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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση
ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική
χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1 new) Μήνυμα του Εκδότη: Ευκαιρίες ανάπτυξης σε περίοδο κρίσης
Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, η παρούσα "άσχημη" συγκυρία παρουσιάζει εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις
επιχειρήσεις. Είναι μία περίοδος κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις, αναζητώντας κεφάλαια, μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά
από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με τη συμμετοχή σε αυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital), Private Equity ή
Distress Κεφαλαίων. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με τη σημαντική της εμπειρία, έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα επιλεκτικό
δίκτυο εξειδικευμένων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, τα οποία δύναται να βοηθήσουν μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (κύκλοι
εργασιών έως αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ) να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους, τη
μετοχική τους σύνθεση, καθώς και το management των εταιρειών τους. Όλα τα παραπάνω οδηγούν επίσης σε σημαντικές
ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών με άλλες εταιρείες. Τέλος, είναι μία περίοδος η οποία προσφέρεται για το σχεδιασμό και τη
σύναψη συμφωνιών εκμετάλλευσης και ανάπτυξης ιδιαίτερα σημαντικών ακινήτων και μεγάλων εκτάσεων, όπως και
αγοραπωλησιών, φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από το
εξωτερικό για τέτοιου είδους έργα, δεδομένου ότι η περίοδος που διανύουμε ειδικά στην Ελλάδα ευνοεί τη σύναψη
συμφερότερων συμφωνιών. Όποιος από εσάς επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να συζητήσουμε και ειδικότερα την
περίπτωση που τον ενδιαφέρει. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, ελπίδα και καλύτερα αποτελέσματα από το 2010.
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

2 new) Μεταποίηση σε Νέες Συνθήκες: παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως
12/1/2011
Έως τις 12/1/2011 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για το
πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά και την νέα παράταση που δόθηκε. Το
πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε
αυτήν κλάδων όπως των εκδόσεων, παραγωγής λογισμικού, internet, αποθήκευσης και μεταφορών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου
που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%.
Ποιοι ενισχύονται:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις
επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού στον τομέα της μεταποίησης.
Στις επιλέξιμες δραστηριότητες εντάσσονται, πέρα από τις καθαρά μεταποιητικές δραστηριότητες, οι εκδοτικές επιχειρήσεις,
οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και οι αποθήκες.
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2008 πρέπει να είναι μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες, να λειτουργούν
νομίμως, να μην παρουσιάζουν αρνητικό μέσο όρο προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία (ή διετία κατά
περίπτωση) και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Τι χρηματοδοτείται;
Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
Επιλέξιμες δαπάνες;
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20%.
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού: 100%.
Αγορά τεχνογνωσίας: 10%.
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000€.
Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
Εκπόνηση μελετών και ερευνών: 10.000€.
Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου: 4.000€.
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης: 10.000€ έκαστη.
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000€ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000
έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια
κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων
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κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού, ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του
έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης Τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

3) Νέος Αναπτυξιακός Νόμος υπό Διαβούλευση. Σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων που
υπάγονται στις διατάξεις του. Μένουν εκτός τα φωτοβολταϊκά.
Σημαντικές αλλαγές φέρνει το κείμενο του νέου νόμου για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που τέθηκε σε διαβούλευση έως την 24/12/2010, από το Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:
Διευρύνονται σημαντικά οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας που υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόμου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
Οι φοροαπαλλαγές και τα χαμηλότοκα δάνεια υπερτερούν ως μορφή κινήτρων από τις άμεσες ενισχύσεις, ενώ εισάγονται
ποσοτικοί περιορισμοί σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3299/04. Τα κίνητρα ενίσχυσης κεφαλαίου και επιδότησης leasing
περιορίζονται στα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια
γενικής επιχειρηματικότητας και τα πολυετή επενδυτικά σχέδια προβλέπεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό θα προσδιορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών
σχεδίων και ανά περιφέρεια. Οι φοροαπαλλαγές δεν θα είναι απεριόριστες όπως ίσχυε στο νόμο 3299/04, αλλά τριπλάσιες
από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων, ενώ θα ισχύουν για 6 ή 8 έτη αντί των 10 ετών του νόμου 3299/04.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 2 φορές το έτος και, αφού αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται με
φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 15% έως 50% ακολουθώντας το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Διπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά μέγεθος επιχειρήσεων.
Εισάγονται νέες ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων όπως Επιχειρηματικότητας των Νέων, Μεγάλων Επενδυτικών
σχεδίων και Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται ειδικό καθεστώς
ενίσχυσης το οποίο θα εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις.
Για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων (έως 39 ετών) προβλέπεται και η ενίσχυση των λειτουργικών
δαπανών της επιχείρησης για τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα:
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης
εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων
του συγκεκριμένου τομέα).
Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*, και ειδικών
τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής
ποτών).
Από τον κατασκευαστικό τομέα, μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για
παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
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Εκδοτικές δραστηριότητες.
Τηλεπικοινωνίες.
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
Δραστηριότητες απασχόλησης.
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων.
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς
τις επιχειρήσεις.
Επενδύσεις τουρισμού υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης
διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.
Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος
της επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για
μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων
Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
Επιχορήγηση κεφαλαίου
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Φορολογική απαλλαγή





Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου
ενίσχυσης ανά περίπτωση.
Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την
ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και
Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των
κριτηρίων αξιολόγησης καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται
αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση
τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την
εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών
σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και
εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη
βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου διαβάστε την περίληψη του Αναπτυξιακού
νόμου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Δημήτρης Δίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
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

4 new) Επενδύσεις του Τουριστικού Τομέα: επιδότηση 40% με το πρόγραμμα «Πράσινος
Τουρισμός»
Η προκήρυξη του προγράμματος, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει τονώσει το ενδιαφέρον του Ξενοδοχειακού Κλάδου,
καθώς αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία, με ορίζοντα τριετίας (λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν παρατάσεων), να εκσυγχρονίσει
μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του, σε μια προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους, με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
νερού και εφαρμόζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών όπως:
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιοθερμία, συμπαραγωγή κλπ.)
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα),
Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Διαφήμιση και Προβολή που συσχετίζεται με την υιοθέτηση των πράσινων πολιτικών.
Έτσι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η μείωση του κόστους λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, αφετέρου η
υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία αποδέχεται και επικροτεί όλο και μεγαλύτερο μέρος της Τουριστικής Αγοράς.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 €. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100
κατοίκων).
Η υποβολή των προτάσεων άρχισε την 20/12/2010 και ολοκληρώνεται την 25/2/2011.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών , γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Πιο
συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τις παρακάτω επιδοτούμενες από το πρόγραμμα υπηρεσίες:
Διενέργεια προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων
ενέργειας και νερού, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στην
ξενοδοχειακή μονάδα, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης αυτών. Στόχος αυτής είναι η
απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του ξενοδοχείου, με βάση το οποίο θα γίνει ο
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στην εν λόγω μονάδα.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, µπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά
επίπεδα:
1. Οικονοµικά οφέλη, τα οποία συµβάλλουν στη µείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της
επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν µε βάση το κόστος της εφαρμογής των µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά οφέλη προέρχονται, όχι μόνο από την προφανή μείωση του κόστους της καταναλισκόμενης
ενέργειας και νερού, αλλά και από την αύξηση της αξίας του κτιρίου, τη βελτίωση της απόδοσης του μηχανολογικού
εξοπλισμού, τη μείωση του κόστους συντήρησης κλπ.
2. Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση της μονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας των
πελατών και των εργαζομένων της, ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία και αποδοτικότητά της και
κατά συνέπεια το παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν.
3. Περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορούν κυρίως τη μείωση των εκποµπών του CO2 ή/ και άλλων ρύπων (αέρια
θερμοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με την
παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης.
Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες και
σύγχρονες τεχνικές λύσεις από αξιόπιστους προμηθευτές για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.
Εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο, στηριζόμενο στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης, τους στόχους
που έχουν τεθεί και τις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης, θα μεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης στη φάση της
αξιολόγησης. Παράλληλα η θέσπιση πραγματικών και εφικτών στόχων θα διασφαλίζει την τελική επιχορήγηση της επένδυσης
(μετά την έγκριση) καθώς βασικό κριτήριο της τελικής χρηματοδότησης είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
Κατά τον τρόπο αυτόν, η επιχείρηση, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί, παρά ελάχιστα για την προετοιμασία του φακέλου, ενώ
παράλληλα θα διαθέτει μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα χρήσιμη μελέτη – οδηγό των βέλτιστων ενεργειακών δράσεων, η υλοποίηση
των οποίων θα φέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία της επιχείρησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάμκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
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

5 new) Ρύθμιση ημιυπαίθριων και συναφών χώρων
Οι μηχανικοί της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνουν τη ρύθμιση ημιυπαίθριων και συναφών χώρων που υπάγονται
στις διατάξεις του Ν. 3843.2010. Με το Ν. 3843/10, επιτρέπεται μετά την καταβολή ειδικού προστίμου, η διατήρηση για σαράντα
(40) χρόνια ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι
βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως
2/7/2009, και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης.
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη ρύθμιση ημιυπαίθριων & άλλων χώρων παρατείνεται μέχρι και 28 Φεβρουαρίου
2011.
Χώροι που ρυθμίζονται: Ημιυπαίθριοι χώροι, Πατάρια, Σοφίτες, Pilotis, Υπόγειοι χώροι, Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, Αίθουσες
κοινωνικών εκδηλώσεων, Αρχιτεκτονικές προεξοχές, Φωταγωγοί, Αίθρια.
Χώροι που δεν ρυθμίζονται: κλεισμένα μπαλκόνια, κλεισμένες πέργκολες, σοφίτες πάνω από το συνολικό ύψος της
οικοδομής, κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο-στο δώμα, επιπλέον όροφοι καθ' υπέρβαση της Ο.Α., υπόγεια χωρίς ή εκτός Ο.Α.,
αρχαία η νεώτερα μνημεία κηρυγμένα με το Ν.3028/02.
Πλεονεκτήματα υπαγωγής στη ρύθμιση: αύξηση της εμπορικής αξίας της ιδιοκτησίας, διευκολύνεται η μεταβίβαση ακινήτων
ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων με χώρους που ρυθμίζονται, απαλλαγή από την επιβολή προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης, αναστολή επιβολής προστίμων και κυρώσεων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ κλπ.) και σύνδεση των κτιρίων στα οποία υφίστανται χώροι που ρυθμίζονται με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Κόστος παραβόλου: Το παράβολο ανέρχεται σε 250 € για όλους τους η/υ χώρους ανά αυτοτελή ιδιοκτησία και στα 350 € για
όλους τους υπόλοιπους χώρους, ανά αυτοτελή ιδιοκτησία (συντελεστής που ορίζεται στους παρακάτω πίνακες).
Κόστος Ειδικού Προστίμου: Το ύψος του ειδικού προστίμου υπολογίζεται ως το γινόμενο της Τιμής Ζώνης που ισχύει στην
περιοχή του ακινήτου, επί το εμβαδόν όλων των χώρων που ρυθμίζονται, επί κάποιο συντελεστή που ορίζεται από πίνακες.
Λήξη προθεσμίας υποβολής : 28.02.2011
Οι μηχανικοί της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., κατέχοντας σημαντική εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, προσφέρουν
ενημέρωση – συμβουλευτική όσον αφορά τη ρύθμιση των χώρων σας και αναλαμβάνουν τη συμπλήρωση των εντύπων, την
απαιτούμενη τεχνική έκθεση του μηχανικού, την παραλαβή αντιγράφων από την πολεοδομία, τη διεκπεραίωση του φακέλου στην
πολεοδομία, τη συμπληρωματική αποτύπωση του χώρου, όπου χρειάζεται, για την άρτια και ολοκληρωμένη υπαγωγή στη ρύθμιση
του Ν.3843/2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη
σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλέξανδρος Τσαούσογλου, τηλ. 2310531000, κιν. 6972 020778, email : tsaousoglou@atlantisresearch.gr

6) Έως 50% επιχορήγηση επιχειρήσεων τομέων μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χονδρικού
εμπορίου - «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα»
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως
μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις
του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως
50%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις,
πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.).
Ποιοι ενισχύονται:
Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, με ενεργό επιλέξιμο
ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την 1/1/2008.
Επιπλέον πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις
νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
6

Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην
ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης
διεθνών συνεργασιών.
Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 40%).
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 100%).
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (έως 100%).
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 40% και έως 50.000 ευρώ).
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%).
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 2.500.000€, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 40% μέχρι 50% ως εξής:
Α. Μεμονωμένες Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
Β. Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου σε συνεργασία με μία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης Α: 45% - 50%.
Γ. Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις της
περίπτωσης Α: 40% για τις μεγάλες και 45% - 50% για τις ΜΜΕ.
Δ. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 45% - 50%.
Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος
μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 53100, 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
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

7) Τομέας του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content):
ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών προτάσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων
Το νέο πρόγραμμα digi content αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (50%) για τους κλάδους με εκδοτικές
δραστηριότητες και τους παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, εταιρείες διαχείρισης εντύπου κλπ, με βασικό στόχο την ενίσχυση
της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
έγκρισής τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να είναι μετά από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Ατομικές),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς
χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας,
ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
και η επιχείρηση ανήκει στους κλάδους των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων (Εκδόσεις Βιβλίων, Επιστημονικών και
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδόσεις Τύπου), των παρόχων ενημερωτικού περιεχομένου, της
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διαχείρισης έντυπου και της διαχείρισης και εμπορικής διάθεσης οπτικοακουστικού αρχείου και υλικού.
H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από
Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την
αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Ποσοστά Επιχορήγησης – Προϋπολογισμός
Κατηγορία Δικαιούχου

Προϋπολογισμός DIGICONTENT*

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Από 10.000 € έως
100.000 €

Από 10.000 € έως
160.000 €

Από 10.000 € έως
300.000 €

Από 10.000€ έως
400.000 €

Ποσοστό Επιχορήγησης DIGICONTENT

50%

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 6/12/2010 έως την 14/1/2011, θα είναι
επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
εφάπαξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επενδύσεις που ενισχύονται :
Ε(1): Δημιουργία εμπλουτισμένου ψηφιακού περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου).
Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά
κανάλια επικοινωνίας (μέχρι 80% του επενδυτικού σχεδίου).
Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων
σύγχρονων μέσων (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).
Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του
έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε την περίληψη ή να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

8) Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)
Tο πρόγραμμα «digi-retail» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο
και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία
έγκρισής τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών ορίστηκε στις 19/11/2010.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Ατομικές),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς
χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
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και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες αυτού εκτός των ΚΑΔ 47.8 και 47.99).
H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από
Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την
αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕ 0
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Προϋπολογισμός
Επενδυτικού Σχεδίου*

Από 5.000€ έως
20.000€

Ποσοστό Επιχορήγησης

60%

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Από 10.000€ έως Από 10.000€ έως Από 10.000€ έως Από 10.000€ έως
100.000€
150.000€
250.000€
500.000€
60%

60%

50%

40%

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 14/1/2011 έως την 15/2/2011, θα είναι
επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
εφάπαξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail
E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων
Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω
online επικοινωνίας
Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ.)
Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας,
διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη
εσωτερική οργάνωση.
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και
πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές
καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη
διεύρυνση του πελατολογίου
Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές
προτιμήσεις
Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons)
Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός έως ποσοστού 70% για την κάθε ενέργεια.
Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια –
προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
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Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν, είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε
ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη
δράση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του
έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε την περίληψη ή να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, 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
Χρήστος Γράψας, τηλ. 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

9 new) Εφαρμογή Συστημάτων ISO27001 για τη Διασφάλιση της Πληροφορίας
Οι τεχνολογίες πληροφοριών και πληροφορικής παίζουν πλέον πρωταρχικό ρόλο στην οργάνωση, λειτουργία και βιωσιμότητα μιας
επιχείρησης. Παράλληλα αυξάνονται οι νομοθετικές απαιτήσεις για τη διαφύλαξη της πληροφορίας (Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρχή Διατήρησης Απορρήτου των Επικοινωνιών κλπ). Η πληροφορία εξάλλου αποτελεί το
σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού και συνεπώς οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που επιλέγονται να
εφαρμοστούν προς την κατεύθυνση της ασφαλούς διαχείρισής της, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και το επιχειρηματικό αποτέλεσμα.
Η ανάγκη για ασφάλεια των πληροφοριών αποτυπώνεται και στα στατιστικά που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα και
αποδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα:
 64% των εταιρειών παγκοσμίως χτυπήθηκαν τουλάχιστον μια φορά από ιό.
 90% των οργανισμών και των δημόσιων υπηρεσιών ανίχνευσαν προσπάθειες παράνομης εισόδου στα συστήματά τους.
 80% των οργανισμών που έπεσαν θύματα επίθεσης, παραδέχτηκαν ότι προέκυψε και οικονομική βλάβη.
 79% όλων των επιθέσεων προέρχονται από το εσωτερικό του οργανισμού.
 1 τρισεκατ. $ είναι το εκτιμώμενο ποσό που χάνεται λόγω του ηλεκτρονικού εγκλήματος ετησίως.
Το πρότυπο ISO 27001 είναι σήμερα σε οργανωτικό επίπεδο συνυφασμένο με την έννοια της ασφάλειας της πληροφορίας και
περιέχει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, εφαρμογή και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη
δραστηριότητά του, καθώς αναφέρεται στην ασφάλεια της πληροφορίας και όχι στην ασφάλεια των υπολογιστών και των
εφαρμογών του.
Σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι εμπεριέχονται επαρκείς και κατάλληλοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και
διαθεσιμότητας της πληροφορίας, για να προστατεύσουν την πληροφορία και τα δεδομένα των «ενδιαφερόμενων μερών». Τα
ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται μπορεί να είναι πελάτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες αλλά
και η κοινωνία γενικότερα.
Βάσει των απαιτήσεών του το πρότυπο περιλαμβάνει:
1. Δέσμευση Διοίκησης
2. Προσδιορισμό έκτασης εφαρμογής
3. Καθορισμό Πολιτικής Ασφάλειας
4. Προσδιορισμό περιουσιακών στοιχείων
5. Προσδιορισμό / Αξιολόγηση Κινδύνων
6. Διαχείριση κινδύνων
7. Διενέργεια Ελέγχων / Εσωτερική Επιθεώρηση
Τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών
συνοψίζονται στα παρακάτω:
 Διασφάλιση της περιουσιακής αξίας της επιχείρησης
 Εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της επιχείρησης
 Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών
 Αξιολόγηση των επιχειρησιακών διαδικασιών υπό το πρίσμα της ασφάλειας των πληροφοριών
 Ενσωμάτωση της ασφάλειας των πληροφοριών στις επιχειρηματικές διαδικασίες
 Κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων
 Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με τη μακρόχρονη εμπειρία της στην εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO) και έχοντας και
η ίδια εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, παρέχει τα εχέγγυα ποιοτικών και ολοκληρωμένων
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη συστημάτων ISO27001.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, e-mail: kravaris@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

10) Leader: Συνεχίζονται οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τις τοπικές αναπτυξιακές
εταιρείες. 35 από αυτές έχουν ήδη δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση, ενώ για 25 η διαδικασία
έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε
αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και
ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη
δικτύωση κλπ.
Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ
(προσέγγιση Leader) από 35 τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες (εκ των οποίων για τις 25 η προθεσμία έχει ήδη λήξει) ενώ
αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Νομοί – περιοχές
Καταληκτική ημερομηνία
Φορέας πρόσκλησης
παρέμβασης
υποβολής προτάσεων
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
ΚΙΛΚΙΣ
17/1/2011
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ
20/1/2011
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27/12/2010
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
21/1/2011
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ
20/1/2011
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10/1/2011
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΛΗΜΝΟΥ
28/2/2011
ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΕΘ Α.Ε.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10/3/2011
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ
16/2/2011
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
11/1/2011
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.E, - Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑNΚΟ)
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΚΑΣ Α.Ε.)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΤΑ
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ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)
ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(ΑΝ.Η.) Α.Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΛΑΣ)
ΟΤΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Ο.Α. ΔΥ.Κ

ΒΙΩΤΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

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

11 new) Παρουσίαση Στρατηγικού Συμβολαίου
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.
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, 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 μια εταιρεία κάνοντας χρήση του Συμβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας είναι τα
ακόλουθα:
1. Πλήρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών μέσω επιχορηγήσεων.
2. Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης,
3. Αποδοχή συμβουλών ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τα προγράμματα στα οποία θα πρέπει να συμμετέχει με
βάση τις ανάγκες της εταιρείας και τα μελλοντικά στρατηγικά της σχέδια,
4. Επιλογή ενός στρατηγικού συμβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" με κάθε νέο
σύμβουλο,
5. Το καλύτερο οικονομικό πακέτο της αγοράς και πληρωμή με την έγκριση των προγραμμάτων κατά προτεραιότητα,
αντιμετώπισή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύστασή τους σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών
ευρωπαϊκών έργων κ.ά.,
6. Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη συμμετοχή
εταιρειών σε κάποιο πρόγραμμα,
7. Εποικοδομητική συνεργασία με έμπειρη και εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων στα εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
προγράμματα,
8. Διασφάλιση της νομικής ευθύνης των διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών με το συγκεκριμένο τρόπο που
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιοποίηση των προγραμμάτων,
9. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση,
10. Μειωμένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του έργου,
11. Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράμματα που λαμβάνει μέρος αφού,
α) αναπτύσσεται η κατάλληλη υποδομή της επιχείρησης για τη συμμετοχή της σε προγράμματα,
β) αξιοποιείται η εμπειρία του συμβούλου για την κατάθεση μελετών υψηλής ποιότητας,
12. Μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την παροχή κάθε φορά των ίδιων στοιχείων, προκειμένου να λάβει
μέρος σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα,
13. Έμμεση υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, διαμόρφωσης στρατηγικής, διασφάλισης ποιότητας, χρηματοοικονομικής
διαχείρισης,
14. Η συστηματική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζουν τελικά στην επιχείρηση αυξημένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαμηλό ρίσκο χρηματοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του στρατηγικού συμβολαίου είναι:
1. Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για λογαριασμό της επιχείρησης,
2. Καθορισμός, με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα είναι
υπεύθυνο για την επικοινωνία με την επιχείρηση,
3. Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυνατότητες
επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων,
4. Παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών προς την επιχείρηση για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών,
5. 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,
6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιμέρους τμημάτων
των μελετών,
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7.

Παράδοση στην επιχείρηση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονομικής μελέτης, μετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, για
τον τελικό έλεγχο,
8. 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,
9. Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών μελετών μέχρι την οριστική κρίση, θετική ή
αρνητική, των αρμοδίων φορέων για τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις,
10. Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασμό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην περίπτωση
έγκρισης των υποβληθεισών μελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

12 new) Α.P.I.S. – Προϊόν της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για Επιστροφή των Επιχειρήσεων
στην Κερδοφορία Άμεσα αλλά και Μακροπρόθεσμα
Η παρούσα δυσμενής οικονομική κατάσταση πλήττει άμεσα τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία τους. Στο
πλαίσιο αυτό και με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν
δομές και μηχανισμούς, οι οποίοι θα επιτρέψουν την γρήγορη και ευέλικτη προσαρμογή στις νέες συνθήκες και θα υποστηρίξουν
την ανάκαμψη των χρηματοοικονομικών τους μεγεθών.
Το Advanced Profit Improvement System (APIS) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα βελτίωσης της
κερδοφορίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με τον ειδικό σύμβουλο κ.
Νάρκισσο Γεωργιάδη*, για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα κερδοφορίας.
Το APIS αποτελεί μία εγγυημένη συνταγή επιτυχίας, καθώς δεν εστιάζει μόνο στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της
αποδοτικότητας, αλλά, επίσης, στην αύξηση των πωλήσεων και της απόδοσης. Η φιλοσοφία του είναι η δημιουργία μίας
κουλτούρας εστιασμένης στη συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της κερδοφορίας και δημιουργίας άριστων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Με λίγα λόγια, στόχος του APIS είναι να βοηθήσει μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα
κερδοφορίας, ώστε να επανέλθουν στην κερδοφορία μέσα σε ένα χρόνο, αλλά με προοπτικές μακρόπνοης και διατηρήσιμης
ανάπτυξης.
Σε ότι αφορά την μεθοδολογία υλοποίησης, κάθε έργο απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητες φάσεις:
1. Ανάλυση & Σχεδιασμός (Διάρκεια 3-5 μήνες)
 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
 Δημιουργία ηγετικής ομάδας
 Εντοπισμός θεματικών πεδίων
 Δημιουργία & ποσοτικοποίηση Projects
 Δημιουργία πλάνου υλοποίησης
2. Υλοποίηση & Παρακολούθηση Εφαρμογής (Διάρκεια 8-36 μήνες)
 Υλοποίηση Projects υψηλής προτεραιότητας
 Συνέχιση APIS (Συναντήσεις, Εκθέσεις, Διορθωτικές δράσεις)
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το APIS σχεδιάζεται και υλοποιείται με την πλήρη και ενεργή συμμετοχή των ανώτατων στελεχών
της διοίκησης της επιχείρησης, πετυχαίνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας.
* Ο Νάρκισσος Γεωργιάδης έχει πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη καριέρα ως υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών όπως η Procter&Gamble και η
DaimlerChrysler, έχοντας διατελέσει στην τελευταία του θέση Δ/νων Σύμβουλος γερμανικής εταιρείας (300 εκατ. €) και μέλος Δ.Σ. Ομίλου (4,2 δις €) στην Ιταλία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: 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

13 new) QUICK TURNAROUND / DIAGNOSTIC - (Γρήγορο Διαγνωστικό Αναδιάρθρωσης)
Μέσα στην υφιστάμενη κρίση είναι πολύ εύκολο για μια εταιρεία, είτε να αδρανήσει έως ότου είναι πολύ αργά, είτε να
ανταποκριθεί με πανικό, παθαίνοντας «εταιρική ανορεξία» και τραυματίζοντας θανάσιμα τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές
της.
Η ομάδα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με την OCTANE, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία σε έργα
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αναδιοργάνωσης και μπορούν να εκτελέσουν μία σύντομη διαγνωστική μελέτη της εταιρείας σας, διαμορφώνοντας τις απαντήσεις
σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων και συντάσσοντας ένα «πλάνο 100 ημερών» για την ταχύτατη αναδιάρθρωση της εταιρείας, με
άμεσα αποτελέσματα στις χρηματορροές και την κερδοφορία της.
Σε ποιόν απευθύνεται:
1. Σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν θέματα υψηλού δανεισμού και χαμηλής ή αρνητικής κερδοφορίας, που χρειάζονται ένα
γρήγορο αλλά μελετημένο δρόμο για να απελευθερώσουν πόρους και κεφάλαια και να αυξήσουν τις χρηματορροές τους,
χωρίς να θυσιάσουν πολύτιμα assets ή να υποθηκεύσουν τις μελλοντικές τους προοπτικές.
2. Σε εταιρείες που πρόσφατα άλλαξαν διοίκηση (είτε μετά από εξαγορά, ή μετά από μεταβίβαση στη νεότερη γενιά ιδιοκτητών)
και χρειάζονται μια γρήγορη αξιολόγηση της δομής και της λειτουργίας τους, ώστε να προχωρήσουν σε άμεσες διορθωτικές
αλλαγές, και
3. Σε επενδυτικά funds που θέλουν να αξιολογήσουν γρήγορα την εσωτερική δομή και την λειτουργία μιας εταιρείας στην οποία
έχουν επενδύσει και να προδιαγράψουν μια σειρά από άμεσες ενέργειες αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης.
Δυνητική δομή έργου
Τα βήματα και οι ενέργειες που μπορεί να περιλάβει ένα έργο Quick Restructuring Diagnostic είναι:
Ανάλυση μοχλών βελτίωσης κερδοφορίας: Ποιες περιοχές / δραστηριότητες της εταιρείας έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην
κερδοφορία της και θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω; (βλέπε και σχετικό παράδειγμα).
Benchmarking / ανάλυση αποδοτικότητας: Σύγκριση των κυριότερων μεγεθών αποδοτικότητας της εταιρείας με benchmarks από
ανταγωνιστές της ή άλλες εταιρείες του κλάδου.
Αξιολόγηση οργάνωσης συστημάτων και διαδικασιών: Δομημένη αξιολόγηση (με βάση ερωτηματολόγια που έχουμε ετοιμάσει) των
υφιστάμενων συστημάτων, διαδικασιών και της οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρείας.
Προτεραιοποίηση και σχεδιασμός αναδιοργάνωσης: Δημιουργία «πλάνου 100 ημερών» που επιτρέπει την επίτευξη κάποιων Quick
Wins για την εταιρεία και στοχοθέτηση των ενεργειών βελτίωσης κερδοφορίας για τη συνέχεια.
Στόχος του έργου είναι να απαντήσει, με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο, στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:
Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ποιά η πιθανή τους
επίδραση στα αποτελέσματά της, και πώς θα πρέπει να αντιμετωπισθούν;
Ποιά είναι τα άμεσα βήματα που μπορούν να ενισχύσουν τις χρηματορροές της εταιρείας χωρίς να βλάψουν τη δυνατότητα
λειτουργίας της; Ποιοί πόροι μπορούν να απελευθερωθούν άμεσα, συνεισφέροντας στις χρηματορροές;
Ποιές είναι οι σημαντικές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (πάγια, άνθρωποι, συστήματα κ.ά.) που πρέπει να
προφυλαχθούν ώστε να διαφυλάξουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας;
Ποιά είναι τα προϊόντα / υπηρεσίες / πελάτες που συνεισφέρουν πραγματικά στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές;
Υπάρχουν ζημιογόνες δραστηριότητες ή πελάτες που πρέπει να διακοπούν, ώστε να βελτιώσουν άμεσα την κερδοφορία της;
Ποιές είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επιλογές αναδιάρθρωσης της εταιρείας, και ποιά βήματα απαιτούνται για την
περαιτέρω αξιολόγησή τους;
Ποιοί είναι οι κύριοι stakeholders (μέτοχοι, τράπεζες, εργαζόμενοι, πελάτες κτλ.) που θα πρέπει να ενημερωθούν για το
εγχείρημα; Ποιά είναι η βέλτιστη επικοινωνιακή στρατηγική για κάθε ομάδα;
Πιθανά οφέλη για τον πελάτη
Τα πιθανά οφέλη για τον πελάτη είναι πολύ χειροπιαστά και άμεσα σε σχέση με άλλα έργα αναδιοργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι
πελάτες μπορούν δυνητικά να επιτύχουν, με την εφαρμογή κάποιων “quick wins” που θα προσδιοριστούν από το έργο και που
μπορούν να εκτελεστούν μέσα σε ένα ή δύο τρίμηνα:
Άμεση μείωση κόστους και βελτίωση κερδοφορίας
Βελτίωση χρηματορροών και μείωση αναγκών δανεισμού
Απελευθέρωση κεφαλαίων και πόρων
Αυξημένη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη κοστολογική δομή
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: 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

14 new) STRATEGIC OPTION ANALYSIS - (Ανάλυση Στρατηγικών Εναλλακτικών)
Η ταχύτητα της σημερινής εποχής δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να βασιστεί σε μακρόπνοα, πενταετή στρατηγικά σχέδια που
προδιαγράφουν με λεπτομέρεια τις επόμενες κινήσεις της.
Αντίθετα, απαιτείται η συνεχής και συστηματική επανεξέταση όλων των στρατηγικών εναλλακτικών της εταιρείας, ώστε να
χρησιμοποιηθούν καλύτερα τόσο τα κεφάλαια όσο και οι διοικητικοί της πόροι.
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Η AΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει εμπειρία έργων και σε συνεργασία με την εταιρεία OCTANE μπορεί να υποστηρίξει γρήγορα
και οικονομικά κάθε εταιρεία, για την αξιολόγηση των στρατηγικών εναλλακτικών της και τη χάραξη της πιο ορθής στρατηγικής
πορείας.
Σε ποιόν απευθύνεται
1. Σε εταιρείες με διαμορφωμένη στρατηγική κατεύθυνση, οι οποία όμως πιθανώς έχει “εκτροχιαστεί” από την υφιστάμενη
κατάσταση της αγοράς και χρήζει επανεξέτασης.
2. Σε εταιρείες που έως σήμερα ήταν βιώσιμες, απλά ακολουθώντας οπορτουνιστικά τα οικονομικά της αγοράς τους, ή τον ειρμό
του ιδιοκτήτη τους, αλλά που πλέον έχουν ανάγκη από μία σαφή και καταγεγραμμένη στρατηγική που τις διαφοροποιεί και
που κατευθύνει όλα τα στελέχη τους.
3. Γενικότερα σε πελάτες που αντιμετωπίζουν στρατηγικά διλήμματα και επιθυμούν, τόσο να κατανοήσουν και να
ποσοτικοποιήσουν καλύτερα τις εναλλακτικές, όσο και να εφοδιαστούν με τα στρατηγικά όπλα που θα τους επιτρέψουν να
ανταγωνιστούν αποδοτικά και δυναμικά στις αγορές που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν. Ενδεικτικά τέτοια στρατηγικά
διλήμματα περιλαμβάνουν:
i.
Κερδοφόρα οργανική επέκταση δραστηριοτήτων και διακοπή άλλων μη κερδοφόρων.
ii.
Είσοδο σε νέες αγορές (γεωγραφικές ή προϊοντικές) ή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
iii.
Αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου (από ίδια παραγωγή σε outsourcing κτλ).
iv.
Εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Δυνητικά έργα
Με βάση τις ανάγκες του πελάτη, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε μια σειρά από δυνητικά έργα που αφορούν στην
αξιολόγηση στρατηγικών εναλλακτικών, όπως:
i.
Εργαστήρια στρατηγικών κατευθύνσεων
ii.
Ανάλυση ανταγωνισμού / wargaming
iii.
Είσοδο σε νέες αγορές (χώρες, προϊόντα)
iv.
Συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό (strategy roadmap)
Πιθανά οφέλη για τον πελάτη
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Στοίχιση όλων των δυνάμεων της εταιρείας προς συγκεκριμένους στόχους, βάσει μίας σαφούς και
καταγεγραμμένης στρατηγικής.
2. ΕΣΤΙΑΣΗ: Συγκέντρωση των πολύτιμων πόρων – διοικητικών αλλά και κεφαλαιακών – του πελάτη, στις δραστηριότητες από τις
οποίες αναμένεται να υπάρξει το μέγιστο όφελος.
3. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Αφύπνιση της οργάνωσης απέναντι στις στρατηγικές δυναμικές της αγοράς και δημιουργία μίας ταχύτερης και
πιο αποτελεσματικής οργάνωσης, έτοιμης να αντιδράσει έγκαιρα στις εξελίξεις.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: 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

15 new) Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
Καθημερινά, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο δρόμο, στις διακοπές μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αστάθμητους παράγοντες,
οι οποίοι καταλήγουν σε περιστατικά κρίσιμα όπως ένα τροχαίο ατύχημα, ή ένας πνιγμός στη θάλασσα, ή ένα έμφραγμα σε
κάποιον ηλικιωμένο.
Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή και στο ολιγόλεπτο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επέμβαση του ΕΚΑΒ, η παροχή πρώτων
βοηθειών από εμάς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας του θύματος – το οποίο μπορεί να είναι κάποιο
συγγενικό ή φιλικό μας πρόσωπο – την προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητά του, τη ζωή του ή το θάνατό του.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διεξάγει σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Στα
σεμινάρια
αναπτύσσονται
κατάλληλες
τεχνικές
και
δεξιότητες
του
Παγκόσμιου
Οργανισμού
EFR
(www.emergencyfirstresponse.com), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 2006
(ERC, www.erc.edu), πρακτικά εφαρμόσιμες σε περιπτώσεις ανάγκης.
Οι συμμετέχοντες θα πιστοποιηθούν ως διασώστες από τον οργανισμό EFR, βιώνοντας μια εμπειρία διάρκειας 8 ωρών,
προσομοίωσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών με χρήση προπλασμάτων (κούκλες, ενήλικα και βρέφος), χρήση απινιδωτή,
αλλά και βασικού εξοπλισμού, όπως προστατευτικές μάσκες, γάντια, επίδεσμοι. Επίσης στους συμμετέχοντες δίδεται ειδικό
έγχρωμο βιβλίο πρώτων βοηθειών στα Ελληνικά.
Οι επιμέρους ενότητες εκπαίδευσης είναι: Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (τεχνητή αναπνοή), αντιμετώπιση πνιγμού (π.χ.
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από φαγητό), εκτίμηση επεισοδίου, χρήση προστατευτικών, πρωτογενής εκτίμηση, διαχείριση αιμορραγίας, ΣΟΚ, τραυματισμού,
εκτίμηση ασθένειας, επίδεση, τοποθέτηση νάρθηκα σε εξαρθρώσεις και κατάγματα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Νικόλαος Δάλλας εκπαιδευτής εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών (EFR Trainer #643293).
τηλ.: 2310 531000, εσωτ.155, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr

16 new) Παρουσίαση ομιλίας Α. Μαγκλή στο Συνέδριο με θέμα: Βιοποικιλότητα και Καταδυτικός
Τουρισμός στις Ελληνικές Θάλασσες
Στις 25 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ» - στη Συνεδριακή Αίθουσα Ξενοδοχείου Athens Electra Palace Hotel, στην Αθήνα, το οποίο διοργανώθηκε
από την Εταιρεία Προστασίας και Ανάδειξης του Υποβρυχίου Περιβάλλοντος και της Χερσαίας Περιοχής του.
Το Συνέδριο είχε ως στόχο να επισημάνει τον υποβρύχιο πλούτο της Ελλάδος και τις δυνατότητες και προοπτικές για την
προσέλκυση της διεθνούς καταδυτικής αγοράς, και να αναδείξει τις καταδύσεις αναψυχής ως πρόσθετο τουριστικό προϊόν για την
Ελλάδα.
Στις ενότητες του Συνεδρίου Έλληνες και ξένοι προσκεκλημένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην πλούσια βιοποικιλότητα των
Ελληνικών θαλασσών (8500 ζωικοί οργανισμοί και περισσότερα από 1500 φυτά) και στη σημασία τους, καθώς και στις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως «περιοχής καταδυτικού προορισμού». Προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές εξήγησαν πώς αναπτύσσεται
ο καταδυτικός τουρισμός, με αναφορές στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο και τις ανταγωνίστριες χώρες, ενώ προσκεκλημένοι ξένοι
επαγγελματίες του τουρισμού περιέγραψαν τη δική τους εμπειρία και μεθοδολογία για την προώθηση της κατάδυσης αναψυχής
στις ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές. Επίσης παρουσιάστηκαν προτάσεις από την στρατηγική παρουσίασης της Ελλάδας ως
καταδυτικού προορισμού, που υλοποιεί ο Καταδυτικός Οδηγός Ελλάδος.
Ο Άγγελος Μαγκλής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., καθώς και Συντονιστής Εταίρος του
Βραβευμένου και Εγκεκριμένου Π.Κ.Σ.Α. "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" πραγματοποίησε στο πλαίσιο της Ενότητας 3 του Συνεδρίου Ανάπτυξη θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και καταδυτικών πάρκων -, ομιλία με θέμα: "Η Τουριστική αξιοποίηση του
ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου – Διεθνής Εμπειρία". Για την προβολή της παρουσίασής του, πατήστε εδώ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

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

18) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδομαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν" στην οικονομική
εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις
για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηματοδοτήσεις και άλλα θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέματα αυτά αναλύονται περισσότερο, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων
πανελλαδικά, αναφορικά με τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους. Πρόσφατα θέματα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις
προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, και τους τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

18

