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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

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

•

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας
http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.

•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
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.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΠΑΤΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 30-32, ΤΚ 262 21, ΤΗΛ. 2610 272120, FAX: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
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1) Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού µε τη σφραγίδα
ποιότητας και το κύρος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ως προτεραιότητά της την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων συµβουλευτικών
λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους, προχώρησε στην ίδρυση
Ιδιωτικού Γραφείου Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
Το Ιδιωτικό Γραφείο Συµβούλων Εργασίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί νόµιµα, καθώς διαθέτει την υπ’
αριθµόν 83913/1320 9-12-2008 ειδική εγκριτική άδεια και στελεχώνεται από έµπειρα στελέχη µε εξειδίκευση σε θέµατα
αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού.
Σκοπός του συγκεκριµένου γραφείου είναι η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής
ανθρώπινου δυναµικού σε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και κλάδου δραστηριότητας που επιθυµούν να προσλάβουν
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ιεραρχικών βαθµίδων.
Τα έµπειρα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τις εξειδικευµένες γνώσεις τους σε θέµατα
επιλογής ανθρώπινου δυναµικού και έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας, είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες
στελέχωσης της εταιρείας σας µε τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Τέλος, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορεί να προσφέρει σηµαντική βοήθεια
στους πελάτες της σε σχέση µε την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Ανθρώπινου κεφαλαίου τους, µε στόχο
την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριµένα, εάν επιθυµείτε να ακολουθήσετε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση διαχείρισης ανθρώπινου
δυναµικού, τα έµπειρα στελέχη µας, εκτός από τις υπηρεσίες στελέχωσης, είναι σε θέση να σας παρέχουν εξειδικευµένες
συµβουλευτικές υπηρεσίες όπως:
Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job analysis),
Σχεδιασµό και Ανάπτυξη συστηµάτων αξιολόγησης απόδοσης ανθρώπινου δυναµικού,
Οργάνωση τµήµατος πωλήσεων,
Ανάπτυξη συστήµατος αµοιβών,
Εκπόνηση κανονισµού εργασίας,
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων,
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων αποδοχής και εσωτερικής διαχείρισης υποψηφίων και εργαζοµένων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Μάνθος Ματθαιίδης, Σύµβουλος Ανθρώπινου ∆υναµικού, MSc, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ.
mattheidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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2) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συµµετέχει στην ENERGY RES '09
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ανεξάρτητο περίπτερο (Stand D9a) στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση
Εξοικονόµησης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Energy Res '09 που διοργανώνεται από την Πέµπτη 19 έως και την
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009 στον πρώην ανατολικό αερολιµένα στο Ελληνικό.
Θα είναι ιδιαίτερη χαρά µας να σας υποδεχθούµε στο περίπτερό µας και να σας ενηµερώσουµε προσωπικά για τις δυνατότητες
αδειοδότησης και επιδότησης επενδύσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις νεότερες εξελίξεις
των Επενδύσεων για Φωτοβολταϊκά, τα εξειδικευµένα προϊόντα της ATLANTIS Engineering για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα,
καθώς και τη δραστηριοποίηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο χώρο της Εξοικονόµησης Ενέργειας των Ο.Τ.Α. µε τη
συµµετοχή στα προγράµµατα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο www.energyres.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
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3) Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρηµατικών Σχεδίων στα πλαίσια του 3rd South Eastern
Europe Venture Capital Event
Στις 23 Απριλίου 2009 θα λάβει χώρα το «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event» στο Ξενοδοχείο Ηλέκτρα
Παλλάς. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρώτης διεθνούς εκδήλωσης «Gate2Growth» και της δεύτερης διεθνούς
ακαδηµίας «i-techpartner», οι οποίες συνδιοργανώθηκαν από διάφορους φορείς στη Θεσσαλονίκη το 2004 και 2007, µε
µεγάλη επιτυχία.
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (HVCA), ο Σύνδεσµος
Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), η Ερευνητική Μονάδα Αστικής & Περιφερειακής Καινοτοµίας
(URENIO), το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European Research Center) και η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
To «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event» διοργανώνεται παράλληλα και σε συνεργασία µε το Annual
Technology Innovation International (T.I.I.) Conference (23-24/04/2009), ως «δορυφορική» εκδήλωση.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι:
Να φέρει σε επαφή Εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capital) και επιχειρήσεις της ΝΑ Ευρώπης,
υφιστάµενες και νέες, από παραδοσιακούς και µη κλάδους της οικονοµίας.
Να ενηµερώσει και να εξοικειώσει τους επιχειρηµατίες µε το θεσµό του Venture Capital.
Να δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν διασυνδέσεις και ενδεχόµενες µελλοντικές συνεργασίες µεταξύ των
επιχειρηµατιών και στρατηγικών επενδυτών.
Η συµµετοχή στην εκδήλωση είναι ανοικτή σε υφιστάµενες, καθώς και νέες επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι
οποίες διαθέτουν νέα, καινοτόµα ή δυναµικά προϊόντα / υπηρεσίες και δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς και µη
κλάδους της οικονοµίας. Για τη συµµετοχή τους, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο, το οποίο θα εξεταστεί από επιτροπή ειδικών. Τα έξι επικρατέστερα επιχειρηµατικά σχέδια, τα
οποία θα συγκεντρώσουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία από την κριτική επιτροπή, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του «3rd
South Eastern Europe Venture Capital Event», όπου θα βραβευθούν τα τρία επικρατέστερα.
Παράλληλα θα προσκληθούν τα µέλη της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων, καθώς και
εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων της Βόρειας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και της Μέσης Ανατολής.
Στις 22 Απριλίου 2009 θα λάβει χώρα ο θεσµός του Venture Academy. Η συµµετοχή θα είναι ελεύθερη για τις εταιρείες
που υπέβαλαν έγκαιρα το επιχειρηµατικό τους σχέδιο και δήλωσαν συµµετοχή. Κατά τη διάρκεια της Ακαδηµίας οι
συµµετέχοντες θα λάβουν πολύτιµη καθοδήγηση από στελέχη εταιρειών επιχειρηµατικών κεφαλαίων και έµπειρων
συµβούλων, σχετικά µε το επιχειρηµατικό τους σχέδιο και την παρουσίαση αυτού. Ως αποτέλεσµα, η εκδήλωση αναµένεται
έµπρακτα να βελτιώσει τα επιχειρηµατικά σχέδια των συµµετεχόντων, ώστε να προσεγγίσουν µε µεγαλύτερη ωριµότητα
εταιρείες Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital) και στρατηγικούς συνεργάτες στην Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή.
Το πρωί τις 23ης Απριλίου θα πραγµατοποιηθούν διµερείς συναντήσεις µεταξύ των Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων
Συµµετοχών και όσων επιχειρήσεων αυτές επιλέξουν να συναντήσουν. Οι συναντήσεις αυτές, που δεν θα ξεπερνούν τα
30’ λεπτά, θα πραγµατοποιηθούν στο Ηλέκτρα Παλλάς και θα δώσουν την ευκαιρία στους επιχειρηµατίες να παρουσιάσουν
το επιχειρηµατικό τους σχέδιο και να απαντήσουν σε σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων αναφορικά µε αυτό. Οι
προσκεκληµένες επιχειρήσεις θα ενηµερωθούν από τους διοργανωτές µέχρι τις 14 Απριλίου 2009.
Ηµεροµηνίες κλειδί:
03/04 Τελευταία µέρα υποβολής Επιχειρηµατικών Σχεδίων
14/04 Αποτελέσµατα Αξιολόγησης Επιχειρηµατικών Σχεδίων
22/04 Ακαδηµία Επιχειρήσεων (Venture Academy)
23/04 ∆ιµερείς Συναντήσεις (Πρωί)
23/04 Εκδήλωση (Απόγευµα)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.vc-event.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά µε το: 2310 531000

4) Φοροαπαλλαγή για δαπάνες Έρευνας & Τεχνολογίας έτους 2008
Τεκµηριώστε τις ∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της επιχείρησής σας και εκµεταλλευτείτε τις
προβλεπόµενες φοροαπαλλαγές.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3296/14.12.2004 που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, Αρθρο 9, Παράγραφος 8, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν δαπάνες επιστηµονικής
και τεχνολογικής έρευνας, πέραν της έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν περαιτέρω και
ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγµατοποίησαν µέσα στη διαχειριστική χρήση και από τα καθαρά
κέρδη τους.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Οι δαπάνες έρευνας & τεχνολογίας πρέπει να αφορούν το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της ερευνητικής
δραστηριότητας/έργου που υλοποιήθηκε εντός του έτους 2008, και µπορεί να περιλαµβάνουν, ενδεικτικά:
Εξοπλισµό εργαστηριακής υποδοµής.
Αµοιβές προσωπικού.
Μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για συνεργασία µε εργαστήρια, για συγκέντρωση πληροφοριών κλπ.
Αναλώσιµα διάφορα (όπως π.χ. χηµικά αντιδραστήρια, µικροεξαρτήµατα κλπ.).
Αγορά πακέτων λογισµικού.
∆απάνες για άδεια εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία κλπ. που έχει σχέση µε την εκτέλεση
ερευνητικού έργου.
Ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα ερευνητικού έργου (ή τµήµατος αυτού) µε σύµβαση.
∆απάνες που αφορούν υποχρεώσεις της επιχείρησης από την ίδια συµµετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράµµατα που
συγχρηµατοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση: α) δεν συµπεριλαµβάνονται τα αναπτυξιακά ή
επενδυτικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούν επιχειρηµατικά σχέδια των επιχειρήσεων, β) για τα συγχρηµατοδοτούµενα
έργα από το ΕΠΑΝ υφίστανται τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων ανά πρόγραµµα, τα οποία αποκλείουν τη χορήγηση
και άλλης ενίσχυσης (φοροαπαλλαγή) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, γ) για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα από την
Ε.Ε, υφίσταται το κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των δαπανών αυτών είναι µεταξύ άλλων και η πιστοποίησή τους. Για τη
λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας απαιτείται η κατάθεση ολοκληρωµένου
φακέλου τεκµηρίωσης της ερευνητικής δραστηριότητας που µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει:
τα δικαιολογητικά / παραστατικά των επιστηµονικών τεχνολογικών δαπανών,
περίληψη των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων ή µελετών της επιχείρησης,
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της επιχείρησης που να ορίζουν:
το σκοπό του εκτελούµενου ερευνητικού έργου.
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης.
τα άτοµα που θα απασχολούνται καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους στο συγκεκριµένο ερευνητικό έργο.
τον εξοπλισµό, λογισµικό κλπ. που θα αγορασθούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.
τα λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό που µπορεί να βοηθήσει στην
αναγνώριση των επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας, το διαχωρισµό τους σε φάσεις
εργασίας και την τεκµηρίωση των προκυπτουσών δαπανών. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να κάνει
χρήση της διάταξης είναι καλό να κινηθεί γρήγορα εξαιτίας του µικρού διαστήµατος που αποµένει µέχρι τη λήξη του
οικονοµικού έτους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Αγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) e-services: Έως την 28/2/2009 πρέπει να γίνει η επίσηµη ανακοίνωση της έναρξης της
παροχής υπηρεσίας και να υποβληθεί η έκθεση ολοκλήρωσης.
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου, η επιχείρηση οφείλει να ανακοινώσει επίσηµα έως την 28/2/2009
την έναρξη παροχής της υπηρεσίας στην πελατειακή της βάση και στο ευρύτερο κοινό. Η επίσηµη ανακοίνωση της
έναρξης παροχής της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ευρύτερη, στοχευµένη και να υλοποιηθεί µε τρόπο που να
διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή διάρκεια & αποτελεσµατικότητα.
Η επιχείρηση – δικαιούχος της ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβάλλει Έκθεση Ολοκλήρωσης εκτελεσθέντος
Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυστηρά η προθεσµία της 28.02.2009, η επιχείρηση κινδυνεύει να απενταχθεί
από τη δράση. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση να µην σηµειώνεται
υπέρβαση της προθεσµίας Υποβολής της Έκθεσης Ολοκλήρωσης.
Η Έκθεση Ολοκλήρωσης του έργου περιλαµβάνει συνοπτική τεκµηρίωση του εκτελεσθέντος έργου και ταυτόχρονα αποτελεί
την αίτηση για ενεργοποίηση των διαδικασιών τεχνικής – οικονοµικής πιστοποίησης και της καταβολής της αναλογούσας
επιχορήγησης.
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Επίσης, η Έκθεση Ολοκλήρωσης περιλαµβάνει:
Στοιχεία τεκµηρίωσης της επίσηµης ανακοίνωσης της παροχής της υπηρεσίας,
Στοιχεία µε τα οποία θα είναι δυνατή η πρόσβαση-χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας από τους πιστοποιητές της ΚτΠΑΕ,
ώστε να καταστεί εφικτή η δοκιµή της υπηρεσίας σε πραγµατικό χρόνο.
Σηµειώνεται ακόµη ότι η προθεσµία διενέργειας των απαιτούµενων προµηθειών/ εξοφλήσεις δαπανών λήγει την
∆ευτέρα 16/2/2009.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Στέλλα Μπούντα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, e-mail: buda@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Με το ποσό των 100 εκατοµµυρίων ευρώ θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν φέτος χιλιάδες
νέοι αγρότες, από όλη την Ελλάδα και ανεξάρτητα από την προηγούµενη επαγγελµατική τους
απασχόληση.
Πρόκειται για την εφαρµογή του Μέτρου 1.1.2 "Εγκατάσταση Νέων Αγροτών" του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013, το οποίο προβλέπει την υποβολή αιτήσεων από τις 16 Φεβρουαρίου και ποσά ενίσχυσης από
20.000€ έως 40.000€ κατά δικαιούχο νέο αγρότη.
∆ικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, µόνιµοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας,
εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως
αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης κατά το δεκατετράµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης,
εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Ως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το
40ο.
2. Είναι µόνιµοι κάτοικοι περιοχής εφαρµογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριµένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος περιοχής:
Ορεινού ή µειονεκτικού ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος και Οικισµού.
∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος κανονικής περιοχής µε πραγµατικό πληθυσµό έως 100.000 κατοίκους.
3. Η γεωργική τους εκµετάλλευση :
έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες
απασχόλησης ανά έτος).
περιλαµβάνει, ιδιόκτητα ή µισθωµένα αγροτεµάχια µεγαλύτερα του 1 στρέµµατος.
το ζωικό και µελισσοκοµικό της κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο και καταγεγραµµένο στα µητρώα και βιβλιάρια του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
στο σύνολο της πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο
αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.
4. ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να την αποκτήσουν εντός 36 µηνών από την
ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης έγκρισης.
5. Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών µε δεσµευτικούς στόχους και ενδιάµεσες
χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρµογή
της εκµετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον
απαιτούνται.
6. Αναλαµβάνουν τις συµβατικές δεκαετείς µακροχρόνιες υποχρεώσεις.
7. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων που ορίζει η αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου.
Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης, προκειµένου να τύχει
των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας πρώτης
εγκατάστασης στη γεωργική εκµετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες.
Ύψος ενίσχυσης
Η οικονοµική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3
δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαµορφώνεται ανάλογα µε την κατηγορία της περιοχής µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου, τον
προσανατολισµό της παραγωγής της εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήµατος της
εκµετάλλευσης, επίσης στη µελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως:

5

Α/Α

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Περιοχή µόνιµης κατοικίας

Ορεινή

15.000

Μειονεκτική

10.000

Λοιπές Περιοχές

2

3

Προσανατολισµός παραγωγής της εκµετάλλευσης
στη µελλοντική κατάσταση

Επίπεδο εισοδήµατος της
µελλοντική κατάσταση

εκµετάλλευσης

στη

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.000

Κτηνοτροφική

15.000

Φυτική

15.000

Μικτή -Μελισσοκοµία

10.000

µεγαλύτερο από το 120% του Εισοδήµατος Αναφοράς

10.000

80% - 120% του Εισοδήµατος Αναφοράς

5.000

Μέγιστο

40.000

Ελάχιστο

20.000

Επίτευξη Στόχων & Υποχρεώσεις Επιχειρηµατικού Σχεδίου
Οι Νέοι Γεωργοί που θα κριθούν δικαιούχοι, οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των δεσµευτικών στόχων του επιχειρηµατικού
σχεδίου εντός 5 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης. Επίσης, κάθε υποψήφιος που θα κριθεί
δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών αναλαµβάνει την υποχρέωση για διάστηµα τουλάχιστον
10 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που περιέχονται σε αυτή.
Συµπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει να υποβάλουν
Επιχειρηµατικό Σχέδιο και Φάκελο Υποψηφιότητας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αναλαµβάνει την υποστήριξη των Νέων Αγροτών, καθώς από το 1992 έως σήµερα,
έχει δραστηριοποιηθεί µε υψηλότατο ποσοστό επιτυχιών στον χώρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε την ετοιµασία και
υποβολή οικονοµοτεχνικών µελετών για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, µε βάση τις διατάξεις
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 140, κιν. 6956 303114, e-mail: kampouridou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας των Νέων και της Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 20072013.
∆ηµοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι οδηγοί υλοποίησης των αναµενόµενων προγραµµάτων Επιχειρηµατικότητας
των Νέων και Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών, µε σκοπό τη δηµόσια διαβούλευση έως την 20η Φεβρουαρίου 2009.
Σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις των οδηγών, σκοπός των προγραµµάτων είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών
ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες (Νέους γεννηθέντες από το 1970
έως 1991 – επιχειρηµατικότητα των Νέων και Γυναίκες γεννηθείσες από το 1954 έως το 1991 –
επιχειρηµατικότητα των γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων), ενώ ο συνολικός
προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι από 30.000 έως 400.000 ευρώ για τη µεταποίηση και από 30.000 έως
200.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
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διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια,
ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου,
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας,
η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων,
η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες
ταξιδιών), η διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες, η δηµιουργία λογότυπου, ο σχεδιασµός
και η εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM),
άλλες δαπάνες.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι επιχειρηµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από
την 1/1/2008 έως και την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Θα
προτιµούνται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται. Η επιλογή των προτάσεων που θα
ενισχυθούν γίνεται από αυτές που κατ’ αρχήν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθµολογία και κατόπιν, εφόσον το ενδιαφέρον
ξεπεράσει τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό, από αυτές που έχουν τη µέγιστη βαθµολογία. Κριτήρια βαθµολόγησης
αποτελούν: η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, η καινοτοµία, η βιωσιµότητα της πρότασης κλπ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων, σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από την σχετική Περίληψη του
προγράµµατος επιχειρηµατικότητας των Νέων και την Περίληψη του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα των Γυναικών.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπεύθυνους, ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303113 e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος ενίσχυσης των µικρών και πολύ µικρών
µεταποιητικών επιχειρήσεων. Μεγάλη επιχειρηµατική ευκαιρία ιδιαίτερα για τις µονάδες των
νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Εντός του 1ου τριµήνου του 2009 αναµένεται η προκήρυξη δράσης ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ
Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον µεταποιητικό τοµέα, για τον εκσυγχρονισµό, την
αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, προϋπολογισµού 160 εκατ. Ευρώ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, απασχολούν µέχρι 50
άτοµα και έχουν κύκλο εργασιών µέχρι 10.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων θα
κυµαίνεται από 30.000 έως 450.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 40%.
Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις των νοµών
Θεσσαλονίκης και Αττικής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο (40%)
από το αντίστοιχο ποσοστό του αναπτυξιακού νόµου (18%).
Οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αφορούν την αγορά εξοπλισµού και την ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης

7

της ανταγωνιστικότητας (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού
εξοπλισµού, ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογές
ηλεκτρονικού εµπορίου, προβολή και προώθηση προϊόντων κλπ).
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό
σχέδιο µε την τεκµηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσµιών που πρόκειται να
ανακοινωθούν όταν θα προκηρυχθεί επίσηµα το πρόγραµµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των
οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπευθύνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για ∆ήµους άνω των 10.000 κατοίκων
Κυκλοφόρησε ανακοίνωση της Γεν. Γραµ. Ανάπτυξης του Υπ. Ανάπυξης, σχετικά µε το Περιεχόµενο του Προγράµµατος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για την εφαρµογή δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στους ∆ήµους. Στην ανακοίνωση καθορίζεται το
πλαίσιο προετοιµασίας των ενδιαφερόµενων µέχρι την έκδοση του Οδηγού Εφαρµογής και την ένταξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
στο ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.
Το
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαµβάνει δράσεις σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιοτήτων:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ.
∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είναι επιλέξιµοι οι ∆ήµοι της χώρας µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2001) που θα
είναι πιστοποιηµένοι την ηµέρα υποβολής της πρότασης για έργα τύπου Α και Β, ή θα έχουν υποβάλει το σχετικό αίτηµα
στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία. Οι µη πιστοποιηµένοι ∆ήµοι µπορούν να υποβάλλουν Φάκελο – Αίτηση µέσω τρίτου
πιστοποιηµένου Φορέα.
Τα όρια του συνολικού ύψους προϋπολογισµού του ΣΧΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κάθε ∆ήµου ανάλογα µε τον πληθυσµό του έχουν
ως εξής :
1. ∆ήµος > 10.000 < 45.000 κάτοικοι, έως € 700.000
2. ∆ήµος > 45.000< 90.000 κάτοικοι, έως € 1.000.000
3. ∆ήµος > 90.000 < 150.000 κάτοικοι, έως € 1.500.000
4. ∆ήµος > 150.000 < 300.000 κάτοικοι, έως € 3.000.000
5. ∆ήµος > 300.000 κάτοικοι, έως € 6.000.000
Στους προϋπολογισµούς συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια προετοιµασίας των επιλέξιµων ∆ήµων για την συµµετοχή τους στο
Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ έχει προχωρήσει στη σύσταση της κατάλληλης οµάδας Εµπειρογνωµόνων / Συµβούλων
που απαιτούνται τόσο για την προετοιµασία, υποβολή και έγκριση του Φακέλου – Αίτησης των ΟΣ∆/ΣΧΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ όσο
και για την εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εγκεκριµένων ΣΧΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
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Αριστοτέλης Ρούντης, τηλ. 210 6563814, κιν. 6947 001994, e-mail: rountis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Φώτης Στεργιόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6973 744403, e-mail: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
Κώστας Γάκης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 136, κιν 6956 297080, e-mail: gakis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10) Απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις το ISO22000
H ιδιαίτερη φύση των τροφίµων και ποτών ως προϊόντα και η άµεση σχέση τους µε την υγεία των καταναλωτών καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, τυποποίησης, αποθήκευσης και
διάθεσής τους. ∆ε νοείται όµως ποιότητα χωρίς να έχουν µηδενιστεί προηγουµένως όλοι οι µικροβιολογικοί, χηµικοί και
φυσικοί κίνδυνοι που ενδεχοµένως επηρεάζουν το προϊόν, άµεσα ή έµµεσα.
Η οριζόντια οδηγία 93/43/ΕΟΚ περί υγιεινής των τροφίµων και η ΚΥΑ 487/ΦΕΚ/1219Β΄/4-10-2000, µε την οποία
εναρµονίστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία, κατέστησαν υποχρεωτική την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης της
ασφάλειας των τροφίµων.
Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων υποχρεούνται στην εφαρµογή και τήρηση συστηµάτων (ISO22000) που
αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (ΗΑCCP)
για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων.
Με
1.
2.
3.

την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (ISO22000) η επιχείρηση επιτυγχάνει:
µεγιστοποίηση και εµπιστοσύνη για την ασφάλεια των τροφίµων που διαθέτει προς κατανάλωση,
αύξηση ικανοποιηµένης και πιστής πελατείας,
εξάλειψη ελαττωµατικών προϊόντων και κυρίως των περιπτώσεων σωµατικής βλάβης του καταναλωτή (τροφικής
δηλητηρίασης, κ.λπ.),
4. συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία (Οδηγία 93/43 και τις απαιτήσεις υγιεινής),
5. τεκµηρίωση και συνεπώς απόδειξη προς τρίτους (ελεγκτικές, δικαστικές αρχές, καταναλωτή) της συµµόρφωσης µε τη
σχετική νοµοθεσία,
6. έλεγχο προληπτικού χαρακτήρα βασιζόµενου σε εύκολους, γρήγορους και φθηνούς ελέγχους,
7. βελτίωση εικόνας επιχείρησης και ισχυρό όπλο marketing,
8. µείωση κόστους παραγωγής µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων, λόγω της µείωσης απορρίψεων παρτίδων
προϊόντων,
9. πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε
διεθνείς αγορές.
10. αναβάθµιση χώρου εργασίας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει τις επιχειρήσεις µε:
Ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ISO22000.
Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Παρακολούθησης Καθαρισµού και Υγιεινής (µε ειδικά εργαλεία υποστήριξης).
Επίσκεψη στην επιχείρησή σας και προτάσεις λύσεων µε βάση τις ανάγκες σας.
Υποστήριξη συστηµάτων ISO2200 µε διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων.
Εκπαίδευση.
Φιλοπεριβαλλοντικές υπηρεσίες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν 6956 303126, e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

11) Μελισσοκοµία: Ευχάριστη και προσοδοφόρα ενασχόληση για νέους Αγρότες
Η ελληνική ύπαιθρος µε την πλούσια χλωρίδα και το ήπιο κλίµα, δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή ποικίλων
ποιοτικών µελισσοκοµικών προϊόντων. Οι µελισσοκόµοι ασχολούνται µε τη φροντίδα και τη διαχείριση των αποικιών των
µελισσών, οι οποίες εκτρέφονται για το µέλι και τα άλλα προϊόντα που παράγουν (βασιλικός πολτός, κερί, γύρη, πρόπολη).
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Το µέλι αποτελεί θρεπτικότατη τροφή, είτε όπως έχει, είτε ως υλικό κάποιας συνταγής. Επίσης, χρησιµοποιείται ως
συστατικό σε προϊόντα οµορφιάς, καθώς και στη φαρµακευτική για την παρασκευή διαφόρων σκευασµάτων µε ευεργετικές
ιδιότητες.
Η µελισσοκοµία αποτελεί έναν ευχάριστο και προσοδοφόρο κτηνοτροφικό κλάδο. Μπορεί να αποτελεί κύρια απασχόληση ή
να προσφέρει συµπληρωµατικά εισοδήµατα, τα οποία προκύπτουν από το βαθµό ενασχόλησης του µελισσουργού.
Υπάρχουν δύο µέθοδοι µελισσοκοµίας. Στην πρώτη, το σύνολο των κυψελών παραµένει πάντα σε έναν τόπο εγκατάστασης,
ενώ στη δεύτερη µεταφέρεται στην περιοχή που έχει λουλούδια. Ο δεύτερος τρόπος, η νοµαδική µελισσοκοµία, θεωρείται
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη.
Η εφαρµογή του Μέτρου 1.1.2 "Εγκατάσταση Νέων Αγροτών" του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
δίνει κίνητρα για την ενασχόληση µε τη µελισσοκοµεία. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε πρότυπη
εταιρεία τυποποίησης προϊόντων µέλισσας, παρέχει υποστήριξη σε νέους µελισσοκόµους, µε σκοπό τη µετάδοση
τεχνογνωσίας για την παραγωγή µελιού υψηλής ποιότητας. Εφόσον το επιθυµούν, οι νέοι µελισσοκόµοι που θα
ακολουθήσουν αυτές τις σύγχρονες και αποτελεσµατικές πρακτικές θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν µέρος ή το
σύνολο της παραγωγής τους στη συγκεκριµένη εταιρεία τυποποίησης, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την άµεση
απορρόφηση της παραγωγής τους και τη σίγουρη πηγή εσόδων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 140, κιν. 6956 303114, e-mail: kampouridou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής
τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες. Σηµειώνεται ότι η
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του νέου
Νόµου για φωτοβολταικά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

13) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for
Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες
κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω
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email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις
κάθε προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της και τις υπηρεσίες της στα στελέχη της και δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στους Ανθρώπινους Πόρους, προσφέροντας ένα δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας µε συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών.
Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρουµε στα στελέχη µας τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε
εξειδικευµένα και καινοτόµα έργα, βοηθώντας την επαγγελµατική τους ανέλιξη και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναπτύξουν µία δηµιουργική σταδιοδροµία πάνω στην ειδίκευσή τους.
Αν ενδιαφέρεστε για µία καριέρα στο χώρο των συµβούλων, των µελετών ή των επιχορηγήσεων, µπορείτε να µας στείλετε
το βιογραφικό σας για να ληφθεί υπόψη όταν προκύψουν ανάγκες είτε για µόνιµο προσωπικό, είτε για εξωτερική
συνεργασία.
Για
να
ενηµερωθείτε
για
τις
άµεσα
διαθέσιµες
θέσεις
επισκεφτείτε
το
http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=51.

15) Ξεκινά η λειτουργία του τµήµατος ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – IMAGE CONSULTING
της Πρότυπης Σχολής Θεάτρου «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ»
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός «Ανδρέας Βουτσινάς», µε χαρά ανακοινώνει τη λειτουργία ενός νέου αναβαθµισµένου
τµήµατος που θα περιλαµβάνει ενοποιηµένο το πρόγραµµα των δυο προηγούµενων τµηµάτων «Γλώσσα του Σώµατος» και
«Image Consulting» µε υπεύθυνη του τµήµατος και καθηγήτρια την κυρία Μαργαρίτα Φιοραβάντες.
Μέσα στους στόχους του προγράµµατος είναι η αποκωδικοποίηση των προθέσεων των άλλων, η δηµιουργία
θετικών εντυπώσεων, η ικανότητα να διακρίνει κανείς αν κάποιος ψεύδεται ή προσπαθεί να κρύψει κάτι, η επιλογή
σωστών συνεργατών, κλπ.
Στο αναλυτικό πρόγραµµα περιλαµβάνονται:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα ενός
µηνύµατος, βασικές κινήσεις, διαφορά µη-λεκτικής επικοινωνίας στους πολιτισµούς, εκφράσεις στο Γενικό Πλαίσιο
Παρατήρησης, παραποίηση της γλώσσας του σώµατος, ζωτικοί χώροι και ζώνες)
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (Χειρονοµίες µε την παλάµη, χειραψίες, κινήσεις µε τα χέρια και τους βραχίονες,
χειρονοµίες στο πρόσωπο και συνδυασµός οµάδων χειρονοµιών στο πρόσωπο, οι θέσεις των ποδιών, κινήσεις µε το
κεφάλι, σήµατα µε τα µάτια, εκφράσεις του προσώπου, το χαµόγελο και το γέλιο, χειρονοµίες επιθετικότητας και
ετοιµότητας, στάσεις και κινήσεις του σώµατος, χρησιµοποίηση διαφόρων αντικειµένων)
ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ όπως η διευθέτηση των καθισµάτων-πού να κάθεστε και γιατί, συνεντεύξεις, παιχνίδια εξουσίας και
στρατηγικές γραφείου, αποτελεσµατικές παρουσιάσεις σε ακροατήριο και γλώσσα του σώµατος, η αξιοποίηση των
γνώσεων της µη λεκτικής επικοινωνίας, οι διαφορές στη µη λεκτική συµπεριφορά των δυο φύλων, ο ρόλος της
εξωτερικής εµφάνισης-ενδυµασίας στη µη λεκτική επικοινωνία.
Τα παραπάνω αντικείµενα προσφέρονται και µε ειδικές συµφωνίες σε κλάδους εργαζοµένους ή επιχειρήσεις που θέλουν να
εκπαιδεύσουν τους εργαζόµενούς τους. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραµµα του τµήµατος θα αναµορφώνεται σεµιναριακά
και θα προσαρµόζεται στις συγκεκριµένες απαιτήσεις.
Τα µαθήµατα ξεκινούν από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ και για όσους ενδιαφέρονται τα δυο
πρώτα µαθήµατα προσφέρονται δωρεάν.
Πληροφορίες στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ» Λέοντος Σοφού 18 στον 5ο όροφο
καθηµερινά από 10πµ έως 10µµ και στο τηλέφωνο 2313013815
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