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1) 1ο Workshop µε θέµα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας (CSE) σας προσκαλεί στο 1ο Workshop
µε θέµα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στις 16 Απριλίου 2010, στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. (9ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης).
Θέµατα:
Επεξήγηση της έννοιας της ΕΚΕ.
Η σηµασία των συµµετεχόντων (shareholders).
Η σηµασία της ΕΚΕ στη διαµόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και φήµης των οργανισµών.
Εισαγωγή στο σχεδιασµό στρατηγικής ΕΚΕ.
Παρουσίαση διεθνών προτύπων για τη δηµιουργία Εκθέσεων Αειφορίας (GRI, UN Global Compact).
Παρουσίαση καλών πρακτικών µέσα από Case Studies.
Πλεονεκτήµατα
Μέσα από απλούς πρακτικούς τρόπους, θα αποκτήσετε µία συνολική και ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγµατικά
εννοούµε µε τον όρο ΕΚΕ, αλλά και των βηµάτων που απαιτούνται, προκειµένου ο οργανισµός σας να σχεδιάσει
µε επιτυχία τη στρατηγική ΕΚΕ και να συντάξει την ετήσια Έκθεση Αειφορίας.
Θα επωφεληθείτε από ένα Workshop που βασίζεται στη µετάδοση και συζήτηση πληροφοριών µεταξύ του
εισηγητή και των συµµετεχόντων.
Θα έχετε τη δυνατότητα να αναλύσετε πραγµατικά Case Studies και να ανταλλάξετε απόψεις µε τους υπόλοιπους
συµµετέχοντες.
Το Workshop απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη εταιρειών. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι:
26/3/2010.
Περισσότερες πληροφορίες: www.atlantisresearch.gr ή στο τηλέφωνο 2310 531000

2) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Νέα Υπηρεσία της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ για τη συνολική διαχείριση (project management) των
φωτοβολταϊκών έργων
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη µεγάλη εµπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήµερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και µελετών σε
περισσότερα από 250 έργα από 20 KW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει µία υπηρεσία ολοκληρωµένης
διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για αξιόπιστες λύσεις µε το κλειδί στο χέρι.
Πιο συγκεκριµένα η υπηρεσία περιλαµβάνει:
Για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της κατασκευής του Φ/Β σταθµού
Τη συγγραφή της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την κατάθεση του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία.
Την παρακολούθηση του φακέλου µέχρι την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
Την επιµέλεια της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεση της αίτησης για ∆ιατύπωση
Όρων Σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
Την υποστήριξη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην υπογραφή των συµβάσεων σύνδεσης µε το σύστηµα ή το
δίκτυο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Την έκδοση άδειας εργασιών ή εργασιών µικρής κλίµακας από την πολεοδοµία.
Την έκδοση της άδειας λειτουργίας όπου απαιτείται.
Για τη διαχείριση (project management) του έργου
Τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση επενδυτικού δανείου (µεταξύ αυτών και συγγραφή οικονοµοτεχνικής
µελέτης) από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
Την επιµέλεια για την υπογραφή συµβολαίου ασφάλισης του έργου.
Τη συλλογή και αξιολόγηση προσφορών από αξιόπιστους προµηθευτές.
Την επιµέλεια για υπογραφή της σύµβασης µε προµηθευτές.
Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
Την επίβλεψη καλής εκτέλεσης της κατασκευής του σταθµού.
Την επιµέλεια των διαδικασιών για τη σύνδεση του Φ/Β σταθµού µε τη ∆ΕΗ.
Η υπηρεσία µας ολοκληρώνεται µε την είσπραξη του πρώτου τιµολογίου πώλησης από την ∆ΕΗ.
Από την παραπάνω υπηρεσία οι επενδυτές φωτοβολταϊκών έργων αναµένεται να αποκοµίσουν τα παρακάτω οφέλη:
Θα γλιτώσουν από την ταλαιπωρία της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Θα έχουν µια αξιόπιστη αξιολόγηση των προσφορών και µια έγκυρη πρόταση για την καλύτερη τεχνικά και
οικονοµικά λύση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του κάθε έργου.
Θα έχουν µια υπεύθυνη τεχνική παρακολούθηση – επίβλεψη του έργου που θα εγγυάται την ορθή κατασκευή.
Θα έχουν έναν αξιόπιστο σύµβουλο που θα φροντίζει για το συµφέρον τους, σε όλες τις λεπτοµέρειες του έργου
(πολλές από τις οποίες ενδεχοµένως δεν γνωρίζουν) όπως συναλλαγές µε δηµόσιες αρχές, προµηθευτές, τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Μειώνονται σηµαντικά οι αρχικές τιµές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το ζήτηµα της τιµολόγησης της ενέργειας
που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελεί το τελευταίο στάδιο µε το οποίο ολοκληρώνεται η διαβούλευση για
το νέο νόµο «για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώπιση της Κλιµατικής
Αλλαγής».
Στο σχέδιο που αναρτήθηκε για δηµόσια διαβούλευση µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου ως βασικές αρχές που θα διέπουν εφεξής
την τιµολόγηση των φωτοβολταϊκών αναφέρονται οι παρακάτω:
1. Η τιµολόγηση της ενέργειας από έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν υπογράψει σύµβαση, θα γίνεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Η τιµολόγηση πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των επενδύσεων.
3. Η αναθεώρηση της τιµολόγησης στο µέλλον πρέπει να στηρίζεται στις πραγµατικές εξελίξεις της αγοράς και την
εξέλιξη του κόστους παραγωγής.
Με βάση τα ανωτέρω, η αρχική τιµολόγηση (feed in tariff) της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα προτείνεται ως
ακολούθως:
Τιµή αγοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής
Σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα & στα
Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (ευρώ/kWh)
Φωτοβολταϊκά έως 10kWpeak στον οικιακό τοµέα και σε µικρές
επιχειρήσεις (σύµφωνα µε το ειδικό πρόγραµµα σε κτιριακές
0,55 (παραµένει ως έχει)
εγκαταστάσεις
«Φ/Β
στις
Στέγες»
–
ΚΥΑ
12323/ΓΓ
175/4.6.2009)
0,40 (αντί των 0,45 στην ηπειρωτική Ελλάδα και
Φωτοβολταϊκά ισχύος µικρότερης ή ίσης των 100kWpeak
0,50 στα νησιά που ισχύει σήµερα)
Φωτοβολταϊκά ισχύος µεγαλύτερης των 100kWpeak
0,32 (αντί των 0,40 που ισχύει σήµερα)
Η νέες τιµές θα ισχύσουν µε τη δηµοσίευση του ΦΕΚ του νόµου που πρόκειται να ψηφιστεί, γεγονός το οποίο κατά την
εκτίµησή µας θα συµβεί σε δύο έως τέσσερις µήνες.
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να φροντίσουν να υπογράψουν τη σύµβαση πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ το συντοµότερο δυνατό, εάν θέλουν να εκµεταλλευτούν τις σηµερινές
υψηλότερες τιµές εισόδου στο σύστηµα.
Υπενθυµίζεται πως για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης µε τον ∆ΕΣΜΗΕ απαιτείται άδεια της πολεοδοµίας και
σύµβαση σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
Για τις διαδικασίες που απαιτούνται έως τη σύµβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας συµβουλευτείτε τον ιστοχώρο
του ∆ΕΣΜΗΕ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συνεχίσει να σας ενηµερώνει έγκυρα και υπεύθυνα για οποιεσδήποτε εξελίξεις
αφορούν σε θέµατα επενδύσεων στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Οδηγίες Υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακού νόµου 3299/04
Έληξε στις 29 Ιανουαρίου 2010 η προθεσµία για υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι επενδυτές που έχουν
καταθέσει φάκελο και αναµένουν την αξιολόγηση της πρότασής τους, εάν δεν σκοπεύουν να ξεκινήσουν την υλοποίηση
αυτής πριν από την έγκρισή του Αναπτυξιακού, θα πρέπει να γνωρίζουν πως κατά τη φάση της αξιολόγησης θα τους
ζητηθεί να τεκµηριώσουν εκ νέου τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, γι' αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα
προετοιµασµένοι.
Οι υπόλοιποι επενδυτές που πρόκειται να ξεκινήσουν την υλοποίηση της επένδυσης πριν από την
αξιολόγηση αυτής, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την αξιολόγηση θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της ορθής
υλοποίησης του έργου. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις από µέρους τους µπορεί να οδηγήσουν σε προβλήµατα,
περικοπές ή απόρριψη της πρότασής τους. Για το σκοπό αυτό πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες
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υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσιο του Ν3299/04 και να τις ακολουθήσουν λεπτοµερώς.
Εάν έχετε υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., µη διστάσετε να επικοινωνείτε µε τα
στελέχη της εταιρείας για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, email: stamkou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια στον
Αναπτυξιακό Νόµο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς και έγκυρης ενηµέρωσης προς τις επιχειρήσεις, επιθυµεί
να ενηµερώσει τους επενδυτές που έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/04, πως βάσει της τελευταίας
τροποποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια (Έκδοση
Απόφασης και ΦΕΚ ολοκλήρωσης της επένδυσης), υποχρεούνται για την αποστολή στοιχείων που αφορούν
στην τήρηση των όρων της Απόφασης Υπαγωγής, εντός του πρώτου διµήνου του έτους στον αρµόδιο φορέα.
Βάσει των παραπάνω, πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή στοιχείων που τεκµηριώνουν τους
όρους της Απόφασης Υπαγωγής στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης. Ελλείψει επίσηµου υποδείγµατος αναφορικά µε την
αποστολή των ανωτέρω στοιχείων από το Υπουργείο Οικονοµίας, επισηµαίνονται παρακάτω ενδεικτικά ορισµένα κύρια
σηµεία τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν:
Κυριότητα των παγίων τα οποία έχουν επιδοτηθεί από τον Αναπτυξιακό Νόµο.
Συνέχεια της λειτουργίας της επένδυσης.
Νοµιµότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.
Αριθµός εργαζοµένων που προβλέπονται από την Απόφαση, σε σύγκριση µε τον υφιστάµενο αριθµό εργαζοµένων.
Μεταβολές στην εταιρική σύνθεση.
Τυχόν ειδικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται σαν στόχοι για την επένδυση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν έγκαιρα, µέσω κατάθεσης εντύπων στοιχείων, στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης
του προγράµµατος (Υπουργείο Οικονοµίας, Υπουργείο Ανάπτυξης ή Αρµόδια Περιφέρεια) και τη λήψη αριθµού
πρωτοκόλλου κατάθεσης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, email: stamkou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα
Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και της καινοτοµίας και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και
ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων,
διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν φορείς (µικροµεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, κτλ), οι
οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος
εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10% από τον κύκλο εργασιών
της σε δραστηριότητες έρευνας.
Σκοπός του προγράµµατος είναι να ενισχυθούν οι ανωτέρω φορείς µέσω:
Της τεχνογνωσίας που θα αποκοµίσουν από τη συνεργασία τους µε επιστηµονικούς οργανισµούς (πανεπιστήµια,
ερευνητικά ιδρύµατα, κτλ.).
Της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο.
Της απόκτησης τεχνολογικών εφοδίων για την παραγωγή και σύντοµη προώθηση στην αγορά καινοτόµων
προϊόντων, µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά την συµµετοχή Ελληνικών φορέων σε ένα έργο Eurostars, βασική προϋπόθεση πού πρέπει να πληρείται
είναι η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής, για κάθε φορέα, να µην υπερβαίνει το 40% του µέσου κύκλου εργασιών των
τριών τελευταίων ετών, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρείας, του ενός τουλάχιστον δηµοσιευµένου
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ισολογισµού. Μπορούν να συµµετάσχουν έως δύο Ελληνικές εταιρίες ανά έργο, µε την επιπλέον υποχρέωση συµµετοχής
ως υπεργολάβος ενός ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικού Κέντρου, κτλ, (µέγιστο κόστος υπεργολαβίας 40% του προϋπολογισµού
του ανάδοχου φορέα).
Ο προϋπολογισµός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους πρέπει να κυµαίνεται από 160.000 € έως 400.000 €, µε
αντίστοιχη αιτούµενη δηµόσια επιχορήγηση 80.000 € έως 200.000 € (50% του κόστους των επιλέξιµων δαπανών).
Οι προτάσεις για την έγκριση έργων Eurostars αξιολογούνται κεντρικά στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή
εµπειρογνωµόνων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέµατα όπως:
Ποιότητα κοινοπραξίας και διαχείριση έργου: τεχνολογική, οικονοµική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων,
προστιθέµενη αξία από την συνεργασία, επάρκεια µεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευµατικών
δικαιωµάτων (IPR).
Τεχνολογία και καινοτοµία: ωριµότητα προτεινόµενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθµός
καινοτοµίας (ιδιαίτερα σηµαντικό να είναι υψηλός), τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηµατικής.
Εµπορική εκµετάλλευση: µέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηµατική προοπτική για τις ΜΜΕ που
συµµετέχουν, προσδοκώµενα µεσοπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, µικρός χρονικός ορίζοντας διάθεσης των
αποτελεσµάτων του έργου στην αγορά.
Προθεσµία για την υποβολή προτάσεων είναι η Πέµπτη 25η Φεβρουαρίου 2010, 20.00 CET. Η υποβολή γίνεται
ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας http://www.eurostars-eureka.eu/ , κατόπιν εγγραφής και δηµιουργίας «λογαριασµού
χρήστη».
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7new) Ξεκίνησε η αξιολόγηση των προτάσεων του 1ου και 2ου κύκλου για τη ∆ράση
«∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης
γνώσης (Spin-off, spin-out)»
Ξεκίνησε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον 1ο και 2ο κύκλο της ∆ράσης «∆ηµιουργία / Υποστήριξη
νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, Spin Out), τα αποτελέσµατα της οποίας
εκτιµούµε πως θα ανακοινωθούν µετά τις γιορτές του Πάσχα. Συνολικά κατατέθηκαν 48 προτάσεις σε όλη τη χώρα,
υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη στις περισσότερες περιφέρειες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρειες
Στόχου 1

Περιφέρειες
Μετάβασης

Περιφέρεια
Αττικής
Κεντρικής Μακεδονίας
∆υτικής Μακεδονίας
Στερεάς Ελλάδος
Νήσοι Νοτίου Αιγαίου
Σύνολο
∆υτικής Ελλάδος
Ανατολικής
Μακεδονίας/Θράκης
Θεσσαλίας
Πελοποννήσου
Βορ. Αιγαίου
Κρήτης
Ιονίων Νήσων
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

25
8
0
1
0
34
3

29.900.109,91
8.160.840,00
0,00
1.669.600,00
0,00
39.730.549,91
2.828.000,00

Αιτούµενη
∆ηµόσια
∆απάνη
19.787.290,99
5.712.588,00
0,00
818.720,00
0,00
26.318.598,99
1.980.000,00

2

1.694.976,00

1.172.483,30

4
1
1
2
1
14
48

4.006.564,20
1.200.000,00
2.214.478,00
1.562.160,00
1.428.844,42
14.935.022,62
54.665.572,53

2.815.353,14
840.000,00
1.000.000,00
1.081.612,00
1.000.191,09
9.889.639,53
36.208.238,52

Αρ.
Εργων

Συνολικός
Πρ/σµός

∆ιαθέσιµη
∆ηµόσια
∆απάνη
9.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
19.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00
25.000.000,00

Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει ερευνητές και επιχειρηµατίες να υποβάλλουν προτάσεις στον 3ο και 4ο
κύκλο, καθώς όπως αναφέραµε και στο παρελθόν, µόνο οι πολύ καινοτόµες και καλά τεκµηριωµένες προτάσεις των
πρώτων δύο κύκλων θα επιδοτηθούν. Τα πρώτα σχόλια των αξιολογητών των υποβληθεισών προτάσεων προς τα
στελέχη του φορέα διαχείρισης της δράσης χαρακτήριζαν την πλειοψηφία των προτάσεων ως «αδύναµες».
Για το λόγο αυτό, ενθαρρύνουµε την υποβολή ποιοτικών προτάσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να
υπενθυµίσουµε πως η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µε καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής την 30/6/2010 ή µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Ανά 3 µήνες από την ηµεροµηνία της
προκήρυξης της δράσης θα σχηµατίζονται οµάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας
θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 25.000.000€. Να
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σηµειωθεί ότι η ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για τον τρίτο κύκλο είναι στις 31/03/2010.
Το πρόγραµµα αφορά σε καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη
χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετέχει στην εν λόγω δράση από τον πρώτο κύκλο αυτής έχοντας υποβάλλει σηµαντικό
αριθµό προτάσεων. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Εναλλακτικός Τουρισµός: Πρόταση Ανάπτυξης και Τουριστικής Αξιοποίησης
Ηχοδιαδροµών
Η έννοια της ηχοδιαδροµής περιγράφει τη διαδικασία µιας συνειδητής περιήγησης σε ένα περιορισµένο γεωγραφικό
χώρο, δίνοντας έµφαση στην αίσθηση της ακοής, µε σκοπό την παρατήρηση - καταγραφή κάθε περιβαλλοντικού ήχου.
Αυτό που καλείται να παρατηρήσει ένας ηχοπεριηγητής είναι µια διαδοχή ηχητικών καταστάσεων που δύνανται να
εξελίσσονται:
κατά µήκος µιας συγκεκριµένης διαδροµής (π.χ. σε ένα δασικό µονοπάτι),
κατά τη διάρκεια της παραµονής σε µια επιλεγµένη θέση (π.χ. δίπλα σε ένα ρυάκι),
κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (π.χ. την ώρα που γίνεται το ξεψάρισµα από τις
ψαρόβαρκες), ή
σε συνδυασµούς των παραπάνω
Για την ανάπτυξη της δραστηριότητας των ηχοδιαδροµών προτείνεται η δηµιουργία ενός δικτύου επιλεγµένων
περιηγητικών διαδροµών - µονοπατιών που θα διατρέχουν περιοχές µε ιδιαίτερες ακουστικές συνθήκες όπως:
πυρήνες ακουστικής ηρεµίας (ηχητικά καταφύγια),
τόποι µε ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά και φυσικά φαινόµενα, τα οποία παράγουν χαρακτηριστικούς
ήχους (φυλλοβόλα δάση, φαράγγια, καταρράκτες, κτλ),
περιοχές µε έντονες βιολογικές δραστηριότητες (αποικίες πουλιών - ζώων, υδροβ. κτλ),
χώροι όπου πραγµατοποιούνται παραδοσιακές δραστηριότητες (υλοτοµία, µύλοι - νερόµυλοι, ναυπηγεία, αλιευτικά
λιµάνια, βοσκοτόπια, τοπικά πανηγύρια - γιορτές κ.ά.).
Η µελέτη για την ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση των ηχοδιαδροµών αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός πλαισίου
προδιαγραφών για την ανάπτυξη της δραστηριότητας των ηχοδιαδροµών, µε τρόπο που να αναδεικνύονται οι
περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Η µελέτη θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Τον αρχικό εντοπισµό ευρύτερων περιοχών, οι οποίες διαθέτουν όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά και προσφέρονται
για την ανάπτυξη ηχοδιαδροµών που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, καθώς
και στην ήπια τουριστική αξιοποίηση των περιοχών εντός των οποίων διατρέχουν τα µονοπάτια.
Τη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του ακουστικού περιβάλλοντος σε επιλεγµένες περιοχές και περιόδους όπου
θα πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Τη µελέτη της χρήσης και καταγραφής υπαρχουσών υποδοµών οι οποίες θα εξυπηρετούν τη δραστηριότητα των
συγκεκριµένων ηχοδιαδροµών, όπως µονοπάτια, κιόσκια, χώροι υποδοχής και ενηµέρωσης των επισκεπτών, χώροι
εξυπηρέτησης πόσιµου νερού.
Τη συγκέντρωση του υλικού της ψηφιακής τεκµηρίωσης του έργου σε ψηφιακό µέσο, το οποίο θα χρησιµοποιείται
για µελλοντική αξιοποίηση σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τουριστικής προβολής του τόπου,
µέσω του διαδικτύου και χώρων ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών.
Το σχεδιασµό διαφηµιστικού ενηµερωτικού υλικού το οποίο θα αποτελεί βασικό εργαλείο ενηµέρωσης που θα
χρησιµοποιείται από τους «λειτουργούς» του εγχειρήµατος (ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες κα) και από τους
επισκέπτες – περιηγητές.
Τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας από τη δηµιουργία ενός δικτύου ηχοδιαδροµών σε µια περιοχή δύνανται να είναι τα
ακόλουθα:
Ανάδειξη και προβολή της περιοχής ως χώρο δράσεων εναλλακτικών µορφών τουρισµού και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
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Ανάπτυξη µιας εναλλακτικής και καινοτόµας µορφής τουρισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η οποία είναι
συµβατή µε τις αρχές της βιώσιµης αειφορικής ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη προβολή του τόπου ως πρότυπο ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού η οποία θα επιφέρει αύξηση
των επισκεπτών και ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας.
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς του τόπου.
∆ηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος σε ένα ευρύ ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον.
Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήµατος ανάπτυξης ενός δικτύου ηχοδιαδροµών προϋποθέτει τη διασύνδεση του µε τις
υπάρχουσες τουριστικές υποδοµές της περιοχής όπως ξενώνες ή µικρές ξενοδοχειακές µονάδες και καθιερωµένες
τουριστικές συνήθειες ή προτιµήσεις, όπως γαστρονοµία και τοπικές γεύσεις, συµµετοχή σε τοπικές γιορτές, πεζοπορικοί
και ποδηλατικοί περίπατοι κατά µήκος περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ορειβατικές διαδροµές.
Σε κάθε περίπτωση η δηµιουργία ενός δικτύου ηχοδιαδροµών αποτελεί µια εναλλακτική αλλά κυρίως καινοτόµα µορφή
του τουρισµού η οποία δύναται να βιώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή του εικοσιτετραώρου από άτοµα όλων των
ηλικιών και κοινωνικών οµάδων και αναδεικνύει κατάλληλα τις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της
περιοχής σε ένα ευρύ ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Κίµων Παπαδηµητρίου, Τηλ. 6955 500107, e-mail: pakiatm@tee.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr

9) Ευκαιρία το ΜΟΒΙP για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
στην κινητή τηλεφωνία.
Μοναδική ευκαιρία αποτελεί η συµµετοχή στο Mobile Services Innovation Platform (MOBIP) για όσες εταιρείες
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας κινητής τηλεφωνίας (Mobile Value Αdded
Services). Συγκεκριµένα, µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν ενίσχυση σε θέµατα ανάπτυξης καινοτοµικών
προϊόντων και υπηρεσιών, χρηµατοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη τους ή δικτύωση τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
µπορούν να επωφεληθούν µε τη συµµετοχή τους.
Ορισµένες από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες του έργου περιλαµβάνουν:
Τη διοργάνωση πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλους τους φορείς που
εµπλέκονται στην αξιακή αλυσίδα (value chain) του κλάδου όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να:
Παρουσιάσουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο και να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε
εταιρείες venture capital και σηµαντικές επιχειρήσεις του κλάδου.
Ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
Την αναγνώριση των αναγκών και υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων
Την καθοδήγηση και διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την εύρεση πόρων χρηµατοδότησης
Τη δηµιουργία συνεργιών µεταξύ των συµµετεχόντων επιχειρήσεων
Τη προώθηση κοινών τεχνολογικών πρακτικών (Standards)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου MOBIP το οποίο επιλέχθηκε για
χρηµατοδότηση από την Πρωτοβουλία Europe INNOVA και υλοποιείται από µία ιδιαίτερα σηµαντική κοινοπραξίας που
περιλαµβάνει ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας ή να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.europe-innova.eu/mobip
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

10) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Βασικός στόχος της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης, µε την επιχορήγηση
έργων που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν, ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη
παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα.
Η δράση απευθύνεται σε :
Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής).
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως
σήµερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
Τα ερευνητικά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
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Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος. Τα ποσοστά
χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του προϋπολογισµού του έργου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο είναι
200.000€. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είναι 11.280.000€. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 15/9/10. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην
Περίληψη του Προγράµµατος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

11) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης
Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η
παρακίνηση εκτέλεσης έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους
εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς όφελος των επιχειρήσεων.
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες
και στόχους. Η πρόταση υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω θεµατικούς τοµείς έρευνας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης
Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε
500.000€ και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
Προγράµµατος είναι 23.730.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 31/5/10.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12new) Βιοµηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ.)
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Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), ενηµερώνουµε για τη διάθεση περιορισµένου αριθµού οικοπέδων στο Βιοµηχανικό
Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ), στο 23χλµ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Εδέσσης, στην περιοχή του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
του Νοµού Θεσσαλονίκης, το οποίο πληρεί τις συνθήκες λειτουργίας των Β.Ε.Π.Ε.
Στα κύρια πλεονεκτήµατα του αναφέρονται: η πεδινή µορφολογία του πάρκου µε επίπεδα γήπεδα, η παροχή σύγχρονων
και ολοκληρωµένων υποδοµών και υπηρεσιών λειτουργίας, η γειτνίαση µε τους κύριους οδικούς άξονες της χώρας
(Εγνατία Οδός, Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης) καθώς και µε τα υπόλοιπα δίκτυα µεταφορών (20χλµ. από το
λιµάνι και το σιδηροδροµικό σταθµό, 30χλµ. από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης), το θεσµοθετηµένο πολεοδοµικό
καθεστώς, µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και χρήσεις γης, εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι, άµεση εγκατάσταση
επιχειρήσεων και ευνοϊκοί όροι δόµησης (κάλυψη 60% & συντελεστής δόµησης 1,6 ).
Αξίζει να τονισθεί ότι οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης αναφέρονται στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των
επιχειρήσεων, όπως χρήσεις βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, υποστηρικτικών υπηρεσιών και αποθηκευτικών χώρων. Στο
ΒΙΠΑΘΕ έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα Υποδοµών και έλαβε δυνατότητα Λειτουργίας µε το ΦΕΚ1155Β/15-6-2009.
Τα διαθέσιµα οικόπεδα κυµαίνονται από 3 έως 45 στρ. και ένα µεγάλο αυτόνοµο οικόπεδο 120 στρ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα. Στ. Θεοχάρη, τηλ.: 2310244596 & 6974828628 και στο
www.vipathe.gr

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

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

15) Οι επιχορηγήσεις «σας χτυπούν την πόρτα» µε τις δυνατότητες που προσφέρει το
Στρατηγικό Συµβόλαιο Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανύουµε µία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον τοµέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερα από 20 προγράµµατα επιχορηγήσεων, τα οποία εν δυνάµει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθµού προγραµµάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο
σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης των αναγκών της.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που
προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία
των επιχειρήσεων µε εταιρείες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και
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εξειδικευµένη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από
έναν συµβούλους µε αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να
κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να
ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την
επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.
Επιγραµµατικά, τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους.
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη
υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι:
Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης,
µε µελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραµµάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
της επιχείρησης και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα
είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι
δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
Συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηµατοδότησης.
Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
µαζί µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση,
θετική ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις - επιδοτήσεις.
Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

16) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδοµαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν"
στην οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε
Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηµατοδοτήσεις και άλλα θέµατα που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέµατα αυτά αναλύονται περισσότερο, µε στόχο την
ενηµέρωση των επιχειρήσεων πανελλαδικά, αναφορικά µε τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν
και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητάς τους.
Πρόσφατα θέµατα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο και το
ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων, και τους
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
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∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

17) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC
Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο
2007, και παρουσιάζει περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκποµπές περιλαµβάνουν
ενηµέρωση για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης από χρηµατιστηριακές αγορές, και τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Η εκποµπή
προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο στις 14:15, και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο
BLOOMBERG να προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων
εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

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

19new) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., µια από τις µεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες συµβούλων στην Ελλάδα,
επιθυµεί να προσλάβει για λογαριασµό ανώνυµης βιοµηχανικής εταιρείας, ηγέτιδας στον κλάδο της, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη,
ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ MARKETING
Περιγραφή θέσης:
Η εταιρεία - πελάτης µας επιθυµεί να προσλάβει έµπειρο Στέλεχος Marketing το οποίο θα είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό
και την υλοποίηση των ενεργειών marketing της εταιρείας στις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.
Συνοπτικά, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της συγκεκριµένης θέσης περιλαµβάνουν:
Το σχεδιασµό και την υλοποίηση marketing plans
Την υλοποίηση ερευνών αγοράς
Την επικοινωνία µε τα media
Τη σύνταξη αναφορών – reporting προς τη διοίκηση
Απαραίτητα προσόντα:
Σπουδές µε εξειδίκευση στο Marketing (Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι.)
Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε οργανωµένο τµήµα marketing εταιρειών
µε εξαγωγική ή διεθνή δραστηριότητα
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
Άριστη γνώση H/Y (Ms Office)
Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσµάτων
Αναλυτική ικανότητα
∆ηµιουργικό πνεύµα και φαντασία
Άριστες διαπραγµατευτικές ικανότητες
Οργανωτικότητα & ευελιξία
∆υνατότητα ταξιδιών
Επιθυµητά προσόντα:
Μεταπτυχιακές σπουδές µε εξειδίκευση στο διεθνές Marketing
∆ιεθνής επαγγελµατική εµπειρία
Πολύ καλή γνώση µιας βαλκανικής γλώσσας
Σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Πρόσθετες παροχές (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, έκπτωση σε προϊόντα της εταιρείας, οµαδική ασφάλιση)
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Εκπαίδευση
Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωµένο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
Εάν θεωρείτε ότι η συγκεκριµένη επαγγελµατική προοπτική µπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια µιας ήδη επιτυχηµένης
καριέρας στο χώρο του marketing, αποστείλατε το πλήρες βιογραφικό σας σηµείωµα, καθώς και σχετική συνοδευτική
επιστολή (στα ελληνικά και στα αγγλικά) µέχρι τις 23/03/2010 στο [Για να στείλετε email κάντε κλικ εδώ], αναφέροντας
τον κωδικό MARK1.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
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