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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του 2007. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων
Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη
φόρµα διαγραφής.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα
εγγραφής.
Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr

ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis.cy.net

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Συνεργασία ΑΤΛΑΝΤΙΣ - PRIMAVERA
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε την Primavera Systems Inc. για την Ελλάδα, την
Αλβανία και την Κύπρο.
Ως ο νέος εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Primavera, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα πωλεί τα προϊόντα της, θα
υποστηρίζει και θα εκπαιδεύει τους παλαιούς και νέους πελάτες, καθώς και θα παρέχει ένα ευρύ φάσµα συµβουλευτικών
υπηρεσιών, δηµιουργώντας ξεχωριστό τµήµα πλήρως επανδρωµένο και εκπαιδευµένο. Το τµήµα αυτό θα χρησιµοποιήσει
µεταπωλητές (VARS) και θα εκµεταλλευτεί την εµπειρία και την πελατειακή βάση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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Η PRIMAVERA (www.primavera.com) είναι ο παγκόσµιος ηγέτης σε ολοκληρωµένο λογισµικό διαχείρισης έργων, εταιρικών
δοµών, εταιρικών πόρων, εταιρικών διαθεσίµων, µελετών, λειτουργικών κινδύνων εκτάκτων γεγονότων και βελτιστοποίησης
ενεργειών. Τα προϊόντα της είναι ειδικά και ξεχωριστά σχεδιασµένα για συγκεκριµένες συνθήκες σε κάθετες αγορές.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (www.atlantisresearch.gr), µε κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην
Κύπρο και στην Αθήνα, θα στεγάσει το νέο Business Unit στα νέα µεγαλύτερά της γραφεία στην Αθήνα, στη Λεωφόρο
Μεσογείων 308 και υπεύθυνοι είναι ο Παύλος Λέκκας και η Μαρία Αλιβέρη. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος
της Primavera συµµετείχε στην έκθεση dte, η οποία πραγµατοποιήθηκε από 8 έως 11 Νοεµβρίου 2007 και παρουσίασε τα
προϊόντα του οµίλου, όπως το AIMMS (Λογισµικό για τη ∆ιαχείριση της Συντήρησης), το SMART (ειδικό λογισµικό
Προγραµµατισµού Παραγωγής), το jobical (η πλέον καινοτόµος ιστοσελίδα στελέχωσης στην Ελλάδα, µε 46.000
εγγεγραµµένους χρήστες, καθώς και όλα τα παραδοσιακά προϊόντα του συµβουλευτικού τµήµατος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, όπως
χρηµατοδοτήσεις µέσω προγραµµάτων επιχορήγησης, του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, των ερευνητικών προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Venture Capital µέσω της εισόδου σε χρηµατιστηριακές αγορές όπως η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του
Χ.Α.Α. και η PLUS του Λονδίνου κ.ά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr) θα στεγάσει το νέο Business Unit στα νέα γραφεία της
στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 308 & Αρκαδίου 2, Χολαργός – Τηλ. 210 6563800).
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
- Αλειφέρη Γεωργία Τηλ. 210 6563808, Κιν. 6955090883, e-mail: aliferi@atlantisresearch.gr
- Λέκκας Παύλος Τηλ. 210 6563802, Κιν. 6955090886, e-mail: lekkas@atlantisresearvh.gr
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2) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο
Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης, η ανώνυµη εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, σε συνεργασία µε
την κα. Βασσάλου Ελίνα, στέλεχός της επί σειρά ετών, ίδρυσαν την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία και
λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2007 µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Η εταιρεία έχει στελεχωθεί και καλύπτει όλα τα τµήµατα της µε έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται
για το υψηλό επίπεδο γνώσης και επαγγελµατισµού, στοιχεία τα οποία το καθιστούν ιδιαίτερα ικανό να ανταποκριθεί στις
ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας Κρήτης.
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Στοιχεία Επικοινωνίας:
Λ. Πανεπιστηµίου & Β. Κριµπά 1, Τ.Κ. 71500, Περιοχή ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ. , Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 542700 Fax: 2810 542760
email: infocrete@atlantisresearch.gr
site: www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

3) Ολοκληρώθηκε στις 10/12 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ενίσχυση ΜΜΕ των
κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, της ∆υτικής Ελλάδας
και Στερεάς Ελλάδας
Ειδικά για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, της ∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας η λήξη της προθεσµίας
υποβολής αιτήσεων είναι έως την 10η ∆εκεµβρίου 2007 ανεξαρτήτως ΑΦΜ της επιχείρησης.
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Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας η προθεσµία υποβολής προτάσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα της ενίσχυσης
ΜΜΕ Εµπορίου και Υπηρεσιών ολοκληρώθηκε την 9/11.
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Επιλέξιµες θα θεωρούνται επιχειρήσεις που:
• απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006)
• έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη
Ζώνη Α' και Β' και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ' (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον
δεν υπάρχουν, τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις).
• η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης
• το 50% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να προέρχεται από επιλέξιµη δραστηριότητα.

gS

Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την Ζώνη Α και Β και από 20.000 έως 150.000
ευρώ για την Ζώνη Γ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
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Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται είναι:
• ∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης
• Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
• Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής

Co

Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι:
1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
2. Εξοπλισµός: προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για την υλοποίηση της
επένδυσης.
3. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας.
5. Συστήµατα αυτοµατοποίησης.
6. ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του
συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης.
7. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.
8. ∆απάνες προώθησης.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην κατάθεση προτάσεων
για επιχορήγηση από αντίστοιχα προγράµµατα, µε ποσοστά επιτυχίας έως και 100%, είναι σε θέση να σταθεί δίπλα στον
επενδυτή, από την αρχική αξιολόγηση και διαµόρφωση της πρότασης, έως την τελική εκταµίευση της επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες του προγράµµατος δείτε την περίληψη του ΠΕΠ Εµπορίου Υπηρεσιών.
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Υπεύθυνoι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών :
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- κα. Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, κιν. 6941 668405, e-mail: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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4) Ολοκληρώθηκε στις 10/12/2007 µόνο για την περιφέρεια της δυτικής Ελλάδας η
προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
100% κρατική ενίσχυση επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, για επιχειρηµατικά σχέδια έως 40.000 €
προβλέπεται στο αναµενόµενο πρόγραµµα του ΕΟΜΜΕΧ για την Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
Οι δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες
στα πλαίσια των υφιστάµενων ατοµικών επιχειρήσεων, Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
Συνεταιρισµών και λοιπών νοµικών προσώπων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ΕΟΜMΕΧ έως την 10/12/2007, µόνο για την Περιφέρεια της ∆υτικής
Ελλάδας. Για τις υπόλοιπες περιφέρειες η προθεσµία ολοκληρώθηκε την 5/11/2007.
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν γυναίκες επιχειρηµατίες που:
• ∆ραστηριοποιούνται στις επιλέξιµες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο και Βόρειο Αιγαίο).
• Είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο των υφιστάµενων Πολύ Μικρών ή Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Οµόρρυθµης, Ετερόρρυθµης, ΕΠΕ, Ανώνυµης ή
Συνεταιρισµού) δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού και
µεταφορών.
• Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους τουλάχιστον µέχρι το προηγούµενο έτος από την ηµεροµηνία προκήρυξης.
• ∆εν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες.
• Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Είναι εγγεγραµµένες στο αρµόδιο επιµελητήριο.
• Η διοίκηση/διαχείριση ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα/γυναίκες.
• Σε περίπτωση εταιρείας η γυναίκα/γυναίκες κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
• Πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 1998/2006 (κανόνας de minimis) όπως εκάστοτε ισχύει.
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Τα ανώτατα όριο επιχορήγησης ανά για τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος είναι:
• Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών έως 8.000/επιχείρηση
• Συµµετοχή σε ένα θεµατικό κύκλο (workshops). Έως 1.500/γυναίκα.
• Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές έως 2.000/γυναίκα
• Συµµετοχή σε συνέδριο έως 2.000/συνέδριο
• Συµµετοχή σε εκθέσεις έως 6.000/επιχείρηση
• Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας έως 8.000/επιχείρηση
• Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού έως 15.000/επιχείρηση
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Τα ανώτατα όρια χρηµατοδότησης είναι:
• έως 40.000 Ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισµό.
• Έως το 30% του µέσου όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, διετίας, έτους για επιχειρήσεις που
έχουν λειτουργούν πάνω από 3,2 ή 1 έτος αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη επιχείρηση δεν έχει κλείσει
µια πλήρη οικονοµική χρήση, τότε υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των µηνών λειτουργίας σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
• Σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 Ευρώ
• Στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουν στο εταιρικό /µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περισσότερες από µία
γυναίκες, τότε το κατώτατο όριο θα είναι το γινόµενο του αριθµού των γυναικών επί το ποσό των 5.000 Ευρώ.
• Στην περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόµενο του αριθµού
των απασχολούµενων επί το ποσό των 2.000 Ευρώ προστιθέµενο στο κατώτατο όριο της προηγούµενης
περίπτωσης.
• Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 40.000 Ευρώ.
Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος στον ΕΟΜΜΕΧ, που θα περιλαµβάνει την
αίτησης υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση
αντίστοιχων επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100% επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.
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Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος για την Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
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Υπεύθυνες επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Σοφία Καρακώστα, τηλ. 210 6563806, e-mail: karakosta@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , κιν 6943 293061 email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

5) Προσδιορίστηκαν οι Πυρόπληκτες περιοχές των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν ευνοϊκές
ρυθµίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του Αναπτυξιακού Νόµου.
Οι νοµοί Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και οι δήµοι Αιγίου, Ακράτας, ∆ιακοπτού,
Συµπολιτείας, Ερινεού και Αιγείρας στην περιοχή Αιγιαλείας του νοµού Αχαϊας και Ελειού-Πρόνων και
Λειβαθούς του νοµού Κεφαλληνίας χαρακτηρίζονται ως πυρόπληκτες περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι
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ρυθµίσεις των ευνοϊκών κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εφαρµογή για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.
3299/2004, όπως ισχύει.
Για τις περιοχές αυτές προβλέπονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη επενδυτικών σχεδίων και
απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών και εκταµίευσης προκαταβολής επιχορήγησης από την
31/8/2007 και για ένα έτος, έως την 31/8/2008.
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Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
• Παρέχονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης, 10% στις µεσαίες και 20% στις µικρές επιχειρήσεις, για
όλα τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, πλην εκείνων που αφορούν την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
• Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην Κατηγορία 2, σύµφωνα µε την κατάταξη του
άρθρου 4 του Ν.3299/04 και θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών, µετατάσσονται στην
Κατηγορία
1,
που
προβλέπει
υψηλότερα
ποσοστά
ενίσχυσης
κατά
5%.
Συνεπώς για τις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος τα ποσοστά
ενίσχυσης είναι 40% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις µεσαίες και 60% για τις µικρές, ενώ για τις
πυρόπληκτες περιοχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30% για τις µεγάλες
επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες και 50% για τις µικρές, για όλα τα επενδυτικά σχέδια, πλην εκείνων που
αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
• Για την υποβολή αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές,
απαιτούνται µόνο τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζεί ο νόµος. Τα ειδικά δικαιολογητικά των επιµέρους
επενδυτικών σχεδίων (π.χ. περιβαλλοντικά, άδεια λειτουργίας κλπ) θα προσκοµίζονται πριν την χορήγηση της
πρώτης δόσης της ενίσχυσης.
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του ποσού προκαταβολής της επιχορήγησης, για τα
επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών είναι τα εξής:
1. Αίτηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης
2. Εγγυητική επιστολή για ποσό αντίστοιχο της αιτούµενης προκαταβολής, προσαυξηµένο κατά 10%.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου που έχει ετοιµάσει η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό
κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- κ. Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
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6) Παροχή εγγυήσεων για τις ρυθµίσεις οφειλών και την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης των
επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, που είναι εγκατεστηµένες στις πυρόπληκτες περιοχές.

AT

Με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, που είναι εγκατεστηµένες στις
πυρόπληκτες περιοχές, ανακοινώθηκε Υπουργική Απόφαση που προβλέπει παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου
προς τις Τράπεζες για τις ρυθµίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι:
Η εγγύηση παρέχεται προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στους Νοµούς Μεσσηνίας,
Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας, και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νοµού Αχαΐας.
Α) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις Τράπεζες για τις ρυθµίσεις οφειλών.
Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σε ποσοστό 80%, για τη ρύθµιση των µέχρι 25-08-2007 ληξιπρόθεσµων
και µη οφειλών που προέρχονται από δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, σε ένα νέο δάνειο, το
οποίο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαµηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, µε περίοδο χάριτος από 25-08-2007 µέχρι
31-12-2009. Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθµισης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια συµπεριλαµβανοµένης και της
περιόδου χάριτος. Η πρώτη δόση του εν λόγω δανείου θα καταβληθεί την 30-06-2010. Το επιτόκιο του δανείου της
ρύθµισης επιδοτείται. Η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου θα ισχύει για το 80% των ρυθµιζόµενων οφειλών και των
αναλογούντων σ' αυτές τόκων και µέχρι του ποσού των € 20.000.000,00 ανά επιχείρηση.
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Β) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις Τράπεζες για την χορήγηση δανείων για κεφάλαια
κίνησης.
Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σε ποσοστό 80%, για χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης,
πενταετούς διάρκειας συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου χάριτος. Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται. Τα
εν λόγω δάνεια θα χορηγούνται µε ανώτατο ύψος µέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2006
και µε ανώτατο ύψος δανείου τα € 90.000,00 ανά επιχείρηση. Τα ως άνω δάνεια θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαµηνιαίες
τοκοχρεολυτικές δόσεις, µε περίοδο χάριτος για το κεφάλαιο από την ηµέρα της εκταµίευσης ως την 31-12-2009. Η
πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30-06-2010. Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν µέσω µίας νέας αυτοτελούς δανειακής
σύµβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπευθύνους επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
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7) Βελτιώνεται θεαµατικά η απόδοση των επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µετά
τις τελευταίες ανακοινώσεις αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Σύµφωνα µε τον Νόµο 3468/06 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι τιµές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος από τις
σχετικές εγκαταστάσεις στην ∆ΕΗ θα ακολουθούν την µεσοσταθµική αύξηση των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες ανακοινώσεις, από την 1/12/07 αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύµα 4-8%, ενώ ακολουθεί
αντίστοιχη αύξηση το καλοκαίρι του 2008 και συνδέεται η τιµή αυτού µε ρήτρα πετρελαίου (τιµή βάσης τα 82 δολάρια το
βαρέλι).
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Με βάση αυτές τις ανακοινώσεις και εφόσον το πετρέλαιο διατηρηθεί στα σηµερινά επίπεδα αναµένεται µια αύξηση της
τιµής κατά 25%, µε αντίστοιχη βελτίωση της απόδοσης των σχετικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου η προβλεπόµενη τιµή
πώλησης της κιλοβατώρας πχ από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων του ηπειρωτικού δικτύου εγκατεστηµένης
ισχύος 100KW από 0,4582 € την κιλοβατώρα αναµένεται να γίνει 0,5727 € ανά κιλοβατώρα, τα δε ετήσια έσοδα µιας
τέτοιας µονάδας απόδοσης 1300κιλοβατωρών ανά εγκατεστηµένο KW από 59.566€ θα γίνουν 74.477€. Καθώς τα έξοδα
και τα χρεολύσια θα παραµένουν σταθερά, αναµένεται οι ταµειακές ροές να βελτιωθούν θεαµατικά (κατά 47% περίπου )
από 278.000€ σε 408.000€.
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Στα παραπάνω εάν συνυπολογιστεί η ενίσχυση της επένδυσης κατά 40% επί του προϋπολογισµού του έργου, (σύµφωνα
µε τις διατάξεις του επενδυτικού νόµου 3299/04) τότε η και η απόσβεση της επένδυσης βελτιώνεται εξίσου θεαµατικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής
οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.

AT

Η σχετική περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχει ετοιµάσει η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338,e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6948 403466 email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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8) ECOLABEL στις υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων

Έντονη είναι η τάση των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυµάτων να φέρουν αναγνωριστικό σήµα για την επίδειξη της
περιβαλλοντικής τους αγωγής. Ιδιαίτερα διαδεδοµένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το σήµα «ECOLABEL» ή αλλιώς η
«οικολογική µαργαρίτα» για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων.
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Συγκεκριµένα δηµοσιεύθηκε στις αρχές του Νοέµβρη η λίστα µε τον αριθµό των επιχειρήσεων ανά κράτος-µέλος της ΕΕ,
οι οποίες έφεραν σήµανση «ECOLABEL» µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007. Στην εν λόγω καταγραφή 126 επιχειρήσεις
τουριστικών καταλυµάτων φέρουν «ECOLABEL» στην ΕΕ. Το 50% του συνόλου των επιχειρήσεων τουριστικών
καταλυµάτων που φέρουν «ECOLABEL» αντιστοιχεί στην Ιταλία, µια χώρα έντονα ανταγωνιστική στον τουρισµό σε
σχέση µε τη χώρα µας. Αντιθέτως η Ελλάδα διαθέτει µόλις 2 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µε το συγκεκριµένο
αναγνωριστικό.
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Το γεγονός ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα µας δεν είναι έντονα κινητοποιηµένες σε αυτόν τον τοµέα πιστεύεται
ότι οφείλεται στο ότι δεν έχει αναγνωριστεί ο χαρακτήρας marketing του σήµατος για την επιχείρηση και η
εξοικονόµηση πόρων από τη λειτουργία της επιχείρησης κατά τα πρότυπα του «ECOLABEL».
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, ως σύµβουλος επιχειρήσεων από το 1992 και έχοντας υποστηρίξει µεγάλο αριθµό
τουριστικών επιχειρήσεων σε θέµατα επενδύσεων, σχεδιασµού, οργάνωσης λειτουργίας και marketing είναι σε θέση να
να ενηµερώσει αλλά και να προετοιµάσει τις επιχειρήσεις του κλάδου των τουριστικών καταλυµάτων σχετικά µε τα
χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες για την απόκτησης του σήµατος «ECOLABEL».
Συνοπτικά αναφέρουµε ότι :

Η σήµανση «ECOLABEL» απονέµεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε

Η διαδικασία απόκτησής του είναι αρκετά απλή και οικονοµική

Ελκύει target groups ευαισθητοποιηµένα στο θέµα του περιβάλλοντος

Αµέσως µετά την απονοµή του σήµατος παρέχεται η δυνατότητα marketing
τουλάχιστον µέσω της
καταχώρησης των επιχειρήσεων στο site GREEN STORE των Βρυξελλών, αλλά και η συµµετοχή σε marketing
events.

Η λειτουργία του καταλύµατος σύµφωνα µε τα πρότυπα του «ECOLABEL» εξοικονοµεί σηµαντικά λειτουργικά
κόστη.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το «ECOLABEL» µπορείτε να επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες ή/ και να
απευθύνεστε στα πρόσωπα επικοινωνίας του γραφείου µας.
http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=121
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_tourism_en.htm
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Θεολόγος Λιοτόπουλος MSc, 00302310531000 εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Σοφία Στεφανίδου 00302310531000 εσωτ. 138, e-mail: stefanidou@atlantisresearch.gr
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9) ∆ράσεις για την προώθηση του Οικοτουρισµού στηρίζουν την ανάπτυξη του τουρισµού
του Νοµού ∆ράµας.

AT

Την εκπόνηση της «Μελέτης εξειδίκευσης σχεδίου οικοτουρισµού (προώθηση, διαδροµές, υπηρεσίες) και
ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος», η οποία χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LEADER+,
ανέλαβε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. και το τµήµα του Management Consulting. Η υλοποίηση της µελέτης
ανατέθηκε στην εταιρεία µας από το Επιµελητήριο ∆ράµας, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης του ανωτέρου έργου.
Ο σκοπός της µελέτης είναι η διατύπωση στρατηγικής και η κατάστρωση συγκεκριµένου προγράµµατος δράσεων για την
προώθηση και ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Με βάση το γενικότερο σκοπό, οι στόχοι που τέθηκαν στα πλαίσια της
παρούσας µελέτης είναι:
•
Να γίνει καταγραφή της υφιστάµενης τουριστικής προσφοράς και της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος του
Νοµού ∆ράµας.
•
Να προβληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν τον πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση
να τονιστεί η µοναδικότητα της περιοχής.
•
Να διερευνηθεί η δυνητική ζήτηση και να εντοπιστούν οι οµάδες – στόχοι.
•
Να ενσωµατωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης.
•
Να αναδειχθούν οι αναγκαίες προτεραιότητες και κατευθύνσεις στη χάραξη της προτεινόµενης στρατηγικής, µε
βάση τις τάσεις που καταγράφονται και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
•
Να προταθούν ποικίλες δραστηριότητες για την ενεργή συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού και των επισκεπτών.
•
Να προταθούν συγκεκριµένες δράσεις για την άρση της εποχικότητας και καθιέρωση της περιοχής ως
προορισµού τεσσάρων εποχών.
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•
•

Να προσδιορισθούν οι παράµετροι εκείνες οι οποίες πρέπει πλέον να παρακολουθούνται συστηµατικά για τον
έλεγχο και την εκτίµηση της µελλοντικής οικοτουριστικής ανάπτυξης.
Να τονωθεί η τοπική επιχειρηµατικότητα.

Έχοντας αναπτύξει µεγάλη τεχνογνωσία στη στρατηγική ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική
Α.Ε. παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και δηµόσιους οργανισµούς για την καλύτερη οργάνωση, προώθηση
και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
της εταιρείας µας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας: www.atlantisresearch.gr

10) ISO 9001:2000 στο Νοµό ∆ράµας.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
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Η ∆ιοίκηση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις αλλά και τις προκλήσεις της σύγχρονης
εποχής και µε γνώµονα πάντα την αύξηση της ικανοποίησης των Μελών του αποφάσισε να κάνει ακόµη ένα βήµα για τη
διαρκής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του Επιµελητηρίου. Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε την ανάπτυξη,
εγκατάσταση και παρακολούθηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2000.
Για το σκοπό αυτό το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ επέλεξε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ως υπεύθυνη
συµβουλευτική εταιρία για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000,
βασιζόµενο στην πολύχρονη εµπειρία των στελεχών της εταιρίας µας στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υλοποιήσει πάνω από 130 Σ.∆.Π. (ISO 9001:2000, ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801,
ISO 22000, ISO 27000) τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στο ∆ηµόσιο τοµέα, πρωτοπορεί και στην εφαρµογή Σ.∆.Π. σε
Ν.Π.∆.∆. όπως αυτό στην περίπτωση του ΒΕΘ, του 1ο Επιµελητηρίου στην Ελλάδα που εγκατέστησε Σύστηµα ISO
9001:2000 µε τη βοήθεια των συµβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρίας µας.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Χρυστάλλα Χριστοφή, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, e-mail: christofi@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
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11) Εξέλιξη έργων και νέα έργα για το τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου
Ενδιάµεση Αξιολόγηση χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων της Κύπρου

LA

Τρεις µήνες µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων η
Ατλαντίς, µέσω του Τµήµατος Υποστήριξης ∆ηµοσίου, επανέρχεται δυναµικά στο Κυπριακό ∆ηµόσιο µε την επιτυχία της
στο ∆ιαγωνισµό για την Αξιολόγηση των έργων της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης της Κύπρου. Το εν λόγω έργο είναι το
δεύτερο που αναλαµβάνει η Ατλαντίς από το Γραφείο Προγραµµατισµού. Το νέο έργο πρόκειται να ενισχύσει την
κουλτούρα αξιολόγησης στην Κύπρο διασφαλίζοντας την επαγγελµατική και ανεξάρτητη εµπειρογνωµοσύνη που
προσφέρει η εταιρία. Η υπογραφή της σύµβασης µε το Γραφείο Προγραµµατισµού και η έναρξη του έργου έγινε στις 10
∆εκέµβρη.
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Επιτυχής Ολοκλήρωση Α’ Φάσης έργου Σ∆ΙΤ
Η Ατλαντίς χτίζει σταθερά εµπειρία στην υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα Σ∆ΙΤ και Συµβάσεων
Παραχώρησης. Το Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου ολοκλήρωσε πρόσφατα την Α’ Φάση της υποστήριξης του ∆ήµου
Μακεδονίδος Ηµαθίας στην προσυµβατική διαδικασία του έργου «Υποδοµές Ανάδειξης του ∆ήµου Μακεδονίδος σε
οργανωµένο και ολοκληρωµένο τόπο αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων». Το τεύχος του master plan και των
σεναρίων βιωσιµότητας για το υπό µελέτη χιονοδροµικό κέντρο του ∆ήµου Μακεδονίδος υποβλήθηκε στο Πρόγραµµα
ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠ.ΕΣ. και αναµένεται η έγκρισή του. Σηµειώνεται ότι αυτό είναι το δεύτερο έργο υποστήριξης
προσυµβατικής διαδικασίας Σ∆ΙΤ στο οποίο η Ατλαντίς ολοκληρώνει την Α’ φάση. Το συναφές έργο για την κατασκευή
υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στην Πορταριά Μαγνησίας έχει ήδη περάσει στη Β’ φάση και προχωρά στη σύνταξη
τευχών ∆ιακήρυξης για την εύρεση επενδυτή.

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου ∆ίου
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Μετά την εκπόνηση του Πρότυπου Καινοτόµου Σχεδίου Ανάπτυξης, το
Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου
της Ατλαντίς συνεχίζει τη συνεργασία µε τους ∆ήµους των Πιερίων σε
περισσότερο
εξειδικευµένο
επίπεδο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και
λειτουργίας της πρωτοβάθµιας
τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε το νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
ο ∆ήµος ∆ίου αναθέτει την
εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράµµατος στην Ατλαντίς. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνιστά ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου, µετά την υπογραφή
της Σύµβασης στις αρχές Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει τις εργασίες για την υποστήριξη του ∆ήµου ∆ίου θέτοντας τις
κατευθυντήριες για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των θεσµών και υπηρεσιών του µε γνώµονα τη βελτίωση της
διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Πάνος Λιβέρης, 2310 531000 εσωτ. 127, e-mail: liveris@atlantisresearch.gr

gS

12) 4th MAINΤENANCE FORUM - Η Συντήρηση στο επίκεντρο των εξελίξεων
Τα πρώτα δύο Forum αποτέλεσαν µια µέτρηση δυνάµεων, το τρίτο ήταν η καθιέρωση του ως το σηµείο συνάντησης
ανθρώπων του χώρου και το τέταρτο ξεπέρασε κάθε προσδοκία µε τη συµµετοχή 200 ατόµων από ολόκληρη την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
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Ο λόγος για το 4th Maintenance Forum, το οποίο έλαβε χώρα το διήµερο 12-13 Οκτωβρίου στο MEC Παιανίας στο πλαίσιο
της FETEC. Κεντρικό µήνυµα του Forum αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η συντήρηση µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων. Αρκεί να µεταβεί από τη φάση της αποσπασµατικής αντιµετώπισης στην
πρόληψη και τον προγραµµατισµό.
Εξέχουσες προσωπικότητες του πανεπιστηµιακού χώρου και ειδικευµένα στελέχη εταιριών από την Ελλάδα και την Ευρώπη,
ενηµέρωσαν και συζήτησαν µε ένα πολύ ζωντανό ακροατήριο για τις σύγχρονες µεθόδους και τις νέες τεχνολογίες στον
τοµέα τους, και αντάλλαξαν απόψεις σε θέµατα καθηµερινής πρακτικής και αντιµετώπισης των προβληµάτων.
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Αίσθηση προκάλεσε η εισήγηση του καθ. Niκolaus Mexis, Γενικού Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Συντήρησης. Με
πολύ γλαφυρό και καυστικό τρόπο παρουσίασε την απόσταση που πρέπει να διανύσουµε στη σύγχρονη Ελλάδα έτσι ώστε
το επίπεδο της συντήρησης των µηχανών να φτάσει σε αυτό που είχαν κατακτήσει οι πρόγονοί µας πριν από 2.500 χρόνια.
Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά στο ότι η υπεροχή του αθηναϊκού στόλου οφειλόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό στο υψηλό
επίπεδο συντήρησης του, καταφέρνοντας, να αποκαθιστούν τις φθορές του πλοίου ακόµα και κατά τη διάρκεια µιας
ναυµαχίας, µε υλικά που διέθετε το ίδιο το πλοίο.
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Ο τεχνικός διευθυντής της ΕΛΑΪΣ (ΟΜΙΛΟΣ Uniliver) κ. Νίκος Νασιόπουλος συνέδεσε το παρελθόν µε τη σύγχρονη
πραγµατικότητα παρουσιάζοντας απτά αποτελέσµατα αύξησης της αποτελεσµατικότητας και κερδοφορίας µιας εταιρίας,
µέσα από την υιοθέτηση και εφαρµογή της φιλοσοφίας του Total Productive Maintenance.
Στη συνέχεια, οι οµιλητές της πρώτης µέρας ανέπτυξαν την σύνδεση που υπάρχει µεταξύ της ποιότητας και της
συντήρησης, καθώς και στον τρόπο που η πρώτη επηρεάζει τον προγραµµατισµό της δεύτερης. Αναλύθηκε επίσης ο ρόλος
που µπορούν να έχουν τα πληροφοριακά συστήµατα συντήρησης στην οργάνωση και αποτελεσµατικότητα ενός τµήµατος,
καθώς επίσης και τα κριτήρια ωριµότητας µιας επιχείρησης να εφαρµόσει και να αξιοποιήσει τα συστήµατα αυτά.
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Κοιτώντας προς το µέλλον ο καθηγητής από το ερευνητικό κέντρο της Λοζάννης EPFL, κ.∆ηµήτριος Κυρίτσης αναφέρθηκε
στην ανάγκη παρακολούθησης της συντήρησης ενός εξοπλισµού σε όλο τον κύκλο ζωής του, από τη φάση του σχεδιασµού
και παραγωγής του µέχρι τη φάση της χρήσης του και της τελικής απόσυρσης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50%
των βλαβών που συµβαίνουν οφείλονται σε σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αδυναµίες, γίνεται αντιληπτό το πόσο
σηµαντικό είναι να µεταφέρεται η γνώση και η εµπειρία από τη χρήση ενός εξοπλισµού στο σχεδιαστή και κατασκευαστή
του. Προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάστηκαν συγκεκριµένες λύσεις βασισµένες στην τεχνολογία του RFID, οι οποίες
στο µέλλον αναµένεται να δώσουν σηµαντικά αποτελέσµατα.
Πολύ έντονος και παραγωγικός ήταν ο διάλογος ανάµεσα σε αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων, και τους συµµετέχοντες στο
4th Maintenance Forum, κατά τη διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού µε θέµα «ο ρόλος της συντήρησης ως µοχλού
ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση». ∆ιαπιστώθηκε ότι η συντήρηση σήµερα θεωρείται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
µέσα σε µία επιχείρηση και αντιµετωπίζεται ως κέντρο κόστους. Ο δρόµος για την αναστροφή αυτής της κατάστασης και
την µετατροπή της συντήρησης σε πηγή κέρδους είναι µακρύς, και περνάει µέσα από µία διαρκή προσπάθεια να αποκτήσει
η συντήρηση αξία. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο αποτυπώθηκε ο κρίσιµος ρόλος της τεχνικής διεύθυνσης να αναδείξει την
αξία της πρόληψης και της διάγνωσης στην καθηµερινή µάχη για την αύξηση της διαθεσιµότητας και αποτελεσµατικότητας
του εξοπλισµού.
Και φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διαδικασία βράβευσης εταιριών που κατάφεραν να αξιοποιήσουν το πληροφοριακό
σύστηµα συντήρησης που διέθεταν, και να οργανώσουν κατά πρότυπο τρόπο το αντίστοιχο τµήµα. Αρχικά ο κ. Βάµβαλης
Κοσµάς, ∆ιευθυντής έργων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές ανέπτυξε την επιστηµονική µεθοδολογία αξιολόγησης,
τη σκοπιµότητα και τους στόχους των ετήσιων βραβείων συντήρησης.
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Φέτος το 1ο βραβείο παρέλαβε εκ µέρους της Κεραµοποιίας Αναγνωσταρά ο Τεχνικός ∆ιευθυντής της κ. Αθανάσιος
Κυριαζόπουλος ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε τα οφέλη που αποκόµισε από την εφαρµογή του πληροφοριακού
συστήµατος συντήρησης AIMMS. Το 2ο βραβείο απονεµήθηκε στον τεχνικό διευθυντή της Χαΐτογλου Χαρτελ κ. Άγγελο
Ταλαµπίρη ενώ το τρίτο βραβείο απονεµήθηκε στην εταιρία αλουµινίου Europa Profil και παρέλαβε ο τεχνικός της
διευθυντής της κ. Αθανάσιος Σούλος.
Η δεύτερη ηµέρα του 4th Maintenance Forum ήταν αφιερωµένη στην παρουσίαση τεχνολογιών και λύσεων, οι οποίες
µπορούν να τεθούν στις υπηρεσίες κάθε τεχνικής διεύθυνσης µε στόχο να βηµατίσουν από την καταστολή προς την
πρόληψη. Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν µεθοδολογίες βελτιστοποίησης της πολιτικής λίπανσης, ανάλυσης των
κραδασµών, χρήσης της θερµογραφίας και των τεχνολογιών των επικαλύψεων σε υλικά.
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Τέλος, αφού παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η καθοριστική σχέση µεταξύ της συντήρησης και της εξοικονόµησης ενέργειας
παρουσιάστηκαν συγκεκριµένες λύσεις µέσω των οποίων επιχειρήσεις µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση καυσίµων, τις
απώλειες στα πνευµατικά δίκτυα, να αυξήσουν τις αποδόσεις των αντλιών τους και να περιορίσουν τα κόστη συντήρησης
των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.
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Απόδειξη της πολύ µεγάλης απήχησης του 4th Maintenance Forum αποτέλεσε η αθρόα συµµετοχή στο ιδρυθέν Hellenic
Maintenance Society (HMS) πάνω από 40 στελεχών επιχειρήσεων που υπέγραψαν το ιδρυτικό του καταστατικό. Τους
στόχους του HMS παρουσίασε στους συνέδρους το µέλος της οργανωτικής επιτροπής ∆ρ. Χρήστος Εµµανουηλίδης
επισηµαίνοντας την ανάγκη για αναβάθµιση του ρόλου της συντήρησης στην προσπάθεια για ένα µέλλον µε λιγότερες
βλάβες, προβλήµατα και καταστροφές, και της ιδιαίτερης σηµασίας που πρέπει να δίνεται σε θέµατα ασφάλειας, υγιεινής
και προστασίας του περιβάλλοντος.
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Το Maintenance Forum διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές,
κορυφαία εταιρία σε θέµατα οργάνωσης και πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο της συντήρησης.
Περιλήψεις των παρουσιάσεων καθώς και υλικό για το σύνολο της δραστηριότητας στο 4th Maintenance Forum και το
ιδρυθέν Hellenic Maintenance Forum, µπορείτε να βρείτε στο επίσηµο site του forum: www.maintenance-forum.eu
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Γιώργος Ευφραιµίδης, Τηλ. 2310 804946, e-mail: ge@abe.gr
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13) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for Finance and Development
(PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες κρατικές ή επιχειρηµατικές
ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη
βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα
πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank
Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω
λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που
ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
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Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη διαµόρφωση κατάλληλων
συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προκήρυξης που σας
ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή ανάθεση του
έργου.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

14) Κατακόρυφη αύξηση επισκεψιµότητας και καταχώρησης βιογραφικών στο
www.jobical.com!
Το www.Jobical.com συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία του, προσελκύοντας καθηµερινά µεγάλο αριθµό στελεχών από όλα
τα επαγγέλµατα.
Το ενδιαφέρον µάλιστα υποψηφίων και εργοδοτών κορυφώθηκε τον προηγούµενο µήνα, σηµειώνοντας τον µεγαλύτερο
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αριθµό επισκεπτών και τις περισσότερες καταχωρήσεις βιογραφικών των τελευταίων µηνών. Περίπου 1000 βιογραφικά
καταχωρήθηκαν τον Νοέµβριο, αγγίζοντας σχεδόν τα 26.500!
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com :
- Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, κιν. 6947 692241, e-mail: boza@atlantisresearch.gr

15) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
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Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης
στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες
προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του. Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη χρήση εργαλείων
πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.
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Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από το δηµοσιογράφο
κ. Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
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Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του περιλαµβάνονται οι
µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr
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16) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
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Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε στους χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν
παροχή πληροφοριών από το portal της ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την
επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr ειδικά για χρήστες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα,
αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν λοιπόν στοχεύετε σε ένα τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να
διαφηµιστείτε online µέσω του www.atlantisresearch.gr ή µέσω του ενηµερωτικού µας δελτίου. Με περισσότερους από
75.000 αποδέκτες κάθε δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηµατικό εργαλείο.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, κιν. 6949 120292, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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