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Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας
http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.
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ENGINEERING: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1 new) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της ∆ράσης (Spin-off, Spin-out).
Παραµένει ανοικτή η δράση για επιδότηση Νέων Επιχειρήσεων Υψηλής Έντασης Γνώσης
Την περασµένη εβδοµάδα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του πρώτου και δεύτερου κύκλου υποβολής
προτάσεων στη δράση «∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης
(Spin-off, Spin-out)» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Όπως είχαµε προβλέψει µόνο οι πολύ καινοτόµες και καλά τεκµηριωµένες προτάσεις των πρώτων δύο κύκλων
επιδοτήθηκαν. Συνολικά εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση 15 προτάσεις, 9 από την περιφέρεια Αττικής και 6 από τις
περιφέρειες στόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιον. Νησιά, Πελοπόννησος, ∆υτ.
Ελλάδα) µε εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη 6.051.612€, αφήνοντας διαθέσιµα 19.000.000€ περίπου για όσες από τις 16
προτάσεις που υποβλήθηκαν στον τρίτο κύκλο εγκριθούν, καθώς και όσες εγκριθούν στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο
που είναι ανοικτός µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις 30 Ιουνίου 2010.
Η δράση «Spin Off Spin Out» έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και
διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. Η δράση αφορά υφιστάµενες καινοτόµες επιχειρήσεις –
τεχνοβλαστούς µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ 6 έτη πριν την έναρξη χορήγησης της ενίσχυσης, ή υπό
σύσταση εταιρείες οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση αποτελεσµάτων έρευνας η οποία
προέρχεται είτε από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα (Spin-off), ή από εταιρείες (Spin-out).
Το πρόγραµµα αφορά σε 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
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Η διάρκεια κάθε ενισχυόµενου έργου είναι µέχρι 36 µήνες. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε επιχείρηση δεν θα ξεπερνά το
1.000.000 Ευρώ. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού θα είναι 70%. Για τη συµµετοχή τους στη
δράση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., και να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες
επενδυτές ή Ν.Π.Ι.∆. (π.χ. venture capitals). Στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, οι λειτουργικές δαπάνες σε έρευνα και
ανάπτυξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα από τα 3 τελευταία
έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής ύψους 35% στα επιλεγέντα έργα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετέχει στην εν λόγω δράση από τον πρώτο κύκλο αυτής έχοντας υποβάλλει σηµαντικό
αριθµό προτάσεων. 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.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

2 new) ∆ηµοσίευση του νέου προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» για τη
δραστηριοποίηση και ενίσχυση των υφιστάµενων επιχειρήσεων και τη δηµιουργία νέων
που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση
αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση, η απορρύπανση κ.λ.π.
Την Παρασκευή 30/04/2010 δηµοσιεύτηκε το πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» στο πλαίσιο του Ε.Π
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» που έχει ως στόχο τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων,
ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τόσο
για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις όσο και για τις νεοσύστατες. Η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση
υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση είναι οι σηµαντικότεροι τοµείς που θα ενισχυθούν από το εν λόγω
πρόγραµµα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30εκ. € και επιλέξιµες θεωρούνται
οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή Ετερόρρυθµη
Εταιρεία). Οι επιχειρήσεις δεν µπορεί να έχουν τη µορφή ατοµικής επιχείρησης.
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), όπως επίσης κοινοπραξίες
(παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού
300.000 € - 2.500.000 €. Τα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχονται σε 30-45% ανάλογα µε τον τόπο
υλοποίησης της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Η ελάχιστη ίδια συµµετοχή ανέρχεται σε 25% ενώ το
υπόλοιπο ποσό µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό.
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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
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 υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι 18 Ιουνίου 2010. Ως προθεσµία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας αυτής, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή
προτάσεων. Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο)
το αργότερο σε 7 ηµερολογιακές µέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
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. 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Στέλλα Μπούντα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, κιν 6958467687, e-mail: buda@atlantisresearch.gr
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

3 new) Προκήρυξη του προγράµµατος ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 µε σκοπό την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων
Στις 30/04/2010 προκηρύχθηκε επισήµως το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» από το Υπουργείο Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ενισχύει υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις για δράσεις ενσωµάτωσης
της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και περιλαµβάνει δράσεις διαχείρισης,
ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωµάτωσης
προτύπων κλπ.
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» 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. την
ηχορύπανση, την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, τα απόβλητα.
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 στη διαδικασία εκτύπωσης.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι µία χηµική βιοµηχανία 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, η µείωση θορύβου,
η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός του εργοταξίου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30εκ.€.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από
30.000€ έως 200.000€.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές, κατά κύριο λόγο µεταποιητικές
επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ατοµικής επιχείρησης, 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.
Γενικά το ποσοστό χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανέρχεται από 35% έως 45% ανάλογα µε τη γεωγραφική
περιοχή υλοποίησης του έργου. Η ελάχιστη ίδια συµµετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσό µπορεί να
καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό.
Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αυτών θα ανακοινωθεί µε
την επίσηµη δηµοσίευση του προγράµµατος εντός των εποµένων ηµερών.
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Οι επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος και µπορεί να είναι:
∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων,
Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών),
Προµήθεια λογισµικού,
∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια,
Αµοιβές συµβούλων.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 2010, µέσω των
διαδικτυακών τόπων του προγράµµατος. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

4 new) Προδηµοσιεύθηκε µε ηµεροµηνία 30 Απριλίου 2010 το πρόγραµµα « ΕΝ∆ΥΣΗ
ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Χρηµατοδότηση έως και 45% σε ΜΜΕ µεταποιητικές υφιστάµενες επιχειρήσεις
Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης – Υπόδησης & ∆έρµατος – ∆ερµάτινων ειδών.

του

κλάδου

της

Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του ΥΠΟΙΑΝ ο σκοπός του προγράµµατος είναι η παροχή ενισχύσεων σε υφισταµένες
Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της
ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών, στα πλαίσια του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013».
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 15 εκ. ευρώ, ενώ οι φορείς
υλοποίησης είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας- ∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και ο EOMMEX A.E.
Οι τυπικές προϋποθέσεις, αθροιστικά απαραίτητες για τις επιχειρήσεις είναι:
Να είναι Μικρο- Μεσαίες (ΜΜΕ),
Να έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007,
Η κύρια δραστηριότητά τους να ορίζεται από τους Κωδικούς (ΚΑ∆08) 13, 14, 15 , 71.2 και 74.10.19
Να λειτουργούν αδιαλείπτως εντός της ελληνικής επικράτειας.
Να διαθέτουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία τους.
Η επιχείρηση πρέπει να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
Η επιχείρηση πρέπει να µην είναι προβληµατική να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση, να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
Να έχει εταιρική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ή ατοµικής και να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Η επιχείρηση πρέπει να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται).
Ισχύει ο κανόνας De minimis (200.000 €) τα έτη 2008, 2009 και 2010 (λήξη της τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία
ένταξης της πρότασης στο πρόγραµµα).
∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσµεύεται να µεριµνήσει για τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των
εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Ακόµη, η κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση,
Τα όρια του επενδυτικού σχεδίου είναι από 30.000 – 150.000 € κατά γεωγραφική περιοχή, µε ποσοστό επιδότησης
που κυµαίνεται από 35% - 45% για τις Μικρές και πολύ Μικρές, ενώ για τις Μεσαίες διαµορφώνεται στο ύψος από
80.000 – 200.000 €, µε ποσοστό επιδότησης που κυµαίνεται από 30% - 40%, ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή που
ανήκει η επιχείρηση.
Οι επιλέξιµες ενέργειες που µπορούν να καλύπτουν το 100% του επιχειρηµατικού σχεδίου, αφορούν σε:
Εξοπλισµό,
Ειδικές Εγκαταστάσεις και
Άυλες δαπάνες
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Αναλυτικότερα, µερικές από τις επιλέξιµες δαπάνες είναι :
1. Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού και ειδικών εγκαταστάσεων, ο οποίος αφορά χώρους παραγωγικούς και
αποθηκευτικούς στην Ελλάδα.
2. Οι Άυλες ∆απάνες µπορεί να είναι:
 Αµοιβές εµπειρογνωµόνων ή ειδικών για την παροχή τεχνικής βοήθειας :
i.
στο σχεδιασµό,
ii.
στην ανάπτυξη,
iii.
στην πιστοποίηση νέων προϊόντων,
iv.
στον ανασχεδιασµό υφιστάµενων καθώς και
v.
νέων ή διαφορετικών διαδικασιών σχεδιασµού.
 Κάθε είδους τεχνική υποστήριξη συσχετιζόµενη µε την καινοτοµία και την εξωστρέφεια της επιχείρησης.
 Συµµετοχή σε εκθέσεις, για πρώτη φορά Εσωτερικού και Εξωτερικού,
 Ανάπτυξη, λειτουργία και πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας.
 Πιστοποίηση Προϊόντων σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ε.Ε. και ∆ιεθνώς Αναγνωρισµένα Πρότυπα.
 Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους και εκπόνηση µελετών σχετιζοµένων µε το επιχειρηµατικό
σχέδιο.
Η υποβολή των προτάσεων καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία θα ανακοινωθούν µε την επίσηµη δηµοσίευση του
προγράµµατος εντός των επόµενων ηµερών.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν µε τα κριτήρια που θα καθορίζονται από τον οδηγό του προγράµµατος, ενώ το
χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης ορίζεται σε 12 µήνες µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης. Παράλληλα θα προβλέπεται
µέχρι και 50% της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Στέλλα Μπούντα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, κιν 6958467687 , e-mail: buda@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 138 κιν 6956764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

5 new) Ανάσα από τους πιστωτές και ουσιαστική εξυγίανση επιχειρήσεων µε τη
∆ιαδικασία της Συνδιαλλαγής
Ο Νόµος 3588/2007 εισήγαγε το θεσµό της ∆ιαδικασίας Συνδιαλλαγής, µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε
επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης να αναδιοργανωθούν και παράλληλα να αποφύγουν την
περιέλευσή τους στη διαδικασία της πτώχευσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 99 του κώδικα, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί εµπορική δραστηριότητα, µπορεί να
προσφύγει ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας του και να ζητήσει το άνοιγµα της διαδικασίας
συνδιαλλαγής, εφόσον επικαλεστεί και αποδείξει παρούσα ή προβλέψιµη οικονοµική αδυναµία.
Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, τον
κοινωνικό ρόλο που επιτελεί αυτή σε σχέση τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολεί, καθώς και τα προτεινόµενα
µέσα χρηµατοδότησής της. Με απλά λόγια πρέπει να συνταχθεί συνοπτικό, εφαρµόσιµο και εξειδικευµένο
επιχειρησιακό πλάνο.
Η διαδικασία αυτή, επιτρέπει σε κάθε εταιρεία που αποδεικνύει στο δικαστήριο ότι βρίσκεται σε οικονοµική αδυναµία ή
πρόκειται να βρεθεί σε τέτοια θέση (χωρίς όµως να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών), να ζητήσει από το
πτωχευτικό δικαστήριο τη συνέχιση της λειτουργίας της µέσω της διαπραγµάτευσης των οφειλών µε τους πιστωτές
της. Πρακτικά, δηλαδή, µία επιχείρηση που δεν µπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις της και αντιµετωπίζει
ληξιπρόθεσµα χρέη ζητάει από το δικαστήριο να την προστατεύσει από το ενδεχόµενο να οδηγηθεί σε πτώχευση από
κάποιον πιστωτή. Το δικαστήριο µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα που ισχύουν µέχρι την έκδοση επικυρωτικής
απόφασης, ώστε να αποτραπεί κάθε επιζήµια µεταβολή για τους πιστωτές. Ειδικότερα, µπορεί να απαγορευθεί κάθε
διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών και
διορισµός µεσεγγυούχου. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, αναστέλλονται τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από τη
σύναψη της συµφωνίας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει βοηθήσει Ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στη ∆ιαδικασία Συνδιαλλαγής
αναλαµβάνοντας την προετοιµασία του επιχειρησιακού πλάνου, το οποίο χρησιµοποιείται από το ∆ικηγόρο της εταιρείας
στο ∆ικαστήριο για να τεκµηριώσει το αίτηµα ένταξης. Αξίζει να σηµειωθεί πως µπορούµε να σας συστήσουµε ορισµένα
εξειδικευµένα δικηγορικά γραφεία στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε σε ποιο να απευθυνθείτε.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

6 new) MOBIP 2010: Partnering and Investment for Mobile Services. ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον
Τοµέα Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας
Σηµείο συνάντησης για τον κλάδο των Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Added Value
Services) γίνεται στις 10 & 11 Ιουνίου 2010 η Βαλένθια. ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, ειδικοί επαγγελµατίες του
κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, ιδιώτες και θεσµικοί επενδυτές (business angels και venture capitalists) θα βρεθούν µε
σκοπό τη δικτύωση, να ανακαλύψουν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς, και να ενηµερωθούν για τις επιχειρηµατικές
εξελίξεις του κλάδου. Η εκδήλωση είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόµενους, παρέχοντας ένα
ολοκληρωµένο διήµερο ενηµέρωσης, δικτύωσης και επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Πρόγραµµα Εκδήλωσης
Οι συµµετέχοντες της εκδήλωσης MOBIP 2010 θα µπορούν την πρώτη ηµέρα να παρακολουθήσουν οµιλίες ειδικών
σχετικά µε την πορεία του κλάδου και να επισκεφθούν τoν εκθεσιακό χώρο (Demo Area) για να γνωρίσουν από κοντά
νέες τεχνολογίες και εφαρµογές. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης στα διαλείµµατα της εκδήλωσης,
καθώς και στο γεύµα δικτύωσης που θα πραγµατοποιηθεί το µεσηµέρι της πρώτης ηµέρας. Τη δεύτερη ηµέρα, οι
επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες οµιλίες σχετικά µε τις
ευκαιρίες επενδύσεων στον εν λόγω κλάδο, ενώ στη συνέχεια θα µπορέσουν να δουν τις παρουσιάσεις εταιρειών που
αναζητούν χρηµατοδότηση από ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές. Στο τέλος των δύο ηµερών θα πραγµατοποιηθεί
απονοµή βραβείων σε επιλεγµένες εταιρείες που θα συµµετάσχουν.
Η εκδήλωση παρέχει µοναδική ευκαιρία σε Ελληνικές δυναµικές εταιρείες του κλάδου να συναντήσουν σε κλειστά,
προκαθορισµένα ραντεβού άλλες εταιρείες (µικροµεσαίες ή µεγάλες) ή/και υποψήφιους επενδυτές. Με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συµµετοχής στο MOBIP 2010, κάθε εταιρεία µπορεί να διεκδικήσει τη συµµετοχή της και στις δύο
ηµέρες, αξιοποιώντας στο µέγιστο τις δυνατότητες που παρέχει η εκδήλωση.
Τα οφέλη για τους συµµετέχοντες είναι:
∆ωρεάν συµµετοχή
∆υνατότητα παρουσίασης για επιλεγµένες επιχειρήσεις
∆υνατότητα εκπαίδευσης στο Investment Readiness Academy
∆ικτύωση µε πολυεθνικές επιχειρήσεις, VCs, και άλλες γρήγορα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις
∆ιαφήµιση µέσω του δικτυακού εταιρικού προφίλ
∆ιαλείµµατα µε σκοπό τη δικτύωση
Συναντήσεις One2One
Εκθεσιακός χώρος για επίδειξη προϊόντων/υπηρεσιών
Πλήρες πληροφοριακό πακέτο του συνεδρίου
Εποικοδοµητική κριτική από ειδικούς του χώρου
Την περίοδο αυτή αναζητούµε για να επιλέξουµε τις πιο δυναµικές και τεχνολογικά ανεπτυγµένες επιχειρήσεις
του κλάδου των Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας, ώστε να παρευρεθούν στην
εκδήλωση και να µοιραστούν την άποψή τους για τις µελλοντικές εξελίξεις του κλάδου. Σε αντάλλαγµα, θα
τους δοθεί η ευκαιρία να δικτυωθούν και να παρουσιάσουν την εταιρεία και τα προϊόντα τους σε ένα κοινό σηµαντικών
παραγόντων και επενδυτών του κλάδου.
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση του MOBIP, κάντε κλικ εδώ για να δηµιουργήσετε δωρεάν το
Εταιρικό σας Προφίλ. Η καταληκτική ηµεροµηνία για τις αιτήσεις συµµετοχής είναι η 21η Μαΐου 2010, µετά από την
οποία εκκινεί η διαδικασία επιλογής των πιο υποσχόµενων εταιρειών. Αξίζει να σηµειωθεί πως περιορισµένος αριθµός
εταιρειών πρόκειται να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των δύο ηµερών. Για το λόγο αυτό σας προτείνουµε να
εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να εγγραφείτε έγκαιρα.
Εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία MOBIP και τους φορείς που διοργανώνουν αυτήν την
εκδήλωση, παρακαλούµε επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσµο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

7 new) Σηµαντικές Αλλαγές στο Νοµοσχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που
Κατατέθηκε στη Βουλή. Τι προβλέπεται για τα Φωτοβολταϊκά
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε σηµαντικές αλλαγές, τόσο ως προς το
ισχύον νοµικό πλαίσιο, όσο και ως το σχέδιο νόµου που είχε δοθεί για διαβούλευση το ∆εκέµβριο.
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Σε ότι αφορά τα Φωτοβολταϊκά:
Ανοίγει η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά σε κτίρια και στέγαστρα ανεξαρτήτως ισχύος, µε τη δηµοσίευση του
νόµου.
Ανοίγει η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά έως 100kW από τους κατ΄ επάγγελµα αγρότες µε εξέταση κατά
προτεραιότητα, αµέσως µετά τη δηµοσίευση του νόµου.
Ανοίγει η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά έως 500kW, 2 µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου.
Για τα υπόλοιπα έργα η διαδικασία θα ανοίξει µετά από σχετική υπουργική απόφαση.
Φωτοβολταϊκά έργα έως 1 MW εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου.
Φωτοβολταϊκά έργα έως 500kW καθώς και έργα σε κτίρια ή στέγαστρα ανεξαρτήτως ισχύος δεν χρειάζονται Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων. Απαιτείται ωστόσο βεβαίωση απαλλαγής ΕΠΟ από την αρµόδια υπηρεσία.
Η προσφορά όρων σύνδεσης από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου γίνεται δεσµευτική µετά την έκδοση ΕΠΟ ή της
σχετικής απαλλαγής ΕΠΟ.
Οι τιµές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν µεταβάλλονται µε εξαίρεση την τιµή πώλησης των έργων έως
100kW στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, όπου εξισώνονται µε τις τιµές πώλησης των µεγαλύτερων έργων (0,45
ευρώ/kWh από 0,50 ευρώ/kWh).
Για
να
διαβάσετε
το
πλήρες
κείµενο
του
νόµου
επισκεφτείτε
http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/Fototypies/1429/1ape.pdf

την

Σηµειώνεται ότι οι επενδύσεις των φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι ιδιαίτερα
εξασφαλισµένες αποδόσεις, ακόµη και χωρίς την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόµου.

ιστοσελίδα

ελκυστικές

της

µε

βουλής

υψηλές

και

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη µεγάλη εµπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήµερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και µελετών σε
περισσότερα από 250 έργα από 20 kW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει µία υπηρεσία ολοκληρωµένης
διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για αξιόπιστες λύσεις µε το κλειδί στο χέρι.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώτα Πουργιάζη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 199, e-mail: pourgiazi@atlantisresearch.gr
Άννα Κυιµά, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 100, e-mail: kyima@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8 new) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Νέα Υπηρεσία της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ για τη Συνολική ∆ιαχείριση (Project Management) των
Φωτοβολταϊκών Εργων
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη µεγάλη εµπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήµερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και µελετών σε
περισσότερα από 250 έργα από 20 kW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει µία υπηρεσία ολοκληρωµένης
διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για αξιόπιστες λύσεις µε το κλειδί στο χέρι.
Πιο συγκεκριµένα η υπηρεσία περιλαµβάνει:
Για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της κατασκευής του Φ/Β σταθµού
Την επιµέλεια της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεση της αίτησης για ∆ιατύπωση
Όρων Σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
Την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ όπου προβλέπεται.
Τη συγγραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την κατάθεση του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία.
Την παρακολούθηση του φακέλου µέχρι την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
Την υποστήριξη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην υπογραφή των συµβάσεων σύνδεσης µε το σύστηµα ή το
δίκτυο και συµβάσεων πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Την έκδοση άδειας εργασιών ή εργασιών µικρής κλίµακας από την πολεοδοµία.
Την έκδοση της άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας όπου απαιτείται.
Για τη διαχείριση (project management) του έργου
Τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση επενδυτικού δανείου (µεταξύ αυτών και συγγραφή οικονοµοτεχνικής
µελέτης) από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
Την επιµέλεια για την υπογραφή συµβολαίου ασφάλισης του έργου.
Τη συλλογή και αξιολόγηση προσφορών από αξιόπιστους προµηθευτές.
Την επιµέλεια για υπογραφή της σύµβασης µε προµηθευτές.
Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
Την τεχνική επίβλεψη καλής εκτέλεσης της κατασκευής του σταθµού.
Την επιµέλεια των διαδικασιών για τη σύνδεση του Φ/Β σταθµού µε τη ∆ΕΗ.
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Η υπηρεσία µας ολοκληρώνεται µε την είσπραξη του πρώτου τιµολογίου πώλησης από την ∆ΕΗ.
Από την παραπάνω υπηρεσία οι επενδυτές φωτοβολταϊκών έργων αναµένεται να αποκοµίσουν τα παρακάτω οφέλη:
Θα γλιτώσουν από την ταλαιπωρία της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Θα έχουν µια αξιόπιστη αξιολόγηση των προσφορών και µια έγκυρη πρόταση για την καλύτερη τεχνικά και
οικονοµικά λύση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του κάθε έργου.
Θα έχουν µια υπεύθυνη τεχνική παρακολούθηση – επίβλεψη του έργου που θα εγγυάται την ορθή κατασκευή.
Θα έχουν έναν αξιόπιστο σύµβουλο που θα φροντίζει για το συµφέρον τους, σε όλες τις λεπτοµέρειες του έργου
(πολλές από τις οποίες ενδεχοµένως δεν γνωρίζουν) όπως συναλλαγές µε δηµόσιες αρχές, προµηθευτές, τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώτα Πουργιάζη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 199, e-mail: pourgiazi@atlantisresearch.gr
Άννα Κυιµά, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 100, e-mail: kyima@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης
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 παραδοσιακούς κλάδους
(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
Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε
500.000€ και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
Προγράµµατος είναι 23.730.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 31/5/10.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@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
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10) Βέλτιστη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων επιχορήγησης µέσω του Στρατηγικού
Συµβολαίου Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανύουµε µία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον τοµέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερα από 20 προγράµµατα επιχορηγήσεων, τα οποία εν δυνάµει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθµού προγραµµάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο
σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης των αναγκών της.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που
προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία
των επιχειρήσεων µε εταιρείες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και
εξειδικευµένη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από
έναν συµβούλους µε αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να
κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να
ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την
επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.
Επιγραµµατικά, τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους.
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη
υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι:
Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης,
µε µελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραµµάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
της επιχείρησης και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα
είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι
δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
Συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηµατοδότησης.
Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
µαζί µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση,
θετική ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις - επιδοτήσεις.
Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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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

11 new) Ενηµερωτική Εκδήλωση µε τίτλο: “Innovation and SMEs”
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «INNOCAP», που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Leonardo da Vinci,
η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία µε το Mersin Chamber of Commerce της Τουρκίας, διοργανώνει
ενηµερωτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις 13 Μαΐου 2010, µε τίτλο “Innovation and SMEs”.
Κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση για διαθέσιµα εργαλεία διαχείρισης καινοτοµίας καθώς και
εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις. Θα παρουσιασθούν καλές πρακτικές
διαχείρισης καινοτοµίας και οι προσκεκληµένοι οµιλητές, εξειδικευµένοι σε θέµατα διαχείρισης καινοτοµίας των
επιχειρήσεων, θα παραθέσουν τη δική τους εµπειρία και τεχνογνωσία.
Η ατζέντα της ενηµερωτικής εκδήλωσης επισυνάπτεται στο παρόν µήνυµα.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και η συµµετοχή σας, η οποία θα µας τιµούσε ιδιαίτερα,
αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία ενηµέρωσης αλλά και δικτύωσης, τόσο µε την εταιρεία µας όσο και
µε τους παρευρισκοµένους, προκειµένου να παρουσιαστούν και να συζητηθούν νέες ιδέες και
προοπτικές συνεργασίας.
Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι η Αγγλική. Οι συµµετέχοντες στην εκδήλωση θα λάβουν πιστοποιητικά
παρακολούθησης της εκδήλωσης.
H εκδήλωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ στη Θέρµη (9ο χλµ Θεσσαλονίκης- Θέρµης, Τ.Κ 57001) την
Πέµπτη 13 Μαΐου 2010 και ώρα 10.00- 16.00. ∆ηλώστε συµµετοχή µέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 στην
ακόλουθη διεύθυνση: garefi@atlantisresearch.gr ή στο φαξ: 2310 552265 υπ’ όψιν κας. Γαρέφη.
Για περισσότερες πληροφορίες ή / και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια παρουσίαση / τοποθέτηση στην
εκδήλωση επικοινωνήστε µε:
Υπεύθυνες επικοινωνίας:
κα. Γαρέφη Ιωάννα: τηλ. 2310 531000, εσωτ. 125, garefi@atlantisresearch.gr
κα. Ψαρρά Φωτεινή: τηλ. 2310 531000, εσωτ. 105, psarra@atlantisresearch.gr

12 new) 1ο Φεστιβάλ Καινοτοµίας – Θεσσαλονίκη Πόλη του Μέλλοντος
Η καινοτοµία έρχεται στη Θεσσαλονίκη µε τη διοργάνωση ενός νέου φεστιβάλ – θεσµού µε τίτλο «1ου Φεστιβάλ
Καινοτοµίας – Θεσσαλονίκη Πόλη του Μέλλοντος», το οποίο θα διαρκέσει από τις 10 µέχρι τις 16 Μαΐου 2010. Το
φεστιβάλ είναι µια συνεργασία του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Μπακατσέλος «επιδιώκουµε να προβάλλουµε την
επιχειρηµατική και κοινωνική καινοτοµία ως απάντηση στην κρίση», ενώ πρόσθεσε: «η Θεσσαλονίκη µπορεί να γίνει
αντάξιος συνοµιλητής του Όσλο, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μιλάνου και τόσων άλλων».
Μια στάση λεωφορείου που λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια, έξυπνα gadgets εξοικονόµησης ενέργειας και
κατασκευασµένα µε οικολογικά υλικά, προηγµένες εφαρµογές του διάσηµου τεχνολογικού ιδρύµατος ΜΙΤ και πολλά
άλλα θα δούµε στην έκθεση καινοτόµων προϊόντων και εφαρµογών µε τίτλο «Idea Factory» στην Αποθήκη ∆’
στο Λιµάνι, από 13 έως 16 Μαΐου. Παράλληλα, σε όλη την πόλη θα συµβαίνουν «καινοτοµικές» δράσεις. Θα
επισκεφθούµε το Πράσινο Σπίτι στο Mediterranean Cosmos και θα πιούµε καφέ σε κάποιο από τα Innovation Cafeé,
τα οποία στηρίζουν τη διοργάνωση και θα απλώνονται σε όλη την πόλη.
Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ περιλαµβάνει και εκδηλώσεις. Η µεγάλη κεντρική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 13
Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Το µέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιµάζουν» µε
αναφορά στις ∆ιεθνείς πρακτικές και Ελληνικές πρωτοπορίες στην Ψηφιακή και Πράσινη Ανάπτυξη. Θα βραβευθούν
πρωτοπόροι Έλληνες και ξένοι καλεσµένοι, οι οποίοι έχουν διακριθεί επιχειρηµατικά και καινοτοµικά, όπως η Έλενα
Αµβροσιάδου που κατάγεται από την Θεσσαλονίκη, ο Νικόλας Χρηστάκης, καθηγητής του Harvard και συγγραφέας του
βιβλίου Συνδεδεµένοι, ο Νίκος Τοµπάζης και ο Γιώργος Σακελλάρης της Ameresco. Στην εκδήλωση θα µιλήσει ο Κάρλο
Ράττι του ΜΙΤ SENSEable City Lab από τις ΗΠΑ, ο Αντόνιο Καµάρα πρωτοπόρος σε καινοτοµίες νέων τεχνολογιών από
την Πορτογαλία, ο Ροµπ Γουόρεν της Science Gallery από την Ιρλανδία και ο Χόρχε Πέρεζ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Design της Βαρκελώνης.
Πολύ επίκαιρες και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στις 14 Μαΐου στα αµφιθέατρα της αποθήκης ∆’
στο Λιµάνι µε κεντρικό θέµα GO DIGITAL. Συγκεκριµένα θα λάβουν χώρα οι συναντήσεις:
«Νέες Ιδέες από το ΜΙΤ και όχι µόνο» στις 17:00 στο Α’ Αµφιθέατρο,
«Greek New Media – ευκαιρίες και επιχειρηµατική δραστηριότητα στο ∆ιαδίκτυο» στις 18:30 Β’ Αµφιθέατρο
«Νέοι που τόλµησαν και πέτυχαν ψηφιακά» από το OpenCoffee στις 19:00 στο Α’ Αµφιθέατρο
Περισσότερες πληροφορίες:
στην επίσηµη ιστοσελίδα του φεστιβάλ: www.innovationthessaloniki.gr

13 new) Παρουσίαση τριών Start Up της Θεσσαλονίκης στην ερχόµενη συνάντηση Open
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Coffee στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
Καινοτοµία και OpenCoffee αποτελούν συνώνυµα και για το λόγο αυτό η 15η συνάντηση του OpenCoffee της πόλης θα
πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης. Με θεµατικό τίτλο «Νέοι που τόλµησαν και
πέτυχαν ψηφιακά», υφιστάµενοι και νέοι φίλοι του θεσµού θα συναντηθούν στις 14 Μαΐου, στις 19:00 στο Α’
Αµφιθέατρο της Αποθήκης ∆’ στο Λιµάνι, χωρίς γραβάτες και dress code, για να συζητήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες
και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις τριών νέων καινοτόµων εταιρειών (start-ups).
Η θεµατική των τριών παρουσιάσεων θα είναι σχετική µε επιχειρηµατικά βήµατα βασισµένα σε έξυπνες ιδέες οι οποίες
εφαρµόστηκαν την κατάλληλη στιγµή. Τρεις νέοι επιχειρηµατίες της πόλης, µε διαφορετικό υπόβαθρο, θα µας µιλήσουν
για τη µέχρι τώρα πορεία τους, τις προκλήσεις που αντιµετώπισαν, πως τις χειρίστηκαν και πως βλέπουν το προσεχές
µέλλον.
Ο Αργύρης Μπεντίλας, συνιδρυτής, της µοναδικής Ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης downloadable casual games,
ανάµεσα στα 500 περίπου studio που υπάρχουν παγκοσµίως, θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Total Eclipse,
λίγες εβδοµάδες πριν από την παγκόσµια πρεµιέρα του Clockwork man 2, συνέχειας του υπέροχου και πολύ
δηµοφιλούς Clockwork man.
Η Ντέµη Παπαδοπούλου, συνιδρυτής του OFFradio, του πρώτου Ελληνικού επαγγελµατικού διαδικτυακού
ραδιοφωνικού σταθµού, µε 25,000 ακροατές ηµερησίως, µας προτρέπει να κλείσουµε το υποβαθµισµένο
παραδοσιακό ραδιόφωνο και να συνδεθούµε ψηφιακά, για εκποµπές µε στυλ και αµεσότητα χωρίς γεωγραφικούς
περιορισµούς.
Ο Γιάννης Παυλίδης ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής η οποία καλύπτει ένα κενό στο
χώρο των υπηρεσιών παροχής geo-multimedia, προσφέροντας υπηρεσίες χαρτογράφησης περιοχών µε πανοραµικές
φωτογραφίες οπτικού πεδίου 360 µοιρών (φωτο-χαρτογράφηση), παρουσιάζει τις προκλήσεις, τα προβλήµατα και τα
µελλοντικά σχέδια του εγχειρήµατος τους.
Τις παρουσιάσεις ακολουθεί καφές και δικτύωση χωρίς κανόνες, µε σκοπό να προωθηθεί η δηµιουργικότητα και να
εξασφαλίζει απεριόριστο Networking για όλους, κάτι που αποτελεί το πιο δυνατό κοµµάτι της µακράς παράδοσης του
Open Coffee.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε σύντοµο video από προηγούµενη συνάντηση του θεσµού.
Σχετικά µε το OpenCoffee
Ο θεσµός του Open Coffee δεν είναι καινούριος στην Ελλάδα. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 2 χρόνια µε παρουσία σε 6 ως
τώρα πόλεις και πολλές χιλιάδες επισκεπτών σε περισσότερες από 60 συναντήσεις, 180+ παρουσιάσεις σε θέµατα
τεχνολογίας και αρχόµενης επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για ανοικτές συναντήσεις µε αναφορά σε θέµατα του
επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών υπό την οπτική του startupping. Φιλοδοξούν να αποτελέσουν αρωγό, όπως και
πυροδότη, του συνόλου των δράσεων µε αντικείµενο:
τη δικτύωση προσώπων µε κοινά ενδιαφέροντα για τη διαµόρφωση συνεργειών
την καλλιέργεια της κουλτούρας της καινοτοµίας και του επιχειρείν
τη διάδοση των νέων τεχνολογιών, µε έµφαση στο διαδίκτυο
Σχετικά µε το 1ο Φεστιβάλ Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
Η καινοτοµία έρχεται στη Θεσσαλονίκη µε τη διοργάνωση ενός νέου φεστιβάλ – θεσµού µε τίτλο «1ο Φεστιβάλ
Καινοτοµίας – Θεσσαλονίκη Πόλη του Μέλλοντος», το οποίο θα διαρκέσει από τις 10 µέχρι τις 16 Μαΐου 2010. Το
φεστιβάλ είναι µια συνεργασία του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

14) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων από ΓΓΕΤ νέων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων

που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί ποτέ για R&TD
Βασικός στόχος της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
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 και µορφής).
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 κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
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Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
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€. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είναι 11.280.000€. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 15/9/10. 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:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@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

15 new) Η εταιρεία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» (Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.) στο δίκτυο
Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την εταιρεία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» - Κ.
Παπαδηµητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε –Υπηρεσίες Γεωγραφικής Έρευνας. Ο νέος συνεργάτης εδρεύει στη Σκιάθο
Μαγνησίας και δραστηριοποιείται κυρίως στους νοµούς Θεσσαλίας, Μακεδονίας – Θράκης και Στερεάς Ελλάδας,
παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε πελάτες, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Με την συνεργασία αυτή η «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» εντάσσεται στο ∆ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τα µέλη του δικτύου, επιλεγµένες επιχειρήσεις του συµβουλευτικού χώρου, µε την
κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση των έµπειρων στελεχών και της διοίκησης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους, προσφέροντας στους πελάτες τους την εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών
της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και τη διευρυµένη ποικιλία των προϊόντων / υπηρεσιών της.
H «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» ιδρύθηκε το 2008 από τους Κωνσταντίνο και Κίµωνα Παπαδηµητρίου και έχει τα γραφεία της στην
Μεγάλη Άµµο Σκιάθου. Το τηλέφωνο/ fax επικοινωνίας της είναι 24270 23776, e-mail: polytropo@teemail.gr και ο
δικτυακός της τόπος www.polytropo-grs.com.
Η «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση ηχοδιαδροµών,
σε περιοχές µε περιβαλλοντικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται:
η γεωγραφική τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών του ακουστικού περιβάλλοντος,
ο σχεδιασµός και η διαχείριση της δραστηριότητας των ηχοπεριηγήσεων – ηχοδιαδροµών,
η χαρτογραφική παρουσίαση, προβολή και διαχείριση του ψηφιακού υλικού τεκµηρίωσης των ηχοδιαδροµών,
η κατάρτιση – εκπαίδευση των διαχειριστών της δραστηριότητας,
η διασύνδεση των ηχοδιαδροµών µε άλλες τουριστικές υπηρεσίες στις περιοχές ενδιαφέροντος και
ο σχεδιασµός και η δηµιουργία (ή διαµόρφωση) του υλικού (ή συσκευών) για την υποβοήθηση της δραστηριότητας
των ηχοπεριηγήσεων.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν γενικότερα:
τη γεωγραφική έρευνα µε αναζήτηση και τεκµηρίωση περιβαλλοντικών, πολιτισµικών και αισθητικών ιδιαιτεροτήτων
σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον,
την προετοιµασία και ψηφιακή επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζονται µε έναν γεωγραφικό χώρο,
τη χαρτογραφική ανάδειξη γεωγραφικών χαρακτηριστικών µέσω της έκδοσης χαρτών και παράγωγων
χαρτογραφικού υλικού (σε βιβλία, φυλλάδια κτλ),
την προβολή - παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και σε άλλα ψηφιακά ή οπτικοακουστικά
µέσα,
την έρευνα αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες χαρτογραφίας και γεωπληροφορικής,
τη διοργάνωση σεµιναρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων για την παρουσίαση των περιβαλλοντικών και πολιτισµικών
ιδιαιτεροτήτων (µε αναλογικά ή ψηφιακά µέσα) στο ευρύ ή εξειδικευµένο κοινό και
τη διοργάνωση περιηγήσεων, εκδροµών και ταξιδιών για την αναζήτηση, καταγραφή, ζωντανή παρουσίαση και
ανάδειξη χαρακτηριστικών µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική, πολιτισµική ή αισθητική αξία.
Με την ένταξη της στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ»
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και σε νέους τοµείς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:
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Ανάπτυξη και επιδότηση επιχειρήσεων µέσω ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
Χρηµατοοικονοµικών συµβούλων επιχειρήσεων (∆ανειοδοτήσεις, Εναλλακτικές Μορφές Χρηµατοδότησης.
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001: 2004/ EMAS, ΕΛΤΟ
1801/OHSAS/8001:2007, ISO 27000, κ.ά.).
Εκπόνηση Επιχειρηµατικών Σχεδίων (Business Plans) επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α.
Εύρεση στρατηγικών συνεργατών στις επιχειρήσεις.
Προετοιµασία Ο.Τ.Α. για τη διαδικασία Σ.∆.Ι.Τ.
Προετοιµασία έργων τοπικής ανάπτυξης για λογαριασµό, Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ (π.χ.
Ψηφιακή Σύγκλιση, Εξοικονοµώ, ΘΗΣΕΑΣ, κ.ά.).
Οι δύο εταιρείες µε τη συνεργασία τους αυτή σκοπεύουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ακόµα µεγαλύτερο
αριθµό πελατών στην περιοχή δραστηριότητας της «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ», εκµεταλλευόµενοι τη διεισδυτικότητά της στον
τοπικό επιχειρηµατικό κόσµο και τις υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και προϊόντα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ, Κίµωνας Παπαδηµητρίου
Μεγάλη Άµµος Σκιάθου. Τηλ./fax: 24270 23776,
e-mail: polytropo@teemail.gr
www.polytropo-grs.com.

16) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Τµήµα Real Estate & Development
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ µε το τµήµα Real Estate & Development, στελεχωµένο από έµπειρα και
εξειδικευµένα στελέχη της, σας παρέχει υπηρεσίες, τεχνοοικονοµικής υποστήριξης, χρηµατοδότησης µέσω Ελληνικών
Τραπεζών κλπ. για την ανάπτυξη, ή την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σας, στους τοµείς, Τουρισµού,
Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Υγείας, Ενέργειας, Υπηρεσιών, Αγροτικών και Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών, κλπ.
Σας προσφέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρηµατικά ακίνητα: Οικόπεδα,
Εκτάσεις, Κτίρια, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Καταστήµατα, για Αγορές - Πωλήσεις Συµµετοχές - Συνεργασίες - Ενοικιάσεις - Συµβάσεις Παραχώρησης, κλπ.
Ευκαιρία για επένδυση 1.
Ευκαιρία για επένδυση 2.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

17) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Υποστήριξη AIMMS και SMART PRODUCTION
στην Περιφέρεια Κρήτης
Στο πλαίσιο της συνεχούς Ανάπτυξης και επέκτασης των Εταιρειών του οµίλου ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ αναλαµβάνει για την Περιφέρεια Κρήτης, την προώθηση και υποστήριξη, των προγραµµάτων
οργάνωσης παραγωγής και συντήρησης, AIMMS και SMART PRODUCTION της εταιρείας ATLANTIS ENGINEERING
S.A. µε την δηµιουργία τµήµατος Consulting σε θέµατα βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών, οργάνωσης
τµηµάτων παραγωγής – συντήρησης των επιχειρήσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης Στεφανάκης τηλ. 2810 542700, e-mail: stefanakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Γιώργος Ευφραιµίδης, τηλ. 2310 233 266 e-mail:ge@abe.gr

18) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 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 τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο και το
ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων, και τους
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

13

19) 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:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

20) Στρατηγικοί συνεργάτες αναζητούν να χρηµατοδοτήσουν µεγάλα έργα
Φωτοβολταϊκών σταθµών
∆ίνεται η ευκαιρία σε όσους υπέβαλλαν αιτήσεις για άδειες παραγωγής στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον κύκλο
Ιουνίου και Αυγούστου 2007 και είναι επιλέξιµοι, να συνάψουν συµφωνία µε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα
χρηµατοδοτήσει εξολοκλήρου το έργο εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθµών, για να υποβάλουν επενδυτικά
σχέδια ώστε να υπαχθούν στα κίνητρα του νόµου 3299/2004. Η συµµετοχή θα γίνει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, καθώς η µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις
διατάξεις του νέου Νόµου για φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

21 new) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., µια από τις µεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες συµβούλων στην Ελλάδα,
επιθυµεί να προσλάβει για λογαριασµό πελατών της:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
PRODUCT MANAGER
HR ADMINISTRATOR
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.atlantisresearch.gr
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