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Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
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1) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)
µε ποσοστό 70%
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη του προγράµµατος «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια». Σκοπός του προγράµµατος είναι η προστασία των πληροφοριακών συστηµάτων, του
λογισµικού και του όγκου της διαχειριζόµενης πληροφορίας των επιχειρήσεων από ψηφιακούς κινδύνους και απειλές, καθώς
και η γενικότερη ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και του κοινού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου.
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 5.000€ ενώ ο µέγιστος 70.000€. Ο µέγιστος
προϋπολογισµός για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα προσδιοριστεί από την ανάγκη της επιχείρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας
καθώς και από το µέγεθος της επιχείρησης:
Ανάγκη Ψηφιακής
Ασφάλειας
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ

Μέγεθος Επιχείρησης
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
8.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
70.000,00 €

Η ανάγκη της ψηφιακής ασφάλειας θα προσδιοριστεί αναλυτικά µε την προκήρυξη µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Αξία παγίων στοιχείων υποδοµών σε Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Αριθµό εξυπηρετητών/ σταθµών εργασίας / κινητών.
Αριθµό υποκαταστηµάτων.
Τρόπο εσωτερικής και αποµακρυσµένης δικτύωσης.
Τρόπο διασύνδεσης στο internet.
Κρισιµότητα τηρούµενων ψηφιακών δεδοµένων.
Χρήση ή/και παροχή διαδικτυακών εφαρµογών και on-line συναλλαγών.
Το συνολικό ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 70%. Στο πρόγραµµα E-SECURITY θα µπορούν να συµµετάσχουν
επιχειρήσεις κάθε µορφής οι οποίες πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιµότητας:
Λειτουργούν νόµιµα µε έναρξη δραστηριότητας πριν από 1/1/2008 και είναι µικροµεσαίες.
∆ιαθέτουν υποδοµές σε ΤΠΕ (µε κτήση τους έπειτα από το 2000) αξίας ανώτερης των 10.000€.
Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων την τελευταία 3ετία και απασχολούν τουλάχιστον έναν
εργαζόµενο.
Στα επενδυτικά σχέδια θα είναι δυνατή η ένταξη δαπανών από τις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες Εξοπλισµού (εξοπλισµός ασφαλείας, εξοπλισµός δικτύου, εξοπλισµός backup/ data recovery, εξοπλισµός
ελέγχου χώρου).
∆απάνες
Λογισµικού (Τυποποιηµένο λογισµικό ασφαλείας προστασίας, λογισµικό ανίχνευσης και επεξεργασίας
αστοχιών, ανάπτυξη ειδικού λογισµικού για ασφάλεια, λογισµικό για backup/ data recovery, λογισµικό κρυπτογράφησης).
∆απάνες Υπηρεσιών (υπηρεσίες µετάπτωσης δεδοµένων από προηγούµενη κατάσταση, υπηρεσίες ελέγχων, υπηρεσίες
διαµόρφωσης πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστηµάτων, υπηρεσίες
υποστήριξης και διαχείρισης έργου).
Όλες οι υποψήφιες προτάσεις για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα E-SECURITY θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, εντός 15
ηµερών από την επίσηµη προκήρυξη του προγράµµατος. Θα διαπιστώνεται αυτόµατα η επιλεξιµότητα της επιχείρησης και η
τελική αξιολόγηση θα γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 6 µήνες.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση
την ηµεροµηνία (ώρα) υποβολής τους, µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου για το πρόγραµµα προϋπολογισµού, ο οποίος
ανέρχεται σε 10,5 εκ. €. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα για να έχουν προτεραιότητα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα σας ενηµερώσει µε έκτακτο ενηµερωτικό δελτίο για την επίσηµη προκήρυξη του
προγράµµατος και θα βρίσκεται σε θέση έπειτα από αναλυτική δωρεάν ενηµέρωση, να συντάξει πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο
και να υποβάλλει για την επιχείρηση σας φάκελο υποψηφιότητας για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα E-SECURITY.
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:
Νάσος Μπαξεβάνης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
∆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
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2) Μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για τις δύο ∆ράσεις που έχουν εξαγγελθεί για την ενίσχυση της Γυναικείας και Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας.
Οι ∆ράσεις αφορούν νέες επιχειρήσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Νέοι / Νέες από 18-39 ετών και Γυναίκες έως 55 ετών, σε
όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό
µικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα
είναι:
από 30.000 έως 200.000 € για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και περιορισµού της
ρύπανσης,
από 30.000 έως 100.000 € για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού,
από 30.000 έως 80.000 € για τις εµπορικές επιχειρήσεις,
Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης
µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης
µε ανώτατο όριο ποσό 20.000,00 €.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη του προγράµµατος
επιχειρηµατικότητας των Γυναικών και των Νέων.
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 επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα 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:
Ζήνα Βοζίνου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 143, κιν 6956 303120 e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Σηµαντικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό νόµο 3299/04 προβλέπει ο νέος νόµος του Υπουργείου
Οικονοµίας Ν3752 4/3/09
∆ηµοσιεύτηκε και ισχύει από την 4/3/09 ο νόµος που τροποποιεί τις διατάξεις του νόµου 3299/2004.
αλλαγές είναι οι παρακάτω:

Οι σηµαντικότερες

Με τη ρύθµιση ορίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή
ηλεκτρισµού µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου 3299/2004,
εφόσον η αποκτώµενη από την επένδυση ισχύς θα είναι έως 2MW. Η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά τα επενδυτικά σχέδια
για τα οποία οι αιτήσεις προς τη Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση αδειών παραγωγής υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πρακτικά όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση στην ΡΑΕ για άδεια
παραγωγής έως τώρα, δεν επηρεάζονται από τη σχετική διάταξη.
Η αρχική διάταξη προέβλεπε τη χορήγηση ενισχύσεων για την αφαλάτωση νερού µόνο για την «παραγωγή πόσιµου
ύδατος». Με την νέα ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης όπου το αφαλατωµένο νερό δεν είναι υποχρεωτικά πόσιµο.
Στο νόµο 3299/2004, όπως ίσχυε, περιλαµβάνονται τα επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης
γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, µη προερχόµενων από µεταποιητική
δραστηριότητα, ενώ ακόµη ενισχύονται και οι επενδύσεις της µεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τοµέα π.χ. ίδρυση
οινοποιείου. Με τη νέα ρύθµιση θα καταστεί δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων για τη δηµιουργία σύγχρονων και
ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών µονάδων µε αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία
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π.χ. λάδι, κρασί, κλπ. και τα οποία θα συσκευάζονται και θα τυποποιούνται µε σκοπό τη διάθεσή τους στην εγχώρια και
διεθνή αγορά.
Οι νέες τροποποιήσεις θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθµιση των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ανώτερες από τις
ισχύουσες διατάξεις (τεσσάρων αστέρων αντί δύο αστέρων για επενδυτικά σχέδια άνω του 1.000.000 ευρώ και τριών
αστέρων αντί δύο για µικρότερα επενδυτικά σχέδια), στο πλαίσιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
εκσυγχρονισµού. Επίσης, επιµηκύνεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα στα οκτώ έτη (από πέντε έτη που ισχύει
σήµερα) από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
προηγούµενου εκσυγχρονισµού.
Γίνεται τροποποίηση και διασαφήνιση τις ισχύουσας ρύθµισης που αναφέρεται στα «επενδυτικά σχέδια για την παροχή
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας». Περαιτέρω εξειδίκευση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση κανονιστικής
απόφασης.
Η παλαιότερη ρύθµιση περιλαµβάνει ως ενισχυόµενη, µόνο την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών αυτοκινήτων,
ενώ µε τη νέα τροποποίηση θα δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού και επενδυτικά σχέδια επέκτασης
υφιστάµενων σταθµών. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι φορείς επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης αυτής µπορούν να
είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες απαιτείται η σύναψη σύµβασης µε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄
βαθµού για την εκτέλεση της κατασκευής σταθµού αυτοκινήτων. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις υλοποιούνται επί ακινήτων
του ιδίου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (π.χ. του ∆ήµου), το οποίο για το σκοπό αυτό και µε την προβλεπόµενη
διαδικασία - π.χ. µε δηµόσιο διαγωνισµό - αναλαµβάνει τη σχετική πρωτοβουλία.
Με τη νέα ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα και στο Νοµικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και στις Ιερές
Μητροπόλεις να υλοποιούν, όπως µέχρι σήµερα προβλέπεται για τις Ιερές Μονές, επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και
τον εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση,
εκσυγχρονισµό ή µετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και
χειροτεχνίας.
Με την εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων µεταβάλλεται η µέθοδος υπολογισµού του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής,
κατά τρόπο ώστε το ύψος της πραγµατικής ωφέλειας της επιχείρησης να είναι ίσο µε το ποσό που θα της καταβαλλόταν ως
επιχορήγηση, εφόσον υπέβαλε αίτηµα υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει.
Με τη νέα ρύθµιση αυξάνεται σε 50% το οριζόµενο ποσοστό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια εφοδιαστικής αλυσίδας και
επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, και θα υλοποιούνται
στην περιοχή Α, η οποία αποτελείται από το µεγαλύτερο µέρος των γεωγραφικών τµηµάτων της Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Με τη νέα τροποποίηση εξειδικεύεται ο ισχύων περιορισµός για τις υπαγόµενες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον οποίο οι
παρεχόµενες σε αυτές ενισχύσεις δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά για µια πενταετία τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) ευρώ για την ίδια παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, γίνεται διάκριση µεταξύ ενισχύσεων που έχουν
χορηγηθεί σε µεµονωµένη επιχείρηση, όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο τίθεται στα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ,
και ενισχύσεων που έχουν ληφθεί και από συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες –κατά τους κοινοτικούς ορισµούς- µε αυτήν
επιχειρήσεις, οπότε οι χορηγούµενες ενισχύσεις δεν µπορούν συνολικά να ξεπερνούν τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000)
ευρώ. Επιπλέον ορίζεται ότι η «ίδια παραγωγική διαδικασία», για την οποία ισχύει ο περιορισµός, αφορά την ίδια
διοικητική Περιφέρεια της χώρας. Τέλος, διευκρινίζεται πως για τη διαµόρφωση των ως άνω ανώτατων επιτρεπτών στη
διάρκεια µιας πενταετίας χορηγούµενων ποσών δεν συνυπολογίζονται ενισχύσεις που λαµβάνονται µε τη µορφή της
φορολογικής απαλλαγής και για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του εν λόγω κινήτρου µε το σχηµατισµό ποσού
αφορολόγητου αποθεµατικού.
Με τις νέες ρυθµίσεις προβλέπεται ότι τα επιπρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης που ανέρχονται µέχρι 10% για τις µεσαίες
επιχειρήσεις και µέχρι 20% για τις µικρές επιχειρήσεις θα παρέχονται για τα επενδυτικά σχέδια των µεν µεσαίων
επιχειρήσεων µέχρι του συνολικού ποσού των 15 εκατ. ευρώ, των δε µικρών επιχειρήσεων µέχρι του συνολικού ποσού
των 10 εκατ. ευρώ. Για µεγαλύτερα ποσά θα χορηγείται το ποσοστό που προβλέπεται ανά περιφέρεια χωρίς επιπρόσθετο
ποσοστό ενίσχυσης.
Με τη νέα ρύθµιση δεν απαιτείται πλέον έγκριση επιλεξιµότητας για την έναρξη δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, αρκεί
βέβαια αυτές να γίνονται µετά την αίτηση ενίσχυσης των δαπανών αυτών. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει εφαρµογή και στις
περιπτώσεις αιτηµάτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής έως τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Θεσπίζεται υποχρέωση των ενισχυθέντων επενδυτικών φορέων να αποστέλλουν οι ίδιοι στοιχεία από τα οποία θα
αποδεικνύεται η τήρηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν. Η σχετική υποχρέωση πρέπει να εφαρµόζεται εντός δύο
µηνών από τη λήξη κάθε έτους της οριζόµενης εκ του νόµου πενταετούς λειτουργίας τους και µέχρι τη συµπλήρωση του
διαστήµατος αυτού. Προβλέπεται επίσης η επιβολή προστίµου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, η οποία
είναι ανεξάρτητη από την τυχόν επιβολή κυρώσεων, λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις σχετικές
διατάξεις του νόµου και της απόφασης υπαγωγής.
Είναι προφανές, ότι µε τις παραπάνω τροποποιήσεις οι επενδυτές πρέπει να επανεξετάσουν τα δεδοµένα µε νέα µατιά για να
προσδιορίσουν εκ νέου την καλύτερη δυνατή στρατηγική της επιχείρησής τους σε σχέση µε τις δυνατότητες επιχορήγησης των
ισχυουσών και των νέων διατάξεων. Για µια καλύτερη εποπτεία των συνολικών διατάξεων του αναπτυξιακού νόµου όπως
ισχύει σήµερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας http://www.atlantisresearch.gr ή διαβάστε την περίληψη του Αναπτυξιακού
νόµου όπως αυτός ισχύει σήµερα.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης των
οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας, αλλά και τις νέες προοπτικές που
ανοίγονται από τις παραπάνω τροποποιήσεις, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε µε τους υπευθύνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
χρηµατοδοτικά προγράµµατα http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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

4) Έχετε µία καινοτόµο επιχειρηµατική ιδέα; Ψάχνετε χρηµατοδότηση για το επιχειρηµατικό σας
σχέδιο; Υποβάλετε το επιχειρηµατικό σας σχέδιο µέχρι τις 3 Απριλίου 2009
Στα πλαίσια του «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event» µπορείτε να υποβάλλετε τις επιχειρηµατικές σας
ιδέες / επιχειρηµατικό σχέδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση bp@vcevent.gr.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε καινοτόµες επιχειρήσεις, υφιστάµενες και νέες, οι οποίες διαθέτουν νέα, καινοτόµα ή δυναµικά
προϊόντα / υπηρεσίες και δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς και µη κλάδους της οικονοµίας.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 23 Απριλίου 2009 στο Ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. 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.
Η εκδήλωση αυτή, πέραν του ενηµερωτικού της χαρακτήρα, δίνει την ευκαιρία σε όσους υποβάλουν προς αξιολόγηση το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο, να αξιολογηθούν και να λάβουν χρήσιµα σχόλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητάς τους από επιτροπή ειδικών. Τα επιχειρηµατικά σχέδια θα σταλούν στις Εταιρείες Επιχειρηµατικών
Κεφαλαίων (Venture Capital) που θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών σχεδίων που τους
ενδιαφέρουν θα κληθούν σε διµερή συνάντηση.
Οι επιχειρηµατικές ιδέες / τα επιχειρηµατικά σχέδια τα οποία θα υποβληθούν θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω:
A.

Καινοτοµία Προϊόντος / Υπηρεσίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα
Τεχνολογική καινοτοµία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Τεχνολογική εφικτότητα.
Αριθµός προϊόντων και αριθµός νέων προϊόντων – εφαρµογών.
∆υνατότητα διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασιζόµενου στην καινοτοµία.
∆ιανοητική ιδιοκτησία, προστασία και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας – τεχνολογίας.

B.

Όραµα, Στρατηγική και Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
∆ιατύπωση, οράµατος – αποστολής – στόχων.
Αγορά Στόχος (χαρακτηριστικά πελατών – ανταγωνισµού / µεγέθη).
Σχέδιο προσέγγισης της αγοράς στόχου.
Χρηµατοοικονοµική ανάλυση δραστηριότητας.
Επίτευξη βιωσιµότητας – χρονοδιάγραµµα.
∆ιάρθρωση επένδυσης (Ύψος, πηγές προέλευσης και εξασφάλιση κεφαλαίων).
Χρηµατοοικονοµικός χαρακτηρισµός της δραστηριότητας ως «δραστηριότητα έντασης γνώσης».
Ανάλυση ευαισθησίας (εναλλακτικά σενάρια) και τεκµηρίωση παραδοχών που περιέχονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο.

C.

∆ιοικητική Οµάδα και Συµµαχίες
Σχέσεις, συµφωνίες ή / και στρατηγικές συµµαχίες αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
Ερευνητική οµάδα (εξειδίκευση – εµπειρία) και τεκµηρίωση της ικανότητας επίτευξης των ερευνητικών στόχων.
∆ιοικητική οµάδα και τεκµηρίωση της ικανότητας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και επίτευξης των εµπορικών
στόχων.
Βαθµός δέσµευσης των βασικών στελεχών.
Συνολικές θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στον χρονικό ορίζοντα της δραστηριότητας.

Τα 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.
Όποιοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής Επιχειρηµατικών Σχεδίων είναι στις 03 Απριλίου 2009.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στην εκδήλωση υποβάλλοντας το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο και είναι σε θέση να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή προετοιµασία αυτών. Για τη
συµµετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης (www.vc-event.gr)
Υποβολή Business Plan: bp@vc-event.gr
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5) Αναµένεται προκήρυξη µιας σειράς προγραµµάτων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Στην τελική διαµόρφωση βρίσκονται µία σειρά από προγράµµατα ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι προκηρύξεις που αναµένονται είναι οι:
Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων
Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας (µεταποίηση, εµπόριο, τουρισµός, παροχή
υπηρεσιών).
Θα αφορά µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόµενους.
Θα αποσκοπεί στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων.
Ο ενισχυόµενος προϋπολογισµός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και 60% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού της επένδυσης.
Προϋπολογισµός 1,3 δις. ευρώ.
Έναρξη το καλοκαίρι.
Ενίσχυση Μικροµεσαίων και Νέων Επιχειρήσεων
Θα αφορά τον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας.
Προϋπολογισµός 31 εκατ. ευρώ.
Συµµετοχή από µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε στόχο τη βελτίωση των προϊόντων τους, τη διείσδυση σε νέες αγορές και την
αναβάθµιση των στελεχών τους.
Έναρξη από το καλοκαίρι.
Ενίσχυση της συνεργασίας Επιχειρήσεων
Θα αφορά τον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας.
Προϋπολογισµός 46 εκ ευρώ.
Στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων.
Περιλαµβάνει µικρές και µεγαλύτερες επιχειρήσεις αλλά και φορείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα κλπ).
Ο µέσος ενισχυόµενος προϋπολογισµός του κάθε έργου αναµένεται να είναι 500.000 ευρώ.
Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών µεταποιητικών Επιχειρήσεων
Θα αφορά µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόµενους και εµφανίζουν µέσο όρο θετικής κερδοφορίας
την τελευταία τριετία.
Θα αποσκοπεί στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 50% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού της επένδυσης.
Προϋπολογισµός 120 εκ. Ευρώ.
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού και µεταφορά τεχνογνωσίας.
Έναρξη τον Απρίλιο.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν 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
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6) Κουπόνια καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Ευκαιρίες ενσωµάτωσης της καινοτοµίας σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µέσω της δράσης «Κουπόνια Καινοτοµίας για
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις». Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω της αγοράς
καινοτόµων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης / εµπειρογνωµοσύνης από φορείς καινοτοµίας και την
υποστήριξη των εργαστηρίων δηµόσιων Ε & T φορέων (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, κλαδικές εταιρείες
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. Η συνολική
δηµόσια δαπάνη της δράσης εκτιµάται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 8.400.000,00 €.
Το κουπόνι καινοτοµίας για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) οι οποίες
τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρµογής, έχει ως στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας
από τους φορείς καινοτοµίας προς τις επιχειρήσεις, µε σκοπό την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές.
Ως καινοτόµα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα χαρακτηριστικά ή
τρόπους χρήσης, την ανάπτυξη καινοτόµων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας των επιχειρήσεων, την επίλυση
προβληµάτων στην παραγωγική διαδικασία µε στόχο τη βελτίωση ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Κατ ‘αυτόν τον
τρόπο θα ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων µε τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, καθώς θα γίνει
προώθηση Ε & T δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτοµίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριµένο θέµα / πρόβληµα του οποίου η αντιµετώπιση να απαιτεί την
τεχνογνωσία / εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτει κάποιος από τους δηλωµένους φορείς καινοτοµίας.
Κάθε κουπόνι καινοτοµίας θα είναι µέγιστης ονοµαστικής αξίας 7.000,00€ και θα µπορεί να ανταλλαγεί µε τεχνογνωσία /
εµπειρογνωµοσύνη που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτοµίας. Στην αξία του κουπονιού δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, ο
οποίος δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ειδικής εφαρµογής η οποία βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr/voucher, µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 26 Μαρτίου 2009.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6041
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7) Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
Στην κατεύθυνση της αποδοτικής αξιοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 οι Οργανισµοί
και Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, µεταξύ των οποίων και τα επαγγελµατικά επιµελητήρια,
Νοµαρχίες, ∆ήµοι και αναπτυξιακές επιχειρήσεις, καλούνται να προχωρήσουν σε ουσιαστική αναβάθµιση του συστήµατος
διαχείρισης τους, ώστε να υλοποιούν τα έργα που αναλαµβάνουν µε πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο.
Ειδικότερα, τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας όλων των φορέων υλοποίησης
(δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους πριν
από την ανάληψη της ευθύνης για την εκτέλεση των έργων.
∆ιαχειριστική Επάρκεια θα πρέπει πλέον να αποκτήσουν και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) προκειµένου να
επωφεληθούν πολλών επιχορηγούµενων προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α.
Λόγω απουσίας βέβαια οργανωµένης τεχνικής υπηρεσίας οι περισσότερες Μ.Κ.Ο. δεν µπορούν να αποκτήσουν διαχειριστική
επάρκεια τύπου Α΄ και να διαχειριστούν τεχνικά έργα. Μπορούν, όµως, να απορροφήσουν επιδοτούµενα προγράµµατα σε
τοµείς που αφορούν σε άυλες υπηρεσίες και κοινωνικές υποδοµές αποκτώντας διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄.
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Να διαθέτουν την απαραίτητη οργανωτική δοµή και προσωπικό,
να διαθέτουν οργανική µονάδα (για την διενέργεια διαγωνισµών) αποτελούµενη από 3 υπαλλήλους (µόνιµους ή
αορίστου χρόνου) εκ των οποίων υποχρεωτικά 1 ΠΕ.
να διαθέτουν συγκροτηµένη οικονοµική υπηρεσία µε ελάχιστο απαιτούµενο έναν µόνιµο υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ
οικονοµικού τίτλου σπουδών.
2. Να είναι εγγεγραµµένες σε Ειδικά Μητρώα Μ.Κ.Ο. τα οποία τηρούνται στις αρµόδιες αρχές της Ελλάδας (Υπουργείο
Εξωτερικών – Υ∆ΑΣ, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.).
3. Να διαθέτουν την ανάλογη υλικοτεχνική υποδοµή, όπως:
Μηχανογραφηµένη οικονοµική διαχείριση
Χώρους / τρόπους ασφαλούς τήρησης και φύλαξης πληροφοριών
4. Να καταγράφουν και να τεκµηριώνουν επαρκώς διαδικασίες που αφορούν:
Χρήση τυποποιηµένων εντύπων / διαχείριση εγγράφων
Κατάρτιση και αναθεώρηση ετήσιου προγράµµατος
Επιχειρησιακό Σχεδιασµό
Εξασφάλιση απαιτούµενων πόρων για την ωρίµανση και υλοποίηση του έργου
Σχεδιασµό / προγραµµατισµό των απαιτούµενων µελετών
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Προετοιµασία και διενέργεια διαγωνισµών
Αξιολόγηση προσφορών
Χειρισµό ενστάσεων
Υπογραφή σύµβασης / ολοκλήρωση διαγωνισµού
Σχέδιο υλοποίησης έργου
Έλεγχο προόδου και παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος
∆ιαχείριση Προβληµάτων / αλλαγών και Ποιότητας Έργου
Πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου
Έλεγχο τήρησης υποχρεώσεων Αναδόχου
Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών
Επικοινωνία και ενηµέρωση διαχειριστικής αρχής
Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων και λογιστικού συστήµατος / σχεδίου
∆ιεκπεραίωση πληρωµών
Παρακολούθηση νοµοθεσίας και νοµική κάλυψη
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας υλοποιήσει έργα επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας σε φορείς όπως
Επιµελητήρια, Νοµαρχίες, Πανεπιστήµια, διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία για να προετοιµάσει και να στηρίξει και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στη διαδικασία πιστοποίησης της ∆ιαχειριστικής τους Επάρκειας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@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. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Μία ακόµα επιτυχία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Bled Forum Award για το 2009
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., δια µέσου του τµήµατος Μελετών Πολιτικής για την Επιστήµη, την Τεχνολογία και την
Καινοτοµία, συµµετείχε ως βασικός εταίρος στο έργο European Foresight Monitoring Network (EFMN) το οποίο επιλέχθηκε να
παραλάβει το Bled Forum Award για το 2009.
Το Bled Forum Award παραδίδεται από το Bled Forum Futures Committee για να βραβεύσει βέλτιστες πρακτικές σε θέµατα
προώθησης της Προοπτικής ∆ιερεύνησης (foresight).
Άλλοι νικητές του εν λόγω βραβείου ανά τα χρόνια υπήρξαν:
1. Janez Drnovšek – Πρόεδρος της Σλοβενίας – 2006
2. Maria Joao Rodrigues – Συγγραφέας της Στρατηγικής της Λισσαβόνας – 2007
3. Jerome C. Glenn – Υπεύθυνος τους Millennium Project - 2008
4. EU project EFMN – 2009
Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προοπτικής ∆ιερεύνησης (European Foresight Monitoring Network – EFMN) αποτελεί µέρος µίας σειράς
στοχευµένων δράσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γύρω από το θέµα της προώθησης της Προοπτικής ∆ιερεύνησης σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριος στόχος του έργου υπήρξε η συλλογή πληροφοριών σχετικών µε έργα Προοπτικής ∆ιερεύνησης που
πραγµατοποιούνται στην Ευρώπη και σε παγκόσµιο επίπεδο, προκειµένου να βελτιωθεί η γνώση και η πληροφόρηση των
διαµορφωτών πολιτικής αλλά και εν γένει της ερευνητικής κοινότητας σχετικά µε δράσεις Προοπτικής ∆ιερεύνησης και τα
αποτελέσµατα τους.
Η καταγραφή των δράσεων Προοπτικής ∆ιερεύνησης και τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν διατίθενται
σε µορφή επιτοµών (Briefs) και µελετών (reports) στο διαδικτυακό τόπο www.efmn.info.
Οι πληροφορίες που διατίθενται στον ιστοτόπο www.efmn.info περιλαµβάνουν τρεις τύπους: 1) Επιτοµές Προοπτικής
∆ιερεύνησης (συνόψεις ασκήσεων πολιτικής Προοπτικής ∆ιερεύνησης που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια), 2) Χάρτης
ασκήσεων Προοπτικής ∆ιερεύνησης (παρουσίαση ασκήσεων Προοπτικής ∆ιερεύνησης σε γεωγραφικό επίπεδο για βελτίωση της
διάχυσης πληροφοριών και γενικότερης ενηµέρωσης), και 3) Περιπτωσιολογικές Μελέτες (οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονταν σε ετήσιο επίπεδο από το δίκτυο αναλύονταν προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε
αναδυόµενα θέµατα (emerging issues), τα οποία συζητούνταν εις βάθος σε ηµερίδες παρουσία ειδικών. Τα αποτελέσµατα των
αναλύσεων αλλά και των εν λόγω ηµερίδων παρουσιάζονται στις εν λόγω µελέτες).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την:
κα. Φωτεινή Ψαρρά, Υπεύθυνη τµήµατος Μελετών Πολιτικής για την Επιστήµη, την Τεχνολογία και την Καινοτοµία,
τηλ.: 2310 531000, psarra@atlantisresearch.gr
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9) Μελέτη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ για την Ηλ-Υγεία στην Ελλάδα ανάµεσα στις Βέλτιστες Πρακτικές της
Ε.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε τα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα µελέτης που υλοποίησε πρόσφατα σχετικά µε
το θέµα της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα, σε ηµερίδα εργασίας (workshop) που πραγµατοποιήθηκε στις 18/2/2009 στην
Πράγα µε θέµα «Monitoring and Benchmarking e-Health in Europe and the World», κατόπιν πρόσκλησης του οργανισµού
Empirica στο πλαίσιο της Τσέχικης Προεδρίας της Ε.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ συντόνισε και υλοποίησε µελέτη που αφορούσε στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στους φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στη χώρα. Η καινοτοµικότητα της εν λόγω µελέτης αφορά στο γεγονός
ότι για πρώτη φορά – σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου στους ίδιους τους εργαζοµένους στους
φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σχετικά µε τις αντιλήψεις τους όσον αφορά στις επιπτώσεις και ωφέλειες των ΤΠΕ
στην εργασία τους, καθώς επίσης και τις επιφυλάξεις και προσδοκίες τους ως προς την εισαγωγή των ΤΠΕ και την εφαρµογή
των Πληροφοριακών Συστηµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ.
Εξαιτίας της καινοτοµικότητάς της, η µελέτη επιλέχθηκε να συµπεριληφθεί στις Βέλτιστες Πρακτικές Παρακολούθησης της
πορείας της Ηλ-Υγείας σε παγκόσµιο επίπεδο, που συνέταξε η Empirica για λογαριασµό της Γ.∆. της Κοινωνίας της
Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση µε όλες τις Βέλτιστες Πρακτικές αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός του
2009.
Η µελέτη «Χρήση ΤΠΕ στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας» υλοποιήθηκε για λογαριασµό του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας
της Πληροφορίας σε συνεργασία µε την εταιρεία VIDAVO Α.Ε. και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2008.
Η
µελέτη
διατίθεται
στον
ιστοτόπο
του
Παρατηρητήριου
της
(http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=400&return=183)
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τους:
κα. Φωτεινή Ψαρρά, Υπεύθυνη τµήµατος Μελετών Πολιτικής για την Επιστήµη, την Τεχνολογία και την Καινοτοµία, τηλ.: 2310
531000 (εσωτ. 105), e-mail: psarra@atlantisresearch.gr
∆ρ. Κωνσταντίνο Γάκη, ∆ιευθυντής Μελετών Πολιτικής και Ανάπτυξης, τηλ. 2310 531000 (εσωτ. 136),
e-mail: gakis@atlantisresearch.gr

10) A.P.I.S. – Νέο Προϊόν της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για Επιστροφή των Επιχειρήσεων
στην Κερδοφορία άµεσα αλλά και Μακροπρόθεσµα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ APIS
Το Advanced Profit Improvement System (APIS) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα βελτίωσης της κερδοφορίας
που σχεδιάζεται και υλοποιείται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε τον ειδικό σύµβουλο κ. Νάρκισσο
Γεωργιάδη*, για επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κερδοφορίας.
Το APIS αποτελεί µία εγγυηµένη συνταγή επιτυχίας, καθώς δεν εστιάζει µόνο στη µείωση του κόστους και στην αύξηση της
αποδοτικότητας, αλλά, επίσης, στην αύξηση των πωλήσεων και της απόδοσης. Η φιλοσοφία του νέου αυτού προϊόντος της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η δηµιουργία µίας κουλτούρας εστιασµένης στη συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης
της κερδοφορίας και δηµιουργίας άριστων προϊόντων και υπηρεσιών.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Με λίγα λόγια, στόχος του APIS είναι να βοηθήσει µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
κερδοφορίας, ώστε να επανέλθουν στην κερδοφορία µέσα σε ένα χρόνο, αλλά µε προοπτικές µακρόπνοης και διατηρήσιµης
ανάπτυξης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Κάθε έργο απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητες φάσεις:
Ανάλυση & Σχεδιασµός (∆ιάρκεια 3-5 µήνες)
o
Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
o
∆ηµιουργία ηγετικής οµάδας
o
Εντοπισµός θεµατικών πεδίων
o
∆ηµιουργία & ποσοτικοποίηση Projects
o
∆ηµιουργία πλάνου υλοποίησης
Υλοποίηση & Παρακολούθηση Εφαρµογής (∆ιάρκεια 8-36 µήνες)
o
Υλοποίηση Projects υψηλής προτεραιότητας
o
Συνέχιση APIS (Συναντήσεις, Εκθέσεις, ∆ιορθωτικές δράσεις)
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Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το APIS σχεδιάζεται και υλοποιείται µε την πλήρη και ενεργή συµµετοχή των ανώτατων
στελεχών της διοίκησης της επιχείρησης, πετυχαίνοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή συναίνεση και αυξάνοντας σηµαντικά το
ποσοστό επιτυχίας.
* Ο Νάρκισσος Γεωργιάδης έχει πραγµατοποιήσει µια επιτυχηµένη καριέρα ως υψηλόβαθµο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών
όπως η Procter&Gamble και η DaimlerChrysler, έχοντας διατελέσει στην τελευταία του θέση ∆/νων Σύµβουλος γερµανικής
εταιρείας (300 εκατ. €) και µέλος ∆.Σ. Οµίλου (4,2 δις €) στην Ιταλία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Θεολόγος Λιοτόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6955 090887, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr

11) 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, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 123, e-mail: 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

12) Σεµινάρια πρώτων βοηθειών
Στη δίνη των πάσης φύσεως κρίσεων και των ξέφρενων εργασιακών και κοινωνικών ρυθµών, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε., θεµελιωµένη από την πολυετή της πείρα σε θέµατα επιχειρηµατικής και κοινωνικής δράσης και ακολουθώντας πιστά µία
παράδοση όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο των διαβουλεύσεων, διεξάγει Πιστοποιηµένα Σεµινάρια Πρώτων Βοηθειών.
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Σχεδόν για όλους, η περίπτωση να αντιµετωπίσουµε ένα έκτακτο περιστατικό όπως καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ή
ατύχηµα, µπορεί να µην συµβεί ποτέ. Στο ενδεχόµενο όµως να συµβεί, η πιθανότητα είναι να αντιµετωπιστεί στον άνθρωπο
που βρίσκεται δίπλα µας, στο συνάδελφό µας, στο φίλο µας, στο µέλος της οικογένειάς µας.
Σκεφτείτε το ενδεχόµενο να συµβεί στον άνθρωπο του διπλανού γραφείου! Τι θα κάνατε;
Πλέον, οι αγχώδεις εργασιακοί ρυθµοί µας φέρνουν καθηµερινά αντιµέτωπους µε έκτακτα περιστατικά. Βέβαια αυτό δεν
σηµαίνει ότι ο οικογενειακός χώρος εξαιρείται ατυχηµάτων, καθώς αποτελεί το χώρο όπου συµβαίνουν οι περισσότεροι πνιγµοί
από φαγητό! Πώς αντιµετωπίζονται;
Η ανάγκη λοιπόν εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση ατυχηµάτων στον εργασιακό, στον οικογενειακό, ή σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο, είναι έκδηλη.
Τα πιστοποιηµένα σεµινάρια πρώτων βοηθειών που διεξάγει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχουν εκπαίδευση στην
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, στη χρήση του απινιδωτή, στην αντιµετώπιση ατυχηµάτων σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.
Τα σεµινάρια διαρκούν 1 ηµέρα και διεξάγονται για ιδιώτες στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Για
επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής των σεµιναρίων στο χώρο τους, µε κάλυψη µέρους των εξόδων από το
πρόγραµµα ΛΑΕΚ.
Βασικοί εισηγητές είναι οι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές EFR Instructors από τη διεθνή κοινότητα EFR organization, Άγγελος
Μαγκλής και Νικόλαος ∆άλλας. Η συµµετοχή συνοδεύεται µε εγγραφή και πιστοποίηση από τη διεθνή κοινότητα EFR org
(www.emergencyfirstresponse.com) αναγνωρισµένη από το Ελληνικό κράτος βάσει νοµοθεσίας. Το κόστος ανέρχεται στη
συµβολική τιµή των 150€ ανά συµµετέχοντα, µε µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων στους δέκα.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, είτε για διεξαγωγή σεµιναρίου στους χώρους της επιχείρησής σας, είτε στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας σας, επικοινωνήστε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Νίκος ∆άλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr

13) 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

14) 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
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Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω
λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν
µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή
ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

15) 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, ή επιθυµείτε να στελεχώσετε
κενές θέσεις εργασίας σε Εταιρείες-Πελάτες µας µπορείτε να µας στείλετε το βιογραφικό σας,. Για να ενηµερωθείτε για τις
άµεσα διαθέσιµες θέσεις επισκεφτείτε το http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=51.

16) Παρουσίαση του Thesis.net ERP στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Σε συνέχεια της πρόσφατης επιλογής παρουσίασης του Thesis.net ERP από το Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων &
∆ιοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κι ενώ ήδη προετοιµάζονται ανάλογες δράσεις από δύο ακόµη ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα, την 1η Απριλίου 2009 παρουσιάζεται στο τµήµα πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και στο πλαίσιο του
µαθήµατος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν», το Thesis.net ERP, ως υποδειγµατικό προϊόν ελληνικού επιχειρησιακού λογισµικού,
τεχνολογίας αιχµής.
Το Thesis.net ERP έχει αναπτυχθεί από τη CGSoft ΕΠΕ, η οποία υποστηρίζει πλήρως κάθε είδους επιχείρηση, σε όλες τις πτυχές
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως η διαχείριση επιχειρήσεων (Thesis.net ERP), η διαχείριση πελατών και προµηθευτών
(Thesis.net CRM), η οργάνωση παραγωγής (Thesis.net MFG), η επιχειρησιακή ευφυΐα (Thesis.net BI), η σύνδεση µε
διαδικτυακές εφαρµογές, οι καµπάνιες, οι λύσεις σε κάθετες αγορές, ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών κλπ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πέτρος ∆αλιάνης, τηλ. 2107791170, fax 2107488500, e-mail p.dalianis@cgsoft.gr

17) Συνέδριο ECOWEEK 2009 Empowering Youth: Ecology + Leadership + Architecture
∆ιοργανώνεται στην Αθήνα, µεταξύ 31 Μαρτίου – 4 Απριλίου, το συνέδριο 'ECOWEEK 2009 Empowering Youth: Ecology +
Leadership + Architecture', το οποίο δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελµατίες και πτυχιούχους να συνεργαστούν µε
γνωστούς αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και µηχανικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και να εκπαιδευτούν στις αρχές
σχεδιασµού και κατασκευής οικολογικών κτιρίων.
Η διοργανώτρια ECOWEEK είναι αστική µη-κερδοσκοπική εταιρεία µε διεθνή δραστηριότητα. Στόχος της η ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του κόσµου, και κυρίως των νέων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση
απλών καθηµερινών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση, η κοµποστοποίηση, η εξοικονόµηση ενέργειας και η οικολογική δόµηση,
και δράσεων που προάγουν την αειφόρο ολοκληρωµένη ανάπτυξη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Βασίλης Ζώτος, τηλ. 2106528385, e-mail zotos@bgs.gr, www.ecoweek.gr
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