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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
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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση
ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική
χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1 new) Πρόγραμμα "Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων εντός της
Οικονομικής Κρίσης"
Με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να προσαρµοστούν στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που
αντιμετωπίζουν, προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και με φορέα υλοποίησης τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕ∆) το Πρόγραμμα “Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων εντός της Οικονομικής Κρίσης”.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής
Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων» και επιχειρεί την κατάρτιση του προσωπικού σε διαρθρωτικές αλλαγές,
προκειμένου να επιτευχθεί η διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία
παραγωγής.
Βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, τα προτεινόμενα Σχέδια εστιάζουν στη(ν):
βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων,
βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
ενίσχυση της εξωστρέφειας,
ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων
εργαζομένων,
βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων µέσω της ανάπτυξης µηχανισµών και δοµών ευέλικτης
προσαρµογής,
αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων για την επιτυχή εφαρµογή των
σχεδίων διαρθρωτικών προσαρµογών.
Στους Δικαιούχους του Προγράμματος περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που:
Έχουν ιδρυθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008
Απασχολούν πάνω από 50 άτοµα
∆εν ήταν προβληµατικές την 1η Ιουλίου 2008
Έχουν έδρα και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια
Εξαιρούνται και δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας, υδατοκαλλιέργειας
και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων
σπουδών, 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), τυχερά, ψυχαγωγικά ή
ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης
της Πρόσκλησης (1 Νοεμβρίου 2010).
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος καλούνται να
υλοποιήσουν τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και
2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού.
Το Πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο και στις δαπάνες κατάρτισης προβλέπεται μικρή αμοιβή για τους καταρτιζόμενους και
αποζημίωση για την εταιρεία.
Επισημαίνεται επίσης ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να οδηγεί το συνολικό ποσό των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 σε επίπεδο
υψηλότερο του ορίου των 500.000 ευρώ (κανόνας De minimis).
Έχοντας ως ισχυρή βάση το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, προσφέρεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ουσιαστική
αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δομών και διαδικασιών και να διασφαλίσουν έτσι τη μελλοντική τους βιωσιμότητα,
ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις που θέτει το παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Αναδιοργάνωσης
Επιχειρήσεων, κατάρτισης Επιχειρηματικών Σχεδίων, σχεδιασμό Στρατηγικών Marketing και Πωλήσεων, ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας. Παράλληλα έχει αναπτύξει με τους συνεργάτες της εξειδικευμένα προϊόντα
(A.P.I.S. - Advanced Profit Improvement System, Strategic Option Analysis – Ανάλυση Στρατηγικών Εναλλακτικών, Quick Turnaround
Diagnostic – Διαγνωστικό Γρήγορης Αναδιάρθρωσης) που ανταποκρίνονται πλήρως στη φιλοσοφία και ενσωματώνουν τους
στόχους του Προγράμματος.
Τα παραπάνω συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, που της επιτρέπει να υποστηρίξει κάθε επιχείρηση, τόσο
στο σχεδιασμό και την υποβολή Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, όσο και στην υλοποίησή τους, διασφαλίζοντας την
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αποτελεσματικότητα των τελικών εκροών.
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Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 266741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

2) Logistics (μεταφορές – αποθήκευση – χονδρικό εμπόριο). Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης
έως 50% από το πρόγραμμα "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες".
Οι εταιρείες του ευρύτερου κλάδου των logistics (μεταφορές – αποθήκευση – χοντρικό εμπόριο) μπορούν έως τις 20/12/2010 να
υποβάλουν πρόταση στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» και να επιδοτηθούν για δαπάνες που πρόκειται να
υλοποιήσουν μέσα στην επόμενη τριετία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250
άτομα προσωπικό και έως 50.000.000 ευρώ κύκλο εργασιών), οι νέες, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις αλλά και αυτές που επιθυμούν
να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους.
Το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» ενισχύει τις επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε
αυτήν κλάδων, όπου εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης (Logistics).
Τι χρηματοδοτείται:
 Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
 Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
 Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
 Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
 Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
 Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
 Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
 Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20 %.
 Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
Κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, ψυγεία, μηχανές συσκευασίας κλπ.).
Συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου
λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης.
Εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “ebusiness development” (B2B ή B2C, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection,
CRM, ERP, κλπ).
Εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, clark,
περονοφόρα, κλπ. (δεν είναι επιλέξιμα τα φορτηγά –αυτοκίνητα).
Μηχανογραφικού εξοπλισμού π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές.
Εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET
(VPN). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
Εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και
τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000€.
 Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
Εκπόνηση μελετών και ερευνών έως 10.000€ (έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης,
αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών
(reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου(risk analysis), marketing plan, κλπ).
Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου έως 4.000 €.
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001 κλπ) έως 10.000€ έκαστη.
Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.
Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις (για πρώτη φορά).
Δαπάνες σύνδεσης – Συμμετοχή σε e-marketplaces.
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
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Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000€ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000
έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια
κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων
κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού, ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
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.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

3) Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της
πληροφορικής και του internet με χρηματοδότηση έως 50%.
Οι εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής και του internet μπορούν έως τις 20/12/2010 να υποβάλουν πρόταση στο
πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» και να επιδοτηθούν για δαπάνες που πρόκειται να υλοποιήσουν μέσα στην
επόμενη τριετία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό και έως
50.000.000 ευρώ κύκλο εργασιών), οι νέες, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, αλλά και αυτές που επιθυμούν να διευρύνουν την
δραστηριότητά τους.
Το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» ενισχύει τις επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε
αυτήν κλάδων όπου εντάσσονται και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής και του internet που έχουν ή
επιθυμούν να αναπτύξουν ενδεικτικά μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:
 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων.
 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα.
 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού.
 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων.
 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.
 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής
τεχνολογιών της πληροφορίας.
 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου.
 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.
 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals).
 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών.
 Έκδοση και διάθεση λογισμικού.
Τι χρηματοδοτείται:
 Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
 Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
 Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
 Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
 Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
 Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής,
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
 Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20 %.
 Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου:
Κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού.
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Συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου
λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης.
Εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “ebusiness development” (B2B ή B2C, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection,
CRM, ERP, κλπ.).
Εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, clark,
περονοφόρα, κλπ. (δεν είναι επιλέξιμα τα φορτηγά –αυτοκίνητα).
Μηχανογραφικού εξοπλισμού π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές.
Εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET
(VPN). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
Εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και
τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000€.
Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
Εκπόνηση μελετών και ερευνών έως 10.000 € (έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης,
αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών
(reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου(risk analysis), marketing plan, κλπ.).
Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου έως 4.000 €.
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001 κλπ) έως 10.000€ έκαστη.
Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.
Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις (για πρώτη φορά).
Δαπάνες σύνδεσης – Συμμετοχή σε e-marketpalces.

Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000€ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000
έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια
κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων
κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
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.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

4) Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για τις εκδοτικές επιχειρήσεις (εντύπων και λογισμικού)
με χρηματοδότηση έως 50%.
Οι εκδοτικές επιχειρήσεις μπορούν έως τις 20/12/2010 να υποβάλουν πρόταση στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»
και να επιδοτηθούν για δαπάνες που πρόκειται να υλοποιήσουν μέσα στην επόμενη τριετία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι
υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό και έως 50.000.000 ευρώ κύκλο εργασιών), οι νέες, οι
υπό σύσταση επιχειρήσεις, αλλά και αυτές που επιθυμούν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους.
Το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» ενισχύει τις επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε
αυτήν κλάδων. Στις υποστηρικτικές προς τη μεταποίηση επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται και εκδοτικές επιχειρήσεις που έχουν
ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητες στην έκδοση εντύπων (βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων κλπ.) καθώς και στην
έκδοση λογισμικού.
Τι χρηματοδοτείται:
 Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
 Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
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Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
 Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20 %.
 Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου:
Κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού (εκτυπωτικές μηχανές, βιβλιοδετικές μηχανές κλπ.).
Συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου
λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης.
Εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “ebusiness development” (B2B ή B2C, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection,
CRM, ERP, κλπ.).
Εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, clark,
περονοφόρα, κλπ. (δεν είναι επιλέξιμα τα φορτηγά –αυτοκίνητα).
Μηχανογραφικού εξοπλισμού π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές.
Εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET
(VPN). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
Εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και
τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000€.
 Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
Εκπόνηση μελετών και ερευνών έως 10.000 € (έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης,
αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών
(reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου(risk analysis), marketing plan, κλπ.).
Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου έως 4.000 €.
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001 κλπ) έως 10.000€ έκαστη.
Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.
Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις (για πρώτη φορά).
Δαπάνες σύνδεσης – Συμμετοχή σε e-marketpalces.
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000€ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000
έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια
κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων
κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού, ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
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.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

5 ) «Ένδυση – Υπόδηση. Νέες προοπτικές». Στις 22/11/2010 λήγει η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων στο πρόγραμμα.
Αναλυτικότερα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης – Υπόδησης & Δέρματος, που
έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007, μπορούν έως την 22/11/2010 να αποφασίσουν αν τελικά θα
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εκμεταλλευτούν τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται σήμερα να προγραμματίσουν και να επενδύσουν με ορίζοντα 2ετίας.
Οι δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιήσουν αφορούν σε :
• Εξοπλισμό – Ειδικές Εγκαταστάσεις - Ασώματα Πάγια στο 100% επιχειρηματικού σχεδίου, (π.χ. Παραγωγικός εξοπλισμός,
κύριος και βοηθητικός, συστήματα καταχώρησης, ανεύρεσης, παραλαβής και μεταφοράς των προϊόντων μέσα σε
αποθηκευτικούς χώρους, συστήματα ελέγχου συντήρησης των προϊόντων και των συνθηκών αποθήκευσης, μεταφορά
τεχνογνωσίας , κλπ.)
• Άυλες Δαπάνες μη παγιοποιούμενες – Δαπάνες προβολής, προώθησης και Οργάνωσης, Δαπάνες συμβούλων οι οποίες
μπορούν να καλύψουν μέχρι το 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 € για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό
επιδότησης:
• 35% (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Φθιώτιδα, Εύβοια, Βοιωτία)
• 40% (Αττική και οι Ν. Φωκίδας και Ευρυτανίας)
• 45% (Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος εκτός Αχαΐας και Ηλείας)
• 50 % (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο και Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία)
ενώ
•
•
•
•

για τις Μεσαίες διαμορφώνεται από 50.000 έως 200.000 € με ποσοστό επιδότησης που κυμαίνεται από:
25% (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Φθιώτιδα, Εύβοια, Βοιωτία)
30% (Αττική και οι Ν. Φωκίδας και Ευρυτανίας )
35% (Βόρειο Αιγαίο, Κ. & Δ Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος εκτός Αχαΐας και Ηλείας)
40% (Ήπειρος, Α. Μακεδονία, Θράκη και Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία )

Το Χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου είναι :
• Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον) 25%.
• Δημόσια Χρηματοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 25% έως 50%.
• Τραπεζική Συμμετοχή (δυνητική) το υπολειπόμενο ποσοστό.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ατομικές ή να έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, με κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές
που περιγράφονται από τους ΚΑΔ08 13, 14, 15, 71.20.11.02, 71.20.11.08, 71.20.12, 71.20.19.04, 74.10.19.01, 74.10.19.04,
74.10.19.06 .
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Η υποβολή των προτάσεων άρχισε στις 21 Ιουνίου 2010 και ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου 2010.
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 και τις αλλαγές μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, 812, κιν. 6956331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608 e-mail: chrisochoidis@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) Συνεχίζονται οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Leader από τις τοπικές
αναπτυξιακές εταιρείες. 18 από αυτές έχουν ήδη δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση.
Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε
αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και
ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη
δικτύωση κλπ.
Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ
(προσέγγιση Leader) από 10 τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες ενώ αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων. Οι
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Φορέας πρόσκλησης
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.E, - Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑNΚΟ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΚΑΣ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.)
ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)
ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(ΑΝ.Η.) Α.Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΛΑΣ)
ΟΤΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Ο.Α. ΔΥ.Κ

Νομοί – περιοχές
παρέμβασης
ΕΒΡΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων
10/12/2010
15/12/2010
3/12/2010
6/12/2010
29/11/2010
17/1/2011

ΣΕΡΡΩΝ

20/1/2011

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

19/11/2010
23/12/2010
26/11/2010

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

27/12/2010

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

22/10/2010
13/12/2010
15/12/2010

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3/12/2010

ΦΩΚΙΔΑΣ

29/11/2010

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

21/1/2011
29/11/2010
30/11/2010
5/10/2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

20/12/2010
30/11/2010

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
Η διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
Η στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.
Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση.
Το επιλέξιμο κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται σε 500.000€ για ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και
τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι και
τα 600.000€ και έως 40 κλίνες.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως τα 300.000€.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
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Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση για όσες προτάσεις επιλεγούν έως την 31/12/2010, ανέρχεται σε ποσοστό 60% για Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο,
Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νησιά Βορείου Αιγαίου, και ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες περιοχές. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί
να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή του επενδυτή ή και χρηματοδότηση από τράπεζα.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

7 New) Υψηλό ενδιαφέρον εξαγοράς εταιρειών με άδειες Φωτοβολταϊκών σταθμών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν εταιρείες που κατέχουν άδειες φωτοβολταϊκών
σταθμών ή να συμμετάσχουν στο μετοχικό σχήμα των εταιρειών αυτών, με σκοπό την χρηματοδότηση των έργων. Οι εταιρείες θα
πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ
και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή απαλλαγή από αυτήν.
Παρά το άνοιγμα της διαδικασίας για υποβολή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η καθυστέρηση στη διαδικασία των
σχετικών εγκρίσεων από τη ΔΕΗ, αλλά και η αβεβαιότητα στην τελική έκβαση των αιτήσεων αυτών, οδηγεί τους υποψήφιους
επενδυτές στην αναζήτηση ώριμων έργων, είτε για αγορά, είτε για συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα των εταιρειών που διαθέτουν τις
άδειες. Η τιμή διαφέρει για κάθε περίπτωση, και εξαρτάται από το μέγεθος του έργου, την τοποθεσία του, την αξία του οικοπέδου
κλπ.
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 266741, 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) Επιτυχής ολοκλήρωση του Venture Academy
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου το «Venture Academy» στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας
Μικροηλεκτρονικής στην Αθήνα. Το Workshop έδωσε την ευκαιρία σε επιχειρήσεις / επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τα
επιχειρηματικά τους σχέδια σε εκπροσώπους εταιρειών συμμετοχών (Venture Capital) και να λάβουν χρήσιμα σχόλια για την
αρτιότερη παρουσίαση αυτών.
Στο workshop συμμετείχαν εκπρόσωποι της «Thermi Ventures», της «Attica Ventures», της «Alpha Ventures Capital Management»,
της «Piraeus Equiry Advisors» και «Piraeus Capital Management».
Οι επιχειρήσεις που κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων της Europe
Unlimited, τα οποία αφορούν στην ύπαρξη ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, έμπειρης διοικητικής ομάδας, τεχνολογικής
καινοτομίας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δυνατότητας χρηματοδότησης και τελικής παρουσίασης.
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Κατά την ολοκλήρωση του Venture Academy, πρώτο σε αξιολόγηση επιχειρηματικό σχέδιο ανακηρύχτηκε αυτό της υπό ίδρυσης
εταιρείας AuVeTech, με αντικείμενο τα αυτόνομα οχήματα πολιτικών εφαρμογών.
Tα Venture Capital Funds θα κληθούν σήμερα να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την αποφυγή του ρίσκου δανεισμού
των τραπεζικών ιδρυμάτων και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των εθνικών
οικονομιών.
Σήμερα, οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών διαχειρίζονται συνολικά 1,6 δις
ευρώ, τα οποία προέρχονται από Έλληνες και ξένους, κυρίως θεσμικούς αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Τo ανωτέρω ποσό, αν
συνδυαστεί με ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ) αλλά και δανειακά κονδύλια που τα Venture Capital Funds θα μπορούσαν να
αντλήσουν από ξένες και ελληνικές τράπεζες, μεταφράζεται σε επενδύσεις ύψους 5-6 δισ. ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την υποστήριξη εταιρειών στην εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων από ιδιωτικά κεφάλαια,
επιχειρηματικούς αγγέλους και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital). Ανάλογα με το προφίλ και το μέγεθος
της επιχείρησής σας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας φέρνει σε επαφή με τους κατάλληλους υποψήφιους χρηματοδότες,
ώστε να συγκεντρωθούν επιτυχώς τα απαιτούμενα κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξή σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Νάσος Μπαξεβάνης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

9) Μείωση του κόστους πρώτων υλών και υπηρεσιών μέσω του eTender.gr
Η υπηρεσία eTender προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μείωσης του κόστους προμήθειας πρώτων
υλών και υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών με δημοπρασίες. Οι δημοπρασίες εκτελούνται σε ένα
ενιαίο περιβάλλον (on-line) πρόσβασης, τόσο των διοργανωτών των δημοπρασιών, όσο και των συμμετεχόντων (προμηθευτών)
σε αυτές.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε:
Οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα/υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Η διαδικασία εφαρμογής της υπηρεσίας είναι απλή χωρίς να απαιτείται πρόσθετος ή ειδικός εξοπλισμός, ούτε εγκατάσταση
συστήματος, καθώς οι διαγωνισμοί διενεργούνται στο διαδίκτυο, με απόλυτη ασφάλεια, στον ιστότοπο http://www.etender.gr.
Η διοργανώτρια επιχείρηση δημιουργεί το διαγωνισμό με βάση τις ανάγκες προμήθειας υλικών/υπηρεσιών και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών. Σε προκαθορισμένο χρόνο, οι συμμετέχοντες προμηθευτές προσφέρουν μειωμένες τιμές σε σχέση με την
τιμή εκκίνησης, η οποία έχει προκύψει από τις αρχικές προσφορές τους. Η διενέργεια της δημοπρασίας αποφέρει μειωμένη τιμή,
κατά μέσο όρο 15 %, από την τιμή εκκίνησης, που είναι η συνήθης τιμή αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών από την επιχείρηση.
Επιπρόσθετα της επίτευξης της βέλτιστης δυνατής τιμής, η υπηρεσία eTender προσδίδει:
Διαφάνεια
Ταχύτητα
Αξιοπιστία
στο σύνολο της διαδικασίας προμηθειών.
Στους χρήστες της υπηρεσίας παρέχεται υποστήριξη των στελεχών του διοργανωτή της δημοπρασίας, καθώς και των
συμμετεχόντων προμηθευτών. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής προσομοιώσεων των διαγωνισμών
(εικονικές δημοπρασίες στο etender.gr) για την εμπέδωση της λειτουργίας του.
Η εφαρμογή eTender συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης του κόστους πρώτων υλών και μέσω του τρόπου χρέωσης της υπηρεσίας, καθώς η χρέωση
συνδέεται αναλογικά με το ύψος του οφέλους από τις δημοπρασίες, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εγκατάστασης, υποστήριξης
ή συνδρομής. Παράλληλα, ενδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία και η διαφάνεια των προμηθειών, τόσο σε επίπεδο
εσωτερικού ελέγχου με δυνατότητα εκτενούς reporting, όσο και σε επίπεδο ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους
προμηθευτές.
Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούμε καλείτε τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Πέτρος Γεωργόπουλος Τηλ. 2310 411830, εσωτ. 11, κιν 6972843316, e-mail: pag@eutrek.com
Γιώργος Παστιάδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, κιν 6949 120288, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
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10 new) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ συμμετέχει στο διεθνές ερευνητικό έργο ATLAS

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία του έργου «ATLAS: Applied Technology for Language Aided
CMS”, του οποίου κύριος σκοπός είναι να διευκολυνθεί η πολύγλωσση δικτυακή ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση
περιεχομένου, ιδίως η συγγραφή, η διατήρηση εκδόσεων και η συντήρηση πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Ειδικότερα, στα πλαίσια
του έργου θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί μια online web υπηρεσία διαχείρισης πολυγλωσσικού περιεχομένου, η οποία θα
επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να δημοσιοποιούν τις προσωπικές τους εργασίες και κείμενα,
προσφέροντας επιπλέον την δυνατότητα εντοπισμού παρόμοιων κειμένων και σε άλλες γλώσσες.
Το έργο ATLAS αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει για online υπηρεσίες διαχείρισης
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών βασισμένων στην γλώσσα. Μηχανισμοί, όπως ο αυτόματος εντοπισμός
σημαντικών λέξεων, φράσεων ή ονομάτων, η αυτόματη σύνοψη και κατηγοριοποίηση κειμένων, η μετάφραση κειμένων με την
βοήθεια υπολογιστή, κ.ά., μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία διαχείρισης ετερογενούς πολυγλωσσικού περιεχομένου καθώς
και να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη, επιτρέποντας την καλύτερη πλοήγησή του μέσα στο περιεχόμενο. Το ATLAS, ενοποιεί
αυτούς τους μηχανισμούς σε μια ενιαία πλατφόρμα, ενσωματώνοντας σε αυτήν τις εξής 3 υπηρεσίες:
Το i-Publisher, το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό web εργαλείο για τη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση του περιεχομένου
ιστοσελίδων.
Το i-Librarian, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να δημοσιεύουν τις εργασίες τους,
δίνοντάς τους παράλληλα την δυνατότητα να βρίσκουν παρόμοια κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες καθώς και να εξάγουν τα
πιο χρήσιμα κείμενα από μεγάλες συλλογές άγνωστων κειμένων.
Το EUDocLib, το οποίο θα αποτελεί μία ευρέως προσβάσιμη βιβλιοθήκη εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα
παρέχει βελτιωμένη πλοήγηση και ευκολότερη πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα, στη γλώσσα του χρήστη.
Το έργο ATLAS, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ICT-PSP/CIP της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010
και έχει διάρκεια 36 μήνες. Εκτός από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ, στη διεθνή κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν και οι εξής φορείς: Tetracom
Interactive Solutions Ltd, Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin”, Institute of Technology and Development
(Βουλγαρία), German Research Center for Artificial Intelligence, University of Hamburg-Research Group “Computerphilology”
(Γερμανία), Institute of Computer Science-Polish Academy of Sciences (Πολωνία), “Alexandru Ioan Cuza” Yniversity of Iasi-Faculty of
Computer Science (Ρουμανία), University of Zadar (Κροατία).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ραξή Πολύβιο (raxis(at)atlantisresearch.gr).

11 new) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας δυναμικής υπηρεσίας συνοδήγησης
(carpooling) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από τον Ιούλιο του 2010 η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «DYNAMO: Dynamic
Carpooling Service for People on the Move” που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω του προγράμματος Eurostars. Στόχος του έργου DYNAMO είναι η ανάπτυξη μίας υπηρεσίας
διαμοιρασμού διαδρομών, η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τους μη-τεχνολογικούς φραγμούς στη χρήση της, όπως είναι
προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια μεταφοράς με αγνώστους, και η οποία θα παρέχεται τόσο σε επιτραπέζιους υπολογιστές
όσο και σε συμβατικές φορητές συσκευές. Η υπηρεσία θα επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να προσφέρει ή να ζητήσει το
διαμοιρασμό μιας διαδρομής κάνοντας χρήση του Η/Υ του ή του κινητού του τηλεφώνου, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία
(διαδρομή, θέση χρήστη), έτσι ώστε να γίνει το «ταίριασμα» με τα αιτήματα ή τις προσφορές των άλλων χρηστών της υπηρεσίας.
Στα πλαίσια του έργου θα διαμορφωθούν:
Μία ασφαλής web υπηρεσία η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν, να αιτούνται και να προσφέρουν διαδρομές
για κοινή χρήση, ενώ παράλληλα θα μπορούν να δημιουργούν λίστες προτιμώμενων χρηστών με τους οποίους θα μπορούν να
μοιραστούν μια διαδρομή.
Μία ασύρματη εφαρμογή, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω φορητών συσκευών.
Μία αρχιτεκτονική υπηρεσίας, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις καταγεγραμμένες απαιτήσεις των χρηστών, ενώ
ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τα μη-τεχνολογικά εμπόδια, όπως είναι η ασφάλεια ενός ταξιδιού με αγνώστους, με την
ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των χρηστών.
Ένα «έξυπνο» σύστημα «ταιριάσματος» και συνδυασμού διαφορετικών τρόπων μετακίνησης.
Το έργο DYNAMO, είναι διάρκειας 30 μηνών και στην υλοποίηση του συμμετέχουν οι φορείς:
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (Ανάδοχος/Συντονιστής του έργου).
Integral Consulting R&D (Συνεργαζόμενος φορέας).
Πανεπιστήμιο Πάτρας-Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών (Υπεργολάβος).
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο διατίθενται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Ραξή Πολύβιο
(raxis(at)atlantisresearch.gr).

12 new) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στη Διαμόρφωση Σεναρίων
σχετικά με τη Χρηματοδότηση της Καινοτομίας μετά το 2014
Ένα νέο έργο από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατακυρώθηκε πριν από μερικές μέρες στην
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με τίτλο «Future Innovation Policy Development Actions. Lot 1: Options for future structure and
implementation of EU innovation funding», που στοχεύει στη διαμόρφωση μίας σειράς σεναρίων αναφορικά με το μέλλον της
χρηματοδότησης της καινοτομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το πέρας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή από το
2014 και μετά. Η μελέτη θα συμβάλει στη συζήτηση που πραγματοποιείται αυτόν τον καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το
μέλλον της Ευρώπης, καθώς θα περιγράψει με ποιον τρόπο και μέσα από ποια συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορέσει
η Ευρώπη να υποστηρίξει ορθότερα και καταλληλότερα την καινοτομία, ώστε να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητά της σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα διαμορφωθεί μία σειρά εναλλακτικών σεναρίων αναφορικά με το μέλλον των πολιτικών ενίσχυσης της
καινοτομίας στην Ευρώπη. Τα σενάρια θα στηριχθούν στις υφιστάμενες δυνάμεις και τάσεις που παρατηρούνται, τόσο σε
Ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τους καινοτομικούς τομείς, αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω
χρηματοδότησης της καινοτομίας ενδιαμέσως μίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για τη διαμόρφωση των σεναρίων αυτών θα
πραγματοποιηθούν κύκλοι προσωπικών συνεντεύξεων με πολιτικούς διεθνούς κύρους, εκπροσώπους δομών στήριξης της
καινοτομίας και «καινοτομιστές» από όλη την Ευρώπη, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις ανάγκες στήριξης
της καινοτομίας σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Η συστημική θεώρηση του μοντέλου ανάπτυξης της καινοτομίας θα συνεισφέρει στη
διαμόρφωση χρήσιμων συμπερασμάτων για τους τομείς που θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω τα επόμενα έτη και κυρίως
πώς αυτή η βοήθεια θα μπορέσει ουσιαστικά να υποστηριχθεί μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης.
Η μελέτη θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2011 και στην υλοποίηση της θα συμβάλουν και άλλοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
Υπεύθυνες επικοινωνίας :
Φωτεινή Ψαρρά, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 105, e-mail: psarra@atlantisresearch.gr
Ιωάννα Γαρέφη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 125, e-mail: garefi@atlantisresearch.gr

13 new) ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – CONSERVATOIRE. Οι εγγραφές συνεχίζονται
Τον εβδομηκοστό χρόνο λειτουργίας του, διανύει το Ωδείο Βορείου Ελλάδος, με το επίλεκτο διδακτικό προσωπικό και τα άρτια
προγράμματα σπουδών που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
Ήδη, με την Μουσική Προπαιδεία καλλιεργεί την σχέση των μικρών παιδιών με τη Μουσική από την τρυφερή αυτή ηλικία, ενώ με
τις Μουσικές Εμπειρίες και την Ηχόγνωση προετοιμάζει το παιδί για την τελική επιλογή οργάνου με επιτυχία.
Κατά το σχολικό έτος 2010-2011, λειτουργούν όλες οι σχολές και τάξεις που οδηγούν στη χορήγηση κρατικού αναγνωρισμένου
πτυχίου π ι ά νο υ , ε γχ ό ρ δ ω ν , π ν ε υ σ τ ώ ν, νυ κ τ ώ ν, κ ρο υ σ τ ώ ν, ανώτερων θεωρητικών, και μουσικοπαιδαγωγικής, μουσικής
με υπολογιστή, παιδική και νεανική χορωδία σε συνεργασία με Χ.Α.Ν.Θ. και χορωδία ΚΟΡΑΗ, καθώς και 4 ξεχωριστές ορχήστρες
για όλα τα επίπεδα των μαθητών μας.
Τμήματα Ανώτερων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με μουσικές Ακαδημίες του εξωτερικού.
Νέα τμήματα: Πρότυπη Ακαδημία Jazz , Παιδική Όπερα Βορείου Ελλάδος
• Τμήμα Κλασικού - Μοντέρνου Τραγουδιού.
• Τμήμα Μουσικοπαιδαγωγικών Σπουδών (απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές μουσικής, νηπιαγωγούς, δασκάλους).
• Τμήματα MASTER CLASS με κορυφαίους Σολίστ από Ελλάδα και Ευρώπη.
• Τμήματα Βυζαντινής Μουσικής, για παιδιά και ενήλικες.
• Τμήμα ταλαντούχων παιδιών. - Υποτροφίες μετά από ακρόαση.
• Τμήμα προετοιμασίας για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια – Σχολή Μουσικολογίας.
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές - σπουδαστές στο Κεντρικό (δίπλα στη Καμάρα).
• Ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές από συλλόγους - φορείς - σωματεία.
Νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής : Παύλος Δημητριάδης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά, πρωί και απόγευμα, στη γραμματεία του Ωδείου, στα 4 εκπαιδευτήρια
του :
Κεντρικό: Εγνατίας 115, τηλ. 2310.262.244, 2310.269.922
Ανατ. Θεσ/νίκη - Πολυχώρος Τέχνης Villarte, Χαιρωνείας 16, τηλ. 2310.422.885, 2310.422.742
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Πανόραμα (ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ): Κομνηνών 36, τηλ. 2310.346.422,
Εύοσμος : Κεντρική Πλατεία – Παύλου Μελά 25, τηλ. 2310.760.778
Eιδικές τιμές για τους φίλους, εργαζόμενους και πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν προσωπικά τον κ. Μητσόπουλο Δημήτρη, πρόεδρο του ΩΒΕ

14 new) European Workshop on the Benefits and Deployment of Autonomics & Self-Management
Technologies based on IPv6, and Methodologies by Network Operators and Service Providers

Invitation
to the
European Workshop on the Benefits and Deployment of Autonomics & Self-Management Technologies based on IPv6, and
Methodologies by Network Operators and Service Providers
hosted by VELTI
Under the
European Commission funded ICT-FP7 Research Framework for the
EFIPSANS IP Project (INFSO-ICT-215549)
Date & Time: Monday 15th of November 2010, 09:00 – 17:00 (The workshop will be followed by a cocktail reception)
Location: DAIS Conference Center (www.daiscenter.gr), Athens, Greece
Registration: Free
Velti and the EC funded ICT-FP7-EFIPSANS project Consortium partners cordially invite you to attend a Workshop organized within
the scope of disseminating project concepts and technology framework used around the development of practices and
methodologies for the deployment of Autonomic mechanisms and Self-Management in existing systems and diverse types of
networks. The Workshop aims to bring together network technology seniors, developers and experts, coming from vendors,
operators and ISPs, for exchanging knowledge on the possible ways and compatible means to deploy and utilize advanced IPv6based autonomic mechanisms and Self-Management methodologies coming from EFIPSANS project in existing networking and
service delivery systems. Attendees will have the opportunity to update their knowledge on the advanced features of Autonomic and
Self-Managing systems both from an operational and functional perspective, get informed on the benefits and advantages in CAPEX
and OPEX reduction, enjoy a number of demonstrations on how autonomicity is applied in practice onto real systems, understand
the impact on services and applications, and finally acquire a spherical view of the application areas through presentations of a
number of indicative use cases and scenarios.
For more information: http://www.efipsans.org/easss/
Please RSVP by November 1, 2010: http://www.velti.com/efipsans/accept_form.html

15) 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:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833
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