς Τράπεζας οργάνωσε και διεύθυνε ένα πετυχηµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και
∆ιαπίστευσης Συµβούλων Επιχειρήσεων οι οποίοι συνέτειναν καταλυτικά στην αναβάθµιση εκατοντάδων Κυπριακών επιχειρήσεων.
Την ίδια περίοδο διεύθυνε µε επιτυχία το µεγαλύτερο σχέδιο επιδοτήσεων µελετών για αναβάθµιση επιχειρήσεων στην Κύπρο.
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Υπηρέτησε, ανάµεσα σε άλλα, στα ∆ιοικητικά Συµβούλια πολλών δηµόσιων εταιρειών, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Τεχνολογία και Καινοτοµία ( ΤΙΙ ) στο ∆Σ του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου και στο Συµβουλευτικό
Συµβούλιο του ∆ιεθνούς ∆ικτύου για τις ΜΜΕ (INSME), στο οποίο και διετέλεσε πρόεδρος της Οµάδας για την Καινοτοµία στις
επιχειρήσεις. Ο ∆ρ. Κονής είναι µέλος πολλών επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων έχει αρθρογραφήσει και συµµετάσχει
µε παρουσιάσεις του σε πολλά συνέδρια και έχει εκπαιδεύσει µε επιτυχία εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών.
Ο ∆ρ. Κ. Γ. Κονής διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση και ανάπτυξη της επίσηµης κρατικής πολιτικής στα θέµατα της
υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. Έχει ακαδηµαϊκές και πρακτικές εµπειρίες στη διεύθυνση πολύπλοκων έργων και στην επιτυχή
αντιµετώπιση προκλήσεων που έχουν σχέση µε την τεχνολογία και την καινοτοµία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο
τοµέα.
∆ηλώστε συµµετοχή συµπληρώνοντας τη φόρµα συµµετοχής εδώ
Τιµή συµµετοχής: 350,00€. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του σεµιναρίου στο πρόγραµµα ενίσχυσης του ΛΑΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε τον:
Νάσο Μπαξεβάνη, 2310 531000 (εσωτ. 114)

15) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η
ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης µε την επιχορήγηση έργων, που θα
εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη παραγωγική και εµπορική
δραστηριότητα.
Η δράση απευθύνεται σε :
 Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους).
 Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως σήµερα από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
Τα











ερευνητικά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία.
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε παραδοσιακούς
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα).
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική.
Ενέργεια.
Μεταφορές.
Περιβάλλον.
Υγεία.
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας.
Πολιτιστική Κληρονοµιά.

κλάδους

Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του προϋπολογισµού του έργου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο είναι 200.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30/10/09. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
20.000.000 €.
Το Πρόγραµµα έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι την 1/6/09.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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16) ∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης
(Spin-off, spin-out)
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη του Προγράµµατος “ ∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, spin-out)”. Το πρόγραµµα αφορά καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού
µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν
τις ακόλουθες µορφές:
 Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους.
 Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους.
Για









τη συµµετοχή τους στην πράξη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Μορφή εταιρείας: Α.Ε ή Ε.Π.Ε
Να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες επενδυτές (περιλαµβάνονται και οι ερευνητές) ή Ν.Π.Ι.∆.
Κατανοµή τουλάχιστον 15% των λειτουργικών δαπανών τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη, για τουλάχιστον ένα από τα τρία
τελευταία έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης.
Υποβολή ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων µε το στοιχείο της καινοτοµίας, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Υφιστάµενες επιχειρήσεις που αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου,
όπως αναφέρεται στον Οδηγό.
Μη λήψη ενίσχυσης από άλλες δηµόσιες πηγές.
Τήρηση των κανονισµών δηµοσιότητας.
Εγκατάσταση και δραστηριότητα στην περιφέρεια στην οποία ανήκουν, και παραµονή σε αυτήν τουλάχιστον 5 έτη από την
ολοκλήρωση του έργου.

Ο µέγιστος προϋπολογισµός κάθε έργου αναµένεται να είναι της τάξης των 1.500.000 €. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε επιχείρηση
είναι 1.000.000 €. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δε θα ξεπερνά το 70% του προϋπολογισµού και το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο
της επιχείρησης. Ποσοστό µέχρι 25% της ιδιωτικής συµµετοχής της επιχείρησης µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό. Η
µέγιστη διάρκεια των έργων είναι 36 µήνες.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 ∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
 Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
 ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
 Λοιπές ∆απάνες
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, έως τις 30/6/2010
(εφόσον υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα κονδύλια). Οι προτάσεις θα αξιολογούνται ανά 4 µήνες. Ο συνολικός προϋπολογισµός του
Προγράµµατος είναι 25.000.000€.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

17) Χρηµατοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων – ∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω της υλοποίησης έργων Ε&ΤΑ σε συγκεκριµένους τοµείς
και δραστηριότητες.
Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις πράξεις:
Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 300.000 έως 1.000.000€,
χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα είναι επιχείρηση).
Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 1.000.000 έως 3.000.000€, χρονικής
διάρκειας 36-60 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).
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Η δράση απευθύνεται σε συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και
άλλων φορέων. Σηµειώνεται όµως ότι οι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα).
Τα









έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Υγεία
Βιοτεχνολογία
Ενέργεια – Περιβάλλον – Κλίµα
Νανοτεχνολογία
Μεταφορές
Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήµες – Πολιτισµός
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Κλωστοϋφαντουργία – Μεταποίηση

Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισµού του έργου.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20/7/2009. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
95.000.000€.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

18) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης για την «Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του
Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η παρακίνηση εκτέλεσης έργων
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς
όφελος των επιχειρήσεων.
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες και
στόχους. Η πρόταση υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Τα












έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω θεµατικούς τοµείς έρευνας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης

παραδοσιακούς

κλάδους

Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000€ και η
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µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
43.000.000€.
Η προκήρυξη θα γίνει το Μάιο του 2009 και θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο κύκλοι αξιολόγησης, µε καταληκτική ηµεροµηνία του
κάθε κύκλου στις 14/9/2009 και στις 31/5/2010.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

19) Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών για Επιχειρήσεις & Οργανισµούς από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Ο κάθε εργαζόµενος αλλά και οι πελάτες, είναι εκτεθειµένοι σε πλήθος κινδύνων, που απειλούν την υγεία τους, τη σωµατική τους
ακεραιότητα, ή ακόµα και την ίδια τους τη ζωή. Η άµεση αντίδραση στα πρώτα λεπτά είναι αναγκαία και σωτήρια.
Όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντική είναι για τη ζωή µας, η ύπαρξη ενός ατόµου µε γνώσεις στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ενός
επείγοντος περιστατικού. Η υγεία και η ασφάλεια πρέπει να είναι το πρώτο µέληµα όλων των επιχειρήσεων, αλλά και των κρατικών
φορέων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Οι βασικές Πρώτες Βοήθειες είναι ένα πρόγραµµα διδασκαλίας βασικών αρχών αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών µε τη χρήση
ενός πρωτοποριακού συστήµατος διδασκαλίας και πολλή εξάσκηση. Για να αποκτήσετε όλες τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και
αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να παρέχετε αποτελεσµατική βοήθεια µέχρι να φτάσει ή επαγγελµατική (ΕΚΑΒ), µπορείτε να
παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Πρώτων Βοηθειών που διοργανώνει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η
εκπαίδευση πραγµατοποιείται υπό τη θετική καθοδήγηση του εκπαιδευτή σε χαλαρωτικό – µη αγχωτικό περιβάλλον. Εξειδικευµένα
στελέχη της εταιρείας µας είναι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές EFR Instructors από τη διεθνή κοινότητα EMERGENCY FIRST
RESPONSE organisation για να παρέχουν εκπαίδευση τις Πρώτες Βοήθειες.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του οργανισµού EFR πραγµατοποιούνται µε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού (video & power
point), επίδειξη χειρισµών Πρώτων Βοηθειών και πρακτική εξάσκηση. Σκοπός είναι να δηµιουργηθούν οµάδες διάσωσης στον
εργασιακό χώρο από άτοµα εκπαιδευµένα στην παροχή Πρώτων Βοηθειών προκειµένου να αντιµετωπίζονται καθηµερινά έκτακτα
περιστατικά που µπορεί να απειλούν την υγεία των εργαζοµένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαρκεί 8 ώρες και πραγµατοποιείται
σε 1ηµέρα κατά το τέλος της οποίας διεξάγονται οι εξετάσεις και παρέχεται άµεσα η σχετική πιστοποίηση. Η διεξαγωγή του
σεµιναρίου γίνεται στους χώρους της επιχείρησής σας, ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας.
Σε 1 ηµέρα µόνο αποκτάτε πιστοποιητικό διασώστη από την οργανισµό EMERGENCY FIRST RESPONSE. Το πρόγραµµα είναι
ιδανικό για ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, SUPER MARKET, ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Νίκος ∆άλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr

20) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τις 14 Απριλίου 2009 σε εβδοµαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν" στην οικονοµική
εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε Τρίτη, παρουσιάζονται
ειδήσεις για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηµατοδοτήσεις και άλλα θέµατα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέµατα αυτά αναλύονται περισσότερο, µε στόχο την ενηµέρωση των επιχειρήσεων
πανελλαδικά, αναφορικά µε τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητάς τους. Πρόσφατα θέµατα που αναλύθηκαν αφορούσαν τη
βελτίωση των κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόµου, τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ενεργειακού νόµου για τα φωτοβολταϊκά
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πάρκα, και τις δυνατότητες για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

21) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC Business
Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2007, και παρουσιάζει
περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκποµπές περιλαµβάνουν ενηµέρωση για τα προγράµµατα
ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από
χρηµατιστηριακές αγορές, και τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Η εκποµπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο
στις 14:15, και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα. Μέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο BLOOMBERG να
προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

22) 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.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες. Σηµειώνεται ότι η
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του νέου Νόµου για
φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας 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 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 Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

23) 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
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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 Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

24) Σεµινάριο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας – Τεχνικές Ανασκαφής & Έρευνας
Η TIME HERITAGE O.E. σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών διοργανώνουν Σεµινάριο Υποβρύχιας
Αρχαιολογίας – Τεχνικές Ανασκαφής & Έρευνας.
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 19/6 έως την Κυριακή 21/6/2009. Περιλαµβάνει 16 διδακτικές ώρες
θεωρητικών µαθηµάτων επάνω στους βασικότερους τοµείς της Υποβρύχιας Αρχαιολογίας. ∆ίδεται η δυνατότητα πρακτικής
άσκησης µε την συµµετοχή σε πρόγραµµα καταδύσεων τεσσάρων ηµερών, στο πλαίσιο των προγραµµατισµένων Υποβρυχίων
Αρχαιολογικών Ερευνών του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών για το έτος 2009.
Το πρακτικό τµήµα του σεµιναρίου απευθύνεται σε όσους είναι ήδη αρκετά εξοικειωµένοι µε τις καταδύσεις (∆ίπλωµα ≥
Advanced ή CMAS** )
Θα δοθεί βεβαίωση για την παρακολούθηση του σεµιναρίου.
Πληροφορίες για το πρόγραµµα και το κόστος συµµετοχής - ∆ηλώσεις συµµετοχής: 210 6510549 και ηλεκτρονικά
info@timeheritage.gr ή 2294023298, 6932741808 και ηλεκτρονικά info@ienae.gr

25) Μαθήµατα καταδύσεων πρώτου άστρου της PADI από τον Άγγελο Μαγκλή σε συνεργασία µε
το καταδυτικό κέντρο SEAWORLD στο Σάνη Χαλκιδικής.
Φέτος την άνοιξη ο Άγγελος Μαγκλής διοργανώνει ένα γκρουπ από εκπαιδευόµενους υποψήφιους αυτοδύτες, οι οποίοι θέλουν
να γνωρίσουν τη µαγεία του βυθού και τις συνθήκες απόλυτης έλλειψης βαρύτητας. Τα µαθήµατα δύναται να ολοκληρωθούν σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε ιδιαίτερα εύλογο κόστος στις εγκαταστάσεις του καταδυτικού κέντρου SEAWORLD Resort 5 * της
PADI στο Σάνη Χαλκιδικής.
Σηµειώνεται ότι η PADI είναι ο µεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισµός, αναγνωρισµένος και στην Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο,
κατέχοντας το 70% της αγοράς και το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει 9 βουτιές στην πισίνα και στη θάλασσα.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, παρακαλώ πολύ να δηλώσετε συµµετοχή το ταχύτερο δυνατόν, καθώς οι θέσεις είναι
περιορισµένες.
Υπεύθυνος επικοινωνίας – ∆ηλώσεις συµµετοχής:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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