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1) Προκηρύχθηκε το Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας των Νέων και της
Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών
Στις 4/3/09 ανακοινώθηκε η προδηµοσίευση των προκηρύξεων για την ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας των Νέων και
Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισµός και των δύο δράσεων. Σκοπός
των προγραµµάτων είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους 1839 ετών και για γυναίκες έως 55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από 15/6/2009 έως 30/6/2009
Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες
περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι:
από 30.000 έως 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και
περιορισµού της ρύπανσης
από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού
από 30.000 έως 80.000 ευρώ για τις εµπορικές επιχειρήσεις
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν),
δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου,
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας, εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συµπαραγωγής
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων,
η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών), η
διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες, η δηµιουργία λογότυπου, ο σχεδιασµός και η εκτύπωση
διαφηµιστικών εντύπων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM),
άλλες δαπάνες (τεχνική βοήθεια, σύνταξη και υποβολή φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης κ.α.)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι (γεννηθέντες 1970 – 1991) και οι γυναίκες (γεννηθείσες 1954 – 1991), που είναι άνεργοι,
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1/1/2008 µέχρι και την
4/3/2009.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής επιχείρησης
ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. ∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του
προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα εισοδήµατα τους στην κατηγορία ελεύθερα
επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα.
∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.
Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης
µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε
ανώτατο όριο ποσό 20.000,00€ ΕΥΡΩ.
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 την 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
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνες 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:
Κωνσταντίνα Στάµκου τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303117, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Ζήνα Βοζίνου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 143, κιν 6956 303120 e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr
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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

2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας - Αναµένεται από τον Μάιο έως το τέλος
του έτους η 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 τον Μάιο.
Εξελίσσοµαι 2009
Θα αφορά υφιστάµενες µεταποιητικές µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Θα αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµισή τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 50% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού της επένδυσης.
Προϋπολογισµός 70 εκ. Ευρώ.
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού και µεταφορά τεχνογνωσίας.
Επιλέξιµος προϋπολογισµός από 80.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
Έναρξη τον Μάιο.
Στηρίζω 2009
Θα αφορά υφιστάµενες µεταποιητικές µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Αφορά την κάλυψη άµεσων, µικρών, αλλά στρατηγικής σηµασίας αναγκών υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών κυρίως
µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 50% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού της επένδυσης.
Προϋπολογισµός 35 εκ. Ευρώ.
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού και µεταφορά τεχνογνωσίας.
Επιλέξιµος προϋπολογισµός από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.
Έναρξη τον Μάιο.
Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών
Στα πλαίσια της δράσης αυτής προτείνεται να επιχορηγηθούν ΜΜΕ κυρίως χονδρικού εµπορίου και υπηρεσιών.
Θα δίνει έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων
στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.
Προϋπολογισµός 22 εκ. Ευρώ.
Έναρξη εντός του 2009.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων –εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη των υποδοµών
εστίασης και του γαστρονοµικού τουρισµού.
Θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων που θα περιλαµβάνουν δράσεις όπως
συνενώσεις και συνεργασίες, επιχειρηµατικά πλάνα κλπ. για εκσυγχρονισµό και αναβαθµισµένη παρουσία στις τουριστικές
αγορές και ειδικότερα στις αγορές θεµατικών µορφών τουρισµού.
Επίσης θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των επιχειρήσεων
εστίασης, γαστρονοµικού τουρισµού και παραδοσιακών καφενείων.
Προϋπολογισµός 39 εκ. Ευρώ.
Έναρξη εντός του 2009.
Ποιοτικός εκσυγχρονισµός τουριστικών καταλυµάτων, που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο.
Αφορά τον ποιοτικό εκσυγχρονισµός καταλυµάτων, που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο (ξενοδοχείων, ξενοδοχείων
boutique και τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) χαµηλών τάξεων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων
δωµατίων και διαµερισµάτων όλων των κατηγοριών κλειδιών, καθώς και πολύ µικρών ξενοδοχείων όλων των τάξεων).
Προϋπολογισµός 51 εκ. Ευρώ.
Έναρξη εντός του 2009
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Πράσινη Επιχείρηση 2009.
Απευθύνεται σε υφιστάµενες µικρο-µεσαίες (ΜΜΕ) µεταποιητικές, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις και έχει ως στόχο
δηµιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας και την ενίσχυση των προσπαθειών τους για µείωση του ενεργειακού
περιβαλλοντικού αποτυπώµατός τους.
∆ιευκρινίζεται ότι σχετικά µε το ενεργειακό αποτύπωµα, το πρόγραµµα θα εστιάζει κυρίως σε θέµατα εξοικονόµησης και
σε θέµατα παραγωγής ενέργειας µε τη χρήση Α.Π.Ε.
Απευθύνεται επίσης σε επιχειρήσεις που ταυτόχρονα µε την µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός τους επιδιώκουν
την ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων / υπηρεσιών.
Οι επενδύσεις που θα είναι επιλέξιµες θα κυµαίνονται από 30.000 έως 200.0000 ευρώ.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 50%.
Προϋπολογισµός 30 εκ. Ευρώ.
Έναρξη καλοκαίρι 2009

τη
και
όχι
και

Πράσινες Υποδοµές 2009.
Το πρόγραµµα έχει ως στόχο την επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος, µε
παρεµβάσεις σε τοµείς όπως η διαχείριση ή/και αξιοποίηση αποβλήτων, η ανακύκλωση κ.λ.π.
Το πρόγραµµα αφορά νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους ανωτέρω τοµείς ή/ και υφιστάµενες µικρο-µεσαίες
(ΜΜΕ) που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο.
Αφορά την επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος, µε παρεµβάσεις σε τοµείς όπως
διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, ανακύκλωσης κλπ.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 50%.
Οι επενδύσεις θα κυµαίνονται από 200.000 έως 3 εκατ. ευρώ.
Προϋπολογισµός 30 εκ. Ευρώ.
Έναρξη καλοκαίρι 2009.
Σύγχρονη Επιχείρηση.
Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, HACCP, ELOT).
Το πρόγραµµα αφορά νέες µικρο-µεσαίες (ΜΜΕ) και στηρίζει τη δηµιουργία υποδοµών που είναι αναγκαίες για την
πιστοποίηση επιχειρήσεων.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 50%.
Οι επενδύσεις θα κυµαίνονται από 20.000 έως 100.000 ευρώ.
Προϋπολογισµός 100 εκ. Ευρώ.
Έναρξη εντός του 2009.
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας.
Αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ειδικές οµάδες πληθυσµού, από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη σήµερα
επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και ανεργία, καθώς και στην ενίσχυση
πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας.
Προϋπολογισµός 40 εκ. Ευρώ.
Έναρξη εντός του 2009.
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 κάθε πρόγραµµα. Επίσης, λόγω της ύπαρξης πολλών οµοειδών προγραµµάτων, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση προγράµµατος.
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.
Επίσης, αναλύει τα δεδοµένα της επενδυτικής σας πρότασης σε σχέση µε τις προβλέψεις των προγραµµάτων και σας προτείνει το
πιο συµφέρον για την περίπτωσή σας πρόγραµµα.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των οικονοµικών
στοιχείων της επιχείρησής σας, σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας και σας προτείνει το καταλληλότερο πρόγραµµα,
αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών οδηγών του κάθε 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:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@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
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Οι αλλαγές της Β' φάσης του Προγράµµατος ΤΕΜΠΜΕ
Στόχος της Β΄ Φάσης του Προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ αναφορικά µε τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως, είναι να ενταχθούν στο
πρόγραµµα 50.000 επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των δανείων για τα οποία θα παρασχεθούν εγγυήσεις θα ανέλθει σε 6,25 δις,
ενώ το ύψος των εγγυήσεων θα είναι 5 δις.
Οι όροι του προγράµµατος µεταβάλλονται, σε σχέση µε την Α΄ Φάση, ΜΟΝΟ στα ακόλουθα σηµεία:
1. Επιλέξιµες εταιρείες είναι πλέον όλες εκείνες που ο µέσος όρος των 3 τελευταίων χρήσεών τους (2005, 2006 και 2007)
είναι θετικός, ακολουθώντας και τις προβλέψεις του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που προβλέπει ότι θα πρέπει να δίνονται δάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υγιή οικονοµικά
χαρακτηριστικά.
2. Το πρόγραµµα δίνει εγγύηση δανείων – όπως ακριβώς και στην Α΄ Φάση. Ωστόσο, δεν επιδοτεί το επιτόκιο. Το επιτόκιο
υπολογίζεται όπως και στην Α΄ Φάση (Euribor + 2,1%), προκειµένου να παραµείνει ένα επιτόκιο χαµηλό και συµφέρον για
τις επιχειρήσεις.
3. Μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση: €125.000.
4. Μειώνεται η εφάπαξ προµήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%.
H Β΄ Φάση του ΤΕΜΠΜΕ θα λήξει µόλις καλυφθεί το ποσό εγγυήσεων των 5 δις ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθεί την εξέλιξη των προγραµµάτων του ΤΕΜΠΜΕ και είναι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@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) ∆ωρεάν Λογισµικό από τη MICROSOFT για νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους ανάπτυξης λογισµικού (software development) και υπηρεσιών λογισµικού
(software as a service).
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεων (startups) και την
επίδραση αυτών στην οικονοµία και την απασχόληση, συµµετέχει ως Network Partner στο πρόγραµµα BizSpark της Microsoft. Το
BizSpark είναι ένα παγκόσµιο πρόγραµµα σχεδιασµένο να συµβάλει στην ταχεία ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων στον κλάδο
ανάπτυξης λογισµικού.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους ανάπτυξης λογισµικού (software development)
και υπηρεσιών λογισµικού (software as a service). Συγκεκριµένα, για να συµµετάσχει µία επιχείρηση πρέπει να:
 έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού (software development) ή/και υπηρεσιών λογισµικού (software as a service),
 είναι ιδιωτικών συµφερόντων,
 δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά λιγότερο από 3 χρόνια,
 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από €400,000.
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων προσφέροντας υπηρεσίες µε
στόχο την οµαλή µετάβαση των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους, από την πρώτη ηµέρα σύλληψης της
επιχειρηµατικής ιδέας µέχρι την πλήρη εµπορική εκµετάλλευση των υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης. Ανάλογα το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, εξειδικευµένοι σύµβουλοι προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σε θέµατα:
 Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης (business development)
 Σχεδιασµού και Υλοποίησης Στρατηγικής (strategy design & implementation)
 Άσκησης ∆ιοίκησης (management expertise)
 Εύρεση Χρηµατοδότησης


Συµµετέχοντας µία επιχείρηση στο πρόγραµµα λαµβάνει δωρεάν Development Tools, Platform Technologies and Production
Licenses. Συνοπτικά αναφέρουµε ότι προσφέρονται:
Ολόκληρο το λογισµικό που περιέχεται στο Microsoft® Visual Studio® Team System Team Suite (VSTS) with MSDN®
Premium subscription
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Expression® Studio Version 2
VSTS Team Foundation Server (standard edition)
Production use rights to host a “software as a service” solution (developed during participation in the BizSpark Program,
on any platform) over the Internet, with regard to products including:
Microsoft Windows Server® (all versions up to and including Enterprise)
Microsoft SQL Server® (all versions)
Microsoft Office SharePoint® Portal Server
Microsoft System Center
Microsoft BizTalk® Server
( Η διαθεσιµότητα των προϊόντων καθώς και των εκδόσεων αυτών µπορεί να αλλάξει)
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
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. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Τα Επιµελητήρια βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας
«Έµφαση στη διευκόλυνση του επιχειρηµατία και στην απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος δίνει το υπουργείο
Ανάπτυξης και προς την κατεύθυνση αυτή θεωρεί τα Επιµελητήρια θεσµοθετηµένους συµβούλους της πολιτείας. Για το λόγο αυτό
επιβάλλεται η συνεργασία µε αυτά και η συµβολή τους στην προώθηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, όπως το ΤΕΜΠΜΕ και το
ΕΣΠΑ»* επισήµανε ο ΥΠΑΝ Κ. Χατζηδάκης σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε τη διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έρχεται να διευκολύνει το κρίσιµο έργο των Επιµελητηρίων προσφέροντας µία καινοτόµο
συνδροµητική υπηρεσία. Η υπηρεσία «eConsulting για Επιµελητήρια» ενδυναµώνει τις παρεχόµενες από τα επιµελητήρια
υπηρεσίες ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών – µελών τους, σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά
κονδύλια.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι να συνδράµει στην αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του ενηµερωτικού έργου των επιµελητηρίων µέσω
του προσωπικού και της ιστοσελίδας αυτών, παρέχοντας έγκυρη, διαρκή και άµεση πληροφόρηση στα θέµατα που αφορούν στην
παροχή ενηµέρωσης και στήριξης των επιχειρήσεων – µελών τους. Μέσω της υπηρεσίας εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη ενηµέρωση
του προσωπικού του επιµελητηρίου και η παροχή του απαραίτητου περιεχοµένου (content) για την ιστοσελίδα των
Επιµελητηρίων.
Η υπηρεσία «eConsulting για Επιµελητήρια» παρέχεται ήδη στο Επιµελητήριο της Σάµου, το οποίο για όλο το έτος θα
αποστέλλει έγκαιρα και αναλυτικά όλες τις περιλήψεις κάθε νέου Προγράµµατος Χρηµατοδότησης επιχειρήσεων στα µέλη του. Οι
υπάλληλοι του Επιµελητηρίου θα ενηµερώνονται και θα υποστηρίζονται για θέµατα σχετικά µε τα προγράµµατα αυτά από
εξειδικευµένους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ εντός του έτους θα πραγµατοποιηθεί και ενηµερωτική
ηµερίδα ανοικτή προς τα όλα µέλη του Επιµελητηρίου Σάµου.
Εκτός από τα Επιµελητήρια η υπηρεσία αυτή διατίθεται και σε άλλους φορείς (π.χ. συνδέσµους, ΟΤΑ κ.α.). Εάν σας ενδιαφέρει να
παρέχετε στα µέλη σας υπηρεσίες πληροφόρησης υψηλής προστιθέµενης αξίας επικοινωνήσετε µαζί µας.
* Κανουπάκης, Ι. 2009 «Αντιδρά η ΚΕΕΕ στην εµπλοκή ΚΕΠ για έναρξη επιχειρήσεων», ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 29 Ιανουαρίου, σελίδα 10

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
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. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

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





κύρια θέµατα του εργαστηρίου περιλαµβάνουν :
Τη σηµασία της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στην ανταγωνιστικότητα.
Τη σηµασία της διαφοροποίησης του προϊόντος και του οργανισµού.
Το µυαλό, οι δυνατότητες και οι τρόποι αξιοποίησής του στην επιχείρηση.
Επιτυχηµένες τεχνικές δηµιουργικής και ποιοτικής σκέψης και πρακτικές εφαρµογές τους στην ανάπτυξη και βελτίωση των
προϊόντων, προσέγγισης πελατών και γενικά της διαφοροποίησης και ανάπτυξης της επιχείρησης.
 Η τεχνική της χαρτογράφησης του µυαλού και οι εφαρµογές της στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Μέσα από το συµµετοχικό αυτό Εργαστήριο, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε άµεσα
εφαρµόσιµες τεχνικές και τρόπους σκέψης, να προβληµατιστούν, να συζητήσουν και να επιστρέψουν στην επιχείρηση τους
ενισχυµένοι µε γνώση και διάθεση αντιµετώπισης των προβληµάτων και προκλήσεων που τους απασχολούν, µε ένα ολότελα νέο
και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και σκέψης.
Εισηγητής στο σεµινάριο είναι ο ∆ρ. Κώστας Γ. Κονής. ο οποίος συνδυάζει ξεχωριστές εµπειρίες και δεξιότητες τόσο πρακτικές όσο
και ακαδηµαϊκές στους τοµείς του engineering, της διεύθυνσης επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και της
δηµιουργικότητας.
Στο πλαίσιο προγράµµατος της ∆ιεθνούς Τράπεζας οργάνωσε και διεύθυνε ένα πετυχηµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και
∆ιαπίστευσης Συµβούλων Επιχειρήσεων οι οποίοι συνέτειναν καταλυτικά στην αναβάθµιση εκατοντάδων Κυπριακών επιχειρήσεων.
Την ίδια περίοδο διεύθυνε µε επιτυχία το µεγαλύτερο σχέδιο επιδοτήσεων µελετών για αναβάθµιση επιχειρήσεων στην Κύπρο.
Υπηρέτησε, ανάµεσα σε άλλα, στα ∆ιοικητικά Συµβούλια πολλών δηµόσιων εταιρειών, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Τεχνολογία και Καινοτοµία ( ΤΙΙ ) στο ∆Σ του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου και στο Συµβουλευτικό
Συµβούλιο του ∆ιεθνούς ∆ικτύου για τις ΜΜΕ (INSME), στο οποίο και διετέλεσε πρόεδρος της Οµάδας για την Καινοτοµία στις
επιχειρήσεις. Ο ∆ρ. Κονής είναι µέλος πολλών επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων έχει αρθρογραφήσει και συµµετάσχει
µε παρουσιάσεις του σε πολλά συνέδρια και έχει εκπαιδεύσει µε επιτυχία εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών.
Ο ∆ρ. Κ. Γ. Κονής διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση και ανάπτυξη της επίσηµης κρατικής πολιτικής στα θέµατα της
υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. Έχει ακαδηµαϊκές και πρακτικές εµπειρίες στη διεύθυνση πολύπλοκων έργων και στην επιτυχή
αντιµετώπιση προκλήσεων που έχουν σχέση µε την τεχνολογία και την καινοτοµία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο
τοµέα.
∆ηλώστε συµµετοχή συµπληρώνοντας τη φόρµα συµµετοχής εδώ
Τιµή συµµετοχής: 350,00€. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του σεµιναρίου στο πρόγραµµα ενίσχυσης του ΛΑΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε τους:
Νάσο Μπαξεβάνη, 2310 531000 (εσωτ. 114)
Γιώργο Γάτο, τηλ. 2310 531000 (εσωτ. 129)

7) ∆ηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη - Αναµένεται από τον Μάιο έως το τέλος του έτους η 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 µε σκοπό την αξιοποίηση της καινοτοµίας υποστηριζόµενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι
προκηρύξεις που αναµένονται είναι οι:
Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, spin-out)
Προϋπολογισµός 34 εκατ. ευρώ.
Η κατηγορία πράξης αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ειδικότερα προβλέπεται η
ενίσχυση της δηµιουργίας spin off και spin out επιχειρήσεων.
Ο µέγιστος ενισχυόµενος προϋπολογισµός του κάθε έργου αναµένεται να είναι 1.500.000 ευρώ µε ποσοστό ενίσχυσης έως
70%.
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Η διαβούλευση του προγράµµατος ολοκληρώθηκε την 30/4/2009.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το θέµα Νο 8 παρακάτω.
Χρηµατοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων – ∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Προϋπολογισµός 95 εκ ευρώ.
Αφορά σε συνεργασίες µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων έρευνας (βιοµηχανική έρευνα
ή/και πειραµατική ανάπτυξη ή/και βασική έρευνα), καινοτοµιών διεργασιών και διάχυσης µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, την
πολυ-επιστηµονική προσέγγιση και την προώθηση της εξωστρέφειας (µέσω της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας).
Περιλαµβάνει µικρές και µεγαλύτερες επιχειρήσεις αλλά και φορείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα κλπ).
Ο ενισχυόµενος προϋπολογισµός του κάθε έργου ανέρχεται από 300.000 έως 3.000.000 ευρώ µε ποσοστό χρηµατοδότησης
έως 80%.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20/7/2009.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το θέµα Νο 9 παρακάτω.
Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
Προϋπολογισµός 43 εκ ευρώ.
Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η
παρακίνηση εκτέλεσης έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους
εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς όφελος των επιχειρήσεων.
Περιλαµβάνει Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες και στόχους. Η πρόταση
υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000€ και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών
δαπανών.
Η διαβούλευση του προγράµµατος ολοκληρώθηκε την 5/5/2009.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το θέµα Νο 10 παρακάτω.
Έναρξη τον Μάιο του 2009.
Ενίσχυση Νέων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Προϋπολογισµός 32 εκ ευρώ.
Αποσκοπεί στην υποστήριξη της προώθησης δραστηριοτήτων ΕΤΑ στις µικροµεσαίες ή και νέες επιχειρήσεις
περιλαµβανοµένων στην έννοια νέων και όσων δεν έχουν προηγούµενη συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα
ΕΤΑΚ. Αφορά στην εκτέλεση από τις επιχειρήσεις έργων ΕΤΑ στα οποία περιλαµβάνονται βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική
ανάπτυξη ή/και καινοτοµίες διεργασιών και διάχυσης.
Περιλαµβάνει µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Έναρξη εντός του 2009.
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 κάθε πρόγραµµα. Επίσης, λόγω της ύπαρξης πολλών οµοειδών προγραµµάτων, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση προγράµµατος.
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.
Επίσης, αναλύει τα δεδοµένα της επενδυτικής σας πρότασης σε σχέση µε τις προβλέψεις των προγραµµάτων και σας προτείνει το
πιο συµφέρον για την περίπτωσή σας πρόγραµµα.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των οικονοµικών
στοιχείων της επιχείρησής σας, σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας και σας προτείνει το καταλληλότερο πρόγραµµα,
αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών οδηγών του κάθε 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@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
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8) ∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης
(Spin-off, spin-out)
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη του Προγράµµατος “ ∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, spin-out)”. Το πρόγραµµα αφορά καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού
µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν
τις ακόλουθες µορφές:
 Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους.
 Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους.
Για









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

Ο µέγιστος προϋπολογισµός κάθε έργου αναµένεται να είναι της τάξης των 1.500.000,00 €. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε
επιχείρηση είναι 1.000.000,00 €. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δε θα ξεπερνά το 70% του προϋπολογισµού και το συνολικό
µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Ποσοστό µέχρι 25% της ιδιωτικής συµµετοχής της επιχείρησης µπορεί να καλυφθεί µε
τραπεζικό δανεισµό. Η µέγιστη διάρκεια των έργων είναι 36 µήνες.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 ∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
 Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
 ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
 Λοιπές ∆απάνες
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, έως τις 30/6/2010
(εφόσον υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα κονδύλια). Οι προτάσεις θα αξιολογούνται ανά 4 µήνες. Ο συνολικός προϋπολογισµός του
Προγράµµατος είναι 25.000.000,00 €.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας 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

9) Χρηµατοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων – ∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω της υλοποίησης έργων Ε&ΤΑ σε συγκεκριµένους τοµείς
και δραστηριότητες.
Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις πράξεις:
Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 300.000,00 έως 1.000.000,00 €,
χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα είναι επιχείρηση).
Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 1.000.000,00 έως 3.000.000,00 €,
χρονικής διάρκειας 36-60 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).
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Η δράση απευθύνεται σε συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και
άλλων φορέων. Σηµειώνεται όµως ότι οι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα).
Τα









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

Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισµού του έργου.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20/7/2009. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
95.000.000,00 €.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας 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

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












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

παραδοσιακούς

κλάδους

Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000,00€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000,00€
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και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
43.000.000,00€.
Η προκήρυξη θα γίνει το Μάιο του 2009 και θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο κύκλοι αξιολόγησης, µε καταληκτική ηµεροµηνία του
κάθε κύκλου στις 14/9/2009 και στις 31/5/2010.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας 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

11) Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Σύγκλιση - Αναµένεται από τον Ιούνιο και για
τους επόµενους 12 µήνες η 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:
Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων
Θα αφορά τη δηµιουργία πολυγλωσσικών δικτυακών τόπων προβολής µε ηλεκτρονικές κρατήσεις (συµπεριλαµβανοµένων
πληρωµών) µε ταυτόχρονη ανάπτυξη διαδραστικού περιεχοµένου προβολής της ευρύτερης περιοχής σε γεωγραφικές
πλατφόρµες, δηµιουργία χώρων WiFi κλπ.
∆ικαιούχοι: 9.000 ξενοδοχεία και περίπου 20.000 καταλύµατα
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: €80 εκατ. ευρώ
Επιδότηση 60%
Έναρξη: Ιούνιος 2009
Επιδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
Θα αφορά τη βελτίωση της προβολής και της προώθησης των προϊόντων τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πολυγλωσσικές πλατφόρµες.
∆ικαιούχοι: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20% από εξαγωγές
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: €60 εκατ. ευρώ
Επιδότηση: 50%
Έναρξη: Ιούλιος 2009
Χρηµατοδότηση δηµιουργίας ψηφιακών καταστηµάτων
Θα αφορά τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας ψηφιακών καταστηµάτων µε πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές και δηµιουργία
ενιαίων ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης / προβολής τους µε τη µορφή «εικονικών ηλεκτρονικών πολυκαταστηµάτων».
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: €60 εκατ. ευρώ
Επιδότηση: 50%
Έναρξη: Οκτώβριος 2009
Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα
Θα αφορά τη χρηµατοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων που βασίζονται σε επιχειρηµατικά µοντέλα που αξιοποιούν
δυναµικά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: €50 εκατ. ευρώ
Επιδότηση: 50%
Ψηφιακά Ταµεία και ηλεκτρονική διασύνδεση µε τα Φαρµακεία
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί µε πόρους του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ
2007-2013) η δηµιουργία Ψηφιακών Ταµείων. Σκοπός των Ψηφιακών Ταµείων είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους
ασφαλισµένoυς (ενηµέρωση, ειδοποιήσεις, συνταγογραφήσεις κλπ. µέσω Internet). Στο πλαίσιο των Ψηφιακών Ταµείων,
σχεδιάζεται η ηλεκτρονική τους διασύνδεση µε τα φαρµακεία. Προς το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται η διανοµή στα
φαρµακεία εκπτωτικού κουπονιού µέσω του οποίου θα µπορούν να αποκτούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό
πληροφορικής, για τη διασύνδεσή τους µε τα Ψηφιακά Ταµεία.
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: €60 εκατ. ευρώ

11

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 κάθε πρόγραµµα. Επίσης, λόγω της ύπαρξης πολλών οµοειδών προγραµµάτων, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση προγράµµατος.
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.
Επίσης, αναλύει τα δεδοµένα της επενδυτικής σας πρότασης σε σχέση µε τις προβλέψεις των προγραµµάτων και σας προτείνει το
πιο συµφέρον για την περίπτωσή σας πρόγραµµα.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των οικονοµικών
στοιχείων της επιχείρησής σας, σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας και σας προτείνει το καταλληλότερο πρόγραµµα,
αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών οδηγών του κάθε 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:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@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

12) A.P.I.S. Ένα Νέο Προϊόν της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για την Επιστροφή Επιχειρήσεων
στην Κερδοφορία
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ A.P.I.S.
Το Advanced Profit Improvement System (APIS) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα βελτίωσης της κερδοφορίας µίας
επιχείρησης, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε τον ειδικό
σύµβουλο ανάπτυξης εταιρειών κ. Νάρκισσο Γεωργιάδη1.
Το APIS αποτελεί ένα δοκιµασµένο και εγγυηµένο πρόγραµµα επιτυχίας, καθώς δεν εστιάζει µόνο στη µείωση του κόστους και
στην αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά, επίσης, στην αύξηση των πωλήσεων και της συνολικής απόδοσης µιας εταιρείας. Η
φιλοσοφία του νέου αυτού προϊόντος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών σε µία
επιχείρηση, µε στόχο τη συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της κερδοφορίας και δηµιουργίας άριστων προϊόντων και
υπηρεσιών.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του APIS είναι να βοηθήσει µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κερδών ή / και
ρευστότητας, να επανέλθουν στην κερδοφορία µέσα σε ένα έως τρία χρόνια µε προοπτικές διατηρήσιµης ανάπτυξης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η µεθοδολογία του APIS διακρίνεται σε πέντε στάδια:
Στάδιο 1 (1-2 µήνες):
Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
∆ηµιουργία ηγετικής οµάδας για την ανάκαµψη της εταιρείας
Στάδιο 2 (2-3 µήνες):
Ορισµός στόχων κερδοφορίας
Προσδιορισµός θεµατικών πεδίων, πρωτοβουλιών και ιδεών
Στάδιο 3 (3-5 µήνες):
∆ηµιουργία Projects και δράσεων
Στελέχωση οµάδων υλοποίησης
Στάδιο 4 (12 µήνες):
Υλοποίηση Projects υψηλής προτεραιότητας
Στάδιο 5 (2-3 έτη):
Συνέχιση APIS
Μετατροπή πρωτοβουλιών σε νέα Projects
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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.
1

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.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
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

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

14) 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
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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

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

16) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC Business
Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2007, και παρουσιάζει
περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκποµπές περιλαµβάνουν ενηµέρωση για τα προγράµµατα
ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από
χρηµατιστηριακές αγορές, και τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Η εκποµπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο
στις 14:15, και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα. Μέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο BLOOMBERG να
προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700
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17) Hellenic Maintenance Society : 2η Γενική Συνέλευση
Την Τρίτη 19 Μαΐου 2009 στις 18:00 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα η 2η Γενική Συνέλευση της Hellenic Maintenance Society.
Μετά από µία πολύ πετυχηµένη χρονιά τα µέλη του HMS θα συναντηθούν να αποτιµήσουν τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς τους
και
να
χαράξουν
τις
επόµενες
κινήσεις
του
συλλόγου
µέσα
από
ένα
γόνιµο
διάλογο.
Την ίδια µέρα (14:00 - 18:00) η HMS διοργανώνει ανοικτό σεµινάριο µε θέµα "Maintenance Management" το οποίο θα είναι
δωρεάν για τα µέλη του.
Πρόγραµµα σεµιναρίου
14:00 -14:45 Ορολογία Συντήρησης
14:45 -15:30 Συντήρηση: Πραγµατικότητα 2009 - Οδηγός Επιβίωσης
15:30 -16:00 ∆ιάλειµµα
16:00 -16:45 Συστήµατα Προληπτικής Συντήρησης
16:45 -17:30 Στρατηγική Συντήρησης
Εισηγητές: Ευφραιµίδης Γεώργιος, Γενικός ∆ιευθυντής ATLANTIS Engineering
Αποστολίδης Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος Επιστηµονικού HMS
Χώρος διεξαγωγής: Αθήνα, Κτίριο ΕΕ∆Ε, Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κάτω Πατήσια
Πληροφορίες: www.hms-gr.eu, info@hms-gr.eu, τηλ. 2310 233266

18) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής τους σε
εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες. Σηµειώνεται ότι η
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του νέου Νόµου για
φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας 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
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

19) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for Finance
and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες κρατικές ή
επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και προγραµµάτων που
δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα
πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group),
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και
άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που
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.
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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

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