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•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.

•

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

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
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της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής.
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1) Σηµαντικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να βιαστούν οι επενδυτές
Σύµφωνα µε δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία θα
επέλθουν οι παρακάτω αλλαγές:
•
Η αδειοδότηση αιτήσεων για φωτοβολταϊκά θα γίνει σταδιακά, χωρίς επιµερισµό ισχύος.
•
Προβλέπεται µικρή µείωση της τιµής αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), µε µηνιαία αποκλιµάκωση, βάσει της
ηµεροµηνίας σύνδεσης του έργου στο Σύστηµα, σε συνδυασµό µε εξαρχής διασφαλισµένη σταθερή διατήρηση της
τιµής για διάστηµα 20 ετών.
•
προωθείται ειδικό Πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών σε κτίρια, στέγες και προσόψεις, µε
συγκεκριµένους όρους και απλές διαδικασίες, ανεξαρτήτως άλλων ρυθµίσεων, µε σκοπό την ένταξη των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε ιδιωτικά και δηµόσια κτίρια.
Σύµφωνα µε την πρώτη ρύθµιση θα αδειοδοτηθούν όλες οι σχετικές αιτήσεις µε θετική γνωµοδότηση χωρίς τον
υπολογισµό του περιθωρίου ισχύος, κάτι που βγάζει από την αγωνία όσους κατέθεσαν αιτήσεις µετά την 13/4/2007,
καθώς όλες οι αιτήσεις θα εγκριθούν στο σύνολο της ισχύος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου. Προσοχή. Η
ρύθµιση αυτή δεν πρόκειται να εφαρµοστεί για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά.
Σύµφωνα µε την δεύτερη ρύθµιση, από τον Ιανουάριο του 2009 και µετά θα υπάρχει µικρή µείωση της τιµής αγοράς
της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε µήνα. Η µειωµένη τιµή του κάθε µήνα θα ισχύει για όσους µπαίνουν στο σύστηµα τον
εκάστοτε µήνα και θα «κλειδώνει» στην τιµή αυτή (µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο αυξήσεις) για τα επόµενα 20
χρόνια. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων, η µείωση αυτή πρόκειται να είναι 1,5% για κάθε µήνα των 2
πρώτων ετών και 1% για τα επόµενα 4 έτη. Με βάση τα σχετικά ποσοστά και µη λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες
αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, οι ενδεικτικές τιµές πώλησης της κάθε Κιλοβατώρας από φωτοβολταϊκά για έργα
κάτω των 100 KW στο ηπειρωτικό δίκτυο θα είναι:
∆εκ 2008 45 Ιουν 2009 41,7 ∆εκ 2009 38,1 Ιουν 2010 34,8 ∆εκ 2010 31,2 Ιουν 2011 29 ∆εκ 2011 26,5 κοκ.
Πρακτικά και σύµφωνα µε τα παραπάνω ο επενδυτής των 100 KW που θα συνδεθεί µε το δίκτυο έως τον ∆εκέµβριο του
2008 θα έχει διασφαλισµένη τιµή 45 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τα επόµενα 20 έτη , ενώ όποιος καθυστερήσει 6 µήνες
και µπει στο δίκτυο τον Ιούνιο του 2009 θα έχει διασφαλισµένη τιµή 41,7 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τα επόµενα 20 έτη
και γενικά για κάθε εξάµηνο καθυστέρησης θα υπάρχει µια µείωση της τιµής κατά 8,7%.
Εάν για παράδειγµα ένας επενδυτής των 100KWp στην Βόρεια Ελλάδα αναµένει µια ετήσια απόδοση 1300 KWh /
εγκατεστηµένο KW, δηλαδή αναµένει ετήσια παραγωγή 1.300.000 KWh, τότε χωρίς να ληφθούν υπόψη προβλεπόµενες
αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος, τα προ φόρων έσοδά του αναµένονται να είναι ανάλογα µε την ηµεροµηνία
εισαγωγής στο δίκτυο ως εξής:
•
Για όσους συνδεθούν τον ∆εκέµβριο 2008 ετήσια έσοδα αναµένονται σε 58.500 ευρώ,
•
Για όσους συνδεθούν τον Ιούνιο 2008 ετήσια έσοδα αναµένονται σε 54.210 ευρώ,
•
Για όσους συνδεθούν τον ∆εκέµβριο 2009 ετήσια έσοδα αναµένονται σε 49.530 ευρώ,
Σηµειώνεται ότι καθώς η τιµή εισόδου θα είναι κλειδωµένη για 20 έτη, οι παραπάνω διαφορές θα παραµείνουν για 20
έτη.
Ως αναµενόµενη αντίδραση της αγοράς είναι να υπάρξει πλέον µια ιδιαίτερη βιασύνη των επενδυτών, που έχουν στα
χέρια τους εξαιρέσεις ή άδειες παραγωγής, να ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες διαδικασίες (άδεια εγκατάστασης,
περιβαλλοντικά, ∆ΕΗ, ∆ΕΣΜΗΕ, Αναπτυξιακό) και να ολοκληρώσουν το συντοµότερο δυνατόν την επένδυσή τους για
να πετύχουν καλύτερη τιµή εισόδου. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε απότοµη αύξηση της ζήτησης πάνελ και να
υπάρξει σοβαρό πρόβληµα διαθεσιµότητας υλικών αλλά και δυνατότητας εγκατάστασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση
επιχειρηµατικών σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό
Νόµο, αναλαµβάνει παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β
σταθµών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 95 έργα συνολικής ισχύος 30MW ek των οποίων
25 έχουν ήδη κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 5 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία µε υψηλά
επιχορηγούµενα ποσά.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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2) Χρηµατοδοτηθείτε για τον εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου σας
Έως 60% επιχορήγηση µπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να εκσυγχρονίσουν το ξενοδοχείο τους. Το
ποσοστό της χρηµατοδότησης εξαρτάται από την περιοχή της εγκατάστασης του ξενοδοχείου και το µέγεθος της
επιχείρησης.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου στον τοµέα του τουρισµού ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια εκσυγχρονισµού:
i.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής
ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο
αστέρων
ii.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται
διατηρητέα ή παραδοσιακά.
iii.
Εκσυγχρονισµός
ξενοδοχειακών
µονάδων
που
αφορά
τη
δηµιουργία
συµπληρωµατικών
εγκαταστάσεων, µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου επένδυση' εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις I και ii, πρέπει να αφορά σε ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό της
µονάδας που οδηγεί στην αναβάθµιση του εξοπλισµό, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων της και της σύνθεσης
των εξυπηρετήσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωµένη ποιότητα και
ποικιλία προσφεροµένων υπηρεσιών.
Στα επενδυτικά προγράµµατα ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων περιλαµβάνονται, οι
εξής κατηγορίες επενδυτικών έργων:
Κατηγορία 1η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της µονάδας (πυρασφάλεια,
αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των πελατών κ.λπ.).
Κατηγορία 2η
Επενδυτικό έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων για
την υγεία εγκαταστάσεων κ.λπ., δηµιουργία εγκαταστάσεων - υποδοµών για την προστασία της υγείας κ.α.).
Κατηγορία 3η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες,
παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κ.λπ.).
Κατηγορία 4η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, εδάφους και ατµόσφαιρας καθώς και στη
φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισµός ως παράρτηµα 1, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.).
Κατηγορία 5η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε περιφερειακά εθνικό ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, µε
τράπεζες δεδοµένων Κ.λπ. καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε µε
οµοειδείς επιχειρήσεις είτε µε επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό.
Κατηγορία 6η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµόρφωση δωµατίων, λουτρών,
κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθηµάτων, τηλεφωνικών θαλάµων
κ.λπ.).
Κατηγορία 7η
Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της µονάδας, στην αντικατάσταση ή και
συµπλήρωση του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έργα αυτό πραγµατοποιούνται σε µαζική κλίµακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους
συντήρησης.
Επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που υποβάλλονται για υπαγωγή τους
στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου πρέπει να περιέχουν επενδυτικό έργα που εντάσσονται σε τέσσερις
(4) τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούµενης παραγράφου.
Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα ιδία κεφάλαια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε
ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόµενο ποσοστό (πλην ιδίας συµµετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται µε τραπεζικό
δανεισµό.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλει σον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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.
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.
O
οδηγός
τουριστικών
επενδύσεων
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.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

3) Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στην Κρήτη και ξεκίνησαν να
αποστέλλονται οι εξαιρέσεις αδειών.
Ενώ δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η ενηµέρωση του σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, έχουν ήδη αποσταλεί
δεκάδες εγκρίσεις εξαιρέσεων αδειών στην Κρήτη µε εγκεκριµένη ισχύ τα 80 KW για κάθε έργο ξεχωριστά.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική καθώς λόγω της πληθώρας των αιτήσεων που υπήρχαν για την Κρήτη, αναµένονταν
µεγαλύτερη περικοπή της προς έγκριση ισχύος.
Καθώς όλες οι εξαιρέσεις αναµένεται να προχωρήσουν ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να προχωρήσουν
γρήγορα στην διαδικασία των περιβαλλοντικών και της ∆ΕΗ για να είναι έτοιµοι να καταθέσουν άµεσα στον Αναπτυξιακό
νόµο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση
επιχειρηµατικών σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο,
αναλαµβάνει παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 95 έργα συνολικής ισχύος 30MW ek των οποίων 25 έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 5 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία µε υψηλά επιχορηγούµενα
ποσά.
Σηµειώνεται ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι η µόνη εταιρεία του µεγέθους της µε γραφείο στην Κρήτη για
καλύτερη και άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

4) Καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτοµερώς οι προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την
υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου.
Έως 55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού θεµατικών πάρκων που
αποτελούν οργανωµένες µορφές τουρισµού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν
ολοκληρωµένης µορφής υποδοµές και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων κατ' ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης,
στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής µέριµνας.
Η παραπάνω διάταξη του επενδυτικού νόµου 3299/04 παρέµενε ανενεργή έως σήµερα καθώς δεν είχε εκδοθεί η σχετική
υπουργική απόφαση που θέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ωστόσο Υπεγράφη χθες Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008, από τον
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης,
η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία καθορίζονται για πρώτη φορά
λεπτοµερώς οι προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
αναπτυξιακού νόµου. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζονται τα θεµατικά πάρκα ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδοµής, όπου προσφέρονται ψυχαγωγικές ή µορφωτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ο ορισµός τους είναι αρκετά ευρύς
ώστε να περιλαµβάνει πολλά και διαφορετικά είδη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτυχθούν πολλές και
διαφορετικής θεµατολογίας επιχειρήσεις.
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των πάρκων, οι προδιαγραφές για την επιλογή της
θέσης και τα χωροταξικά κριτήρια, η διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης, οι προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις, οι
υποχρεωτικές λειτουργικές απαιτήσεις και η απόκτηση ειδικού σήµατος λειτουργίας. Η προβλεπόµενη διαδικασία έγκρισης
για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ενός θεµατικού πάρκου περιλαµβάνει τέσσερα στάδια ελέγχου:
 Σκοπιµότητας
 Καταλληλότητας του οικοπέδου/γηπέδου
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 Επάρκειας των αρχιτεκτονικών µελετών και των µελετών διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων
 Λειτουργικής ετοιµότητας
Τα θεµατικά πάρκα αναµένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, να δηµιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγµένων, µέχρι σήµερα, περιοχών. Από τα γνωστότερα
θεµατικά πάρκα του εξωτερικού είναι των αµερικανικών στούντιο της Disney, της Universal και της Warner Bros, το
Bobbejaanland και το Walibi στο Βέλγιο, το Madurodam στην Ολλανδία, το Europa-Park στη Γερµανία, το ψυχαγωγικό
πάρκο του Asterix και το Futuroscope στη Γαλλία και το πάρκο του Γκιούλιβερ στην Αγγλία.
Σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό νόµο, επιλέξιµες θεωρούνται και επιχορηγούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του
ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, λοιπού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων
για την µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλει σον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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.
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.
O οδηγός τουριστικών επενδύσεων 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:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

5) Βραβείο στο καινοτόµο επιχειρηµατικό Σχέδιο "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"
Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών η βράβευση 13 Προτύπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης,
κατόπιν της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, που δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2006, και είχε στόχο την
κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, φορέων και εταίρων, ώστε να προτείνουν από κοινού καινοτόµες αναπτυξιακές
δράσεις για τις περιοχές τους.
Μεταξύ αυτών βραβεύθηκε και η πρόταση µε τίτλο "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" που υπέβαλε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
σε συνεργασία µε πλήθος εταίρων όπως µε το σύνολο των τοπικών φορέων των νησιών, το Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, των πολιτιστικών και επαγγελµατικών φορέων των ενδιαφεροµένων
τάξεων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κλπ. Το "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" στοχεύει :
•
στην επίτευξη µίας αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης της Αλοννήσου, της Σκοπέλου και των λοιπών βραχονησίδων των
Βορείων Σποράδων, µέσω της δηµιουργίας καινοτόµου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος που θα στηρίζεται
στις τοπικές ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση του µοναδικού πολιτισµικού
πλούτου της περιοχής, καθώς και
•
στην αξιοποίηση του πολύτιµου ενάλιου αρχαιολογικού και χερσαίου φυσιολατρικού πλούτου.
Οι 13 προτάσεις που βραβεύθηκαν θα χρηµατοδοτηθούν και συγκεκριµένα για κάθε πρόταση θα διατεθεί ποσό ύψους µέχρι
300.000 ευρώ για την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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6) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας
και της καινοτοµίας, και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα Eurostars µπορούν να συµµετέχουν οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10%
από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 21 Νοεµβρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

7) 5th Maintenance Forum ''Συντηρώντας...το µέλλον των επιχειρήσεων σας''
Φέτος περισσότεροι από 200 CEO, Τεχνικοί ∆ιευθυντές, Μηχανικοί, και ειδικοί σε θέµατα συντήρησης από ολόκληρη την
Ελλάδα θα συναντηθούν στο 5th Maintenance Forum και θα µάθουν πώς … «θα συντηρήσουν το µέλλον των επιχειρήσεών
τους».
Κορυφαίοι εισηγητές, µε σηµαντική εµπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µοιράζονται µαζί τους νέες ιδέες και
βέλτιστες πρακτικές, χαράζοντας το δρόµο της αύξησης της αξιοπιστίας και της απόδοσης του εξοπλισµού. Συναντηθείτε
µαζί τους και αποκτήσετε πολύτιµο υλικό για την ανάπτυξη µιας νικηφόρας στρατηγικής συντήρησης και στη δική σας
επιχείρηση.
To 5th Maintenance Forum διοργανώνεται από την ATLANTIS Engineering και το Hellenic Maintenance Society στο
Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη 3-4 Οκτωβρίου 2008, τελώντας για πρώτη φορά υπό την ενεργή
υποστήριξη της EFNMS, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συντήρησης και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια των έξι panels, των τεσσάρων work shops, και του επισήµου δείπνου του 5th Maintenance Forum θα
παρουσιαστούν εισηγήσεις και case studies αναφορικά µε:
• Strategic Asset Management
• RCM-Reliability Centered Maintenance
• CBM-Condition Based Maintenance
• Contracting and Outsourcing
• E-Maintenance (CMMS, Hardware Solutions, Remote Maintenance)
• KPIs-Benchmarking
• Robotic-Automation
• Industrial Case Studies
• Energy Management
• Education & Training in Maintenance
Εκµεταλλευτείτε τις εκπτώσεις έγκαιρης εγγραφής και προς τα µέλη του HMS (Hellenic Maintenance Society)
Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
Αλεξάνδρα Κατσίµπουρα, τηλ: 2310-233.266 fax: 2310-804.947 email: katsimpoura@abe.gr

8) Ετήσια έκθεση πεπραγµένων της Εταιρείας "Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε."
Όραµα της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) είναι να µετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε µία πόλη δηµιουργίας και
αξιοποίησης γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. Με τη συνέργεια Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών Κέντρων, επιχειρήσεων
και του δηµόσιου τοµέα, η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το γνωσιακό της κεφάλαιο µε στόχο την ανάπτυξη της
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας. Η δηµιουργία και λειτουργία της εταιρείας "Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.
(Α.Ζ.Κ. Α.Ε.)" από τον Ιούλιο του 2007 έχει συµβάλει στην προώθηση των σκοπών της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
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καθώς και στην ανάπτυξη αυτής.
Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιουλίου 2007 – 2008 η Α.Ζ.Κ. Α.Ε. συνεργάστηκε µε τα εποπτεύοντα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Μακεδονίας – Θράκης καθώς και µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις παρακάτω τέσσερις ενέργειες:
(α) Τον Στρατηγικό Σχεδιασµό, ο οποίος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την επιλογή συγκεκριµένων θεµατικών περιοχών
εξειδίκευσης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθώς και το σχεδιασµό των µεγάλων έργων και υποδοµών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθώς και το
σχεδιασµό των µεγάλων έργων και υποδοµών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η µελέτη στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία έχει ανατεθεί
από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης σε κοινοπραξία εταιρειών συµβούλων, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2008. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της µελέτης έχουν προκύψει τα
παρακάτω αποτελέσµατα:
α.1 Οι θεµατικές περιοχές εξειδίκευσης της Ζ. ΚΑΙ.Θ. περιλαµβάνουν:
•
Αγροβιοτεχνολογία – Τρόφιµα
•
Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες / Υπηρεσίες έντασης γνώσης
•
Υλικά και Χηµικά
•
Ενέργεια και Περιβάλλον
•
Υγεία – Βιοϊατρική
Η κάθε θεµατική ενότητα θα γίνει αντικείµενο περαιτέρω εξειδίκευσης από την "Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας
Α.Ε."
α.2 Με βάση την ένταση της καινοτοµικής δραστηριότητας στο νοµό Θεσσαλονίκης, η µελέτη κατ' αρχήν προτείνει την
ενεργοποίηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και σε πρώτη φάση την εξέταση και οριοθέτηση
συγκεκριµένων θυλάκων σε αυτήν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί επισταµένα την εκπόνηση της µελέτης και να
συνεργάζεται µε τους µελετητές. Στόχος είναι, µέχρι το Νοέµβριο του 2008, να υπάρξουν συγκεκριµένες προτάσεις της
Α.Ζ.Κ. Α.Ε. προς τα συναρµόδια Υπουργεία για την εξειδίκευση των προτεινόµενων δράσεων και τον τρόπο υλοποίησής
τους.
(β) Τον Χωροταξικό Σχεδιασµό, ο οποίος θα υποδείξει συγκεκριµένους θύλακες (έκταση γης από 100 έως 1000
στρέµµατα) για την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Οι θύλακες αυτοί, σύµφωνα µε το νόµο 3489/2006, θα χωροθετηθούν
στο νοµό Θεσσαλονίκης. Σε αυτούς θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα υποδοµής για την
ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Αυτό αποτελεί κύριο παράγοντα για την προσέλκυση εταιρειών τόσο από την Ελλάδα όσο και
το εξωτερικό.
Το ∆.Σ. της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη θυλάκων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. σε δηµόσια
γη. Για το λόγο αυτό το ∆.Σ. επικροτεί τις εξαγγελίες του ΥΜΑΘ να παραχωρηθεί και να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και τη Ζ.ΚΑΙ.Θ. µέρος της δηµόσιας γης στην περιοχή του ΣΕ∆ΕΣ.
Εφόσον ο νόµος 3489/2008 προβλέπει την ανάπτυξη θυλάκων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. από ιδιώτες, το ∆.Σ. θα αξιολογήσει και
θα εισηγηθεί στα αρµόδια Υπουργεία τη στήριξη πρωτοβουλιών ιδιωτών ή άλλων οργανισµών ευρύτερου
συµφέροντος για το σκοπό αυτό. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία χωροθέτησης ενός θύλακα δηµοσίου συµφέροντος
διαρκεί µέχρι πέντε χρόνια, η άµεση ενεργοποίηση στο άµεσο µέλλον ενός τουλάχιστον θύλακα στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
(γ) Τη Μελέτη Κινήτρων. Η πρόταση της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. και των συναρµοδίων Υπουργείων για τα κίνητρα προσέλκυσης
επιχειρήσεων και άλλων οργανισµών έντασης καινοτοµίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. προβλέπει χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις στο
ύψος της επένδυσης, στις λειτουργικές δαπάνες, στην προσέλκυση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και στα
φορολογικά κίνητρα. Η εφαρµογή της υπό διαµόρφωση σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης προϋποθέτει την ολοκλήρωση
των µελετών χωροταξικού και στρατηγικού σχεδιασµού. Μετά από πολλές συζητήσεις το ∆.Σ. έχει καταρχήν καταλήξει
στο συµπέρασµα ότι τα κίνητρα πρέπει να εφαρµοστούν αποκλειστικά σε συγκεκριµένους θύλακες, οι οποίοι θα
προταθούν από τη µελέτη χωροταξικού σχεδιασµού στα αρµόδια Υπουργεία.
(δ) Την επιλογή και άµεση ένταξη έργων – πυλώνων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Η επιλογή έργων
πυλώνων στοχεύει: (1) στο σχεδιασµό και την κατασκευή του κτιρίου διοίκησης της "Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτοµίας Α.Ε.", (2) στην προβολή και προώθηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (3) στη
χαρτογράφηση των κέντρων αριστείας της Περιφέρειας και των καλών πρακτικών τεχνολογικής καινοτοµίας, και (4)
στη δηµιουργία Περιφερειακού Ταµείου Καινοτοµίας.
Για τη συνέχιση του έργου της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης µε γρήγορους ρυθµούς, είναι ανάγκη να
αντιµετωπισθούν οι παρακάτω ανασταλτικοί παράγοντες:
•
Το σύνθετο νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. θα πρέπει µε νοµοθετικές ρυθµίσεις να
απλουστευθεί, ώστε να βελτιωθεί ο συντονισµός της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. µε τα συναρµόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και να µπορέσει η εταιρεία να λειτουργήσει ως κατεξοχήν ανώνυµη εταιρεία µε την απαραίτητη
ευελιξία στη διοίκηση, στη λήψη και στην υλοποίηση αποφάσεων.
•
Η ελλιπής κρατική χρηµατοδότηση, η οποία αποτελεί το σοβαρότερο εµπόδιο στην ανάπτυξη της εταιρείας
"Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.". Με τη σηµερινή χρηµατοδότηση είναι αδύνατη η στελέχωση της εταιρείας και η
πιστοποίηση της διαχειριστική της επάρκειας για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Για αυτό το λόγο γίνεται
προσπάθεια από τα συναρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Μακεδονίας – Θράκης και την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. να αυξηθεί η
χρηµατοδότησή της.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιάκωβος Βασάλος, Πρόεδρος ∆.Σ., Τηλ. 2310 379102
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9) Εφαρµογή της µεθοδολογίας Six Sigma για τη βελτίωση των υπηρεσιών τεχνικού τµήµατος.
Η Business Elements µελετάει την βελτίωση των υπηρεσιών τεχνικού τµήµατος (service) εταιρίας επισκευών ηλεκτρονικών
συσκευών, µε εφαρµογή της µεθοδολογίας Six Sigma.
Πρόκειται για µια διεθνή µεθοδολογία, βασισµένη στη µέτρηση και στη στατιστική επεξεργασία δεδοµένων για τη
στοχοποιηµένη βελτίωση της απόδοσης και τη µείωση της απόκλισης σε µιαδιεργασία που παράγει ή σχεδιάζεται να
παράγει ένα προϊόν, µια υπηρεσία ή µια συναλλαγή. Σε αντίθεση µε τις µεθοδολογίες ελέγχου ποιότητας, που έχουν
εστιαστεί στην ανίχνευση και διόρθωση προβληµάτων σε διάφορα στάδια εκτέλεσης µιας διεργασίας, το Six Sigma αποτελεί
µια ολοκληρωµένη µελέτη για την επαναδηµιουργία της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να µην προκύπτουν.
Η µεθοδολογία Six Sigma ανάγεται στην υλοποίηση πέντε βηµάτων: του προσδιορισµού του προβλήµατος (Define), της
µέτρησης των παραµέτρων του (Measurement), της ανάλυσης αυτών (Analysis), της βελτίωσης του status quo του
προβλήµατος (Imrovement) και του ελέγχου, ώστε να παραµείνει κάτω από την κατάσταση βελτίωσης (Control). Τα
προαναφερθέντα πέντε βήµατα περιγράφονται διεθνώς συντοµογραφικά µε τον όρο DMAIC και για την υλοποίησή τους
χρησιµοποιούνται, κατά περίπτωση, µια σειρά από στατιστικά εργαλεία / τεχνικές, όπως:











∆ιάγραµµα ροής
Ιστόγραµµα
∆ιάγραµµα Pareto
∆ιάγραµµα αιτίας αποτελέσµατος (∆ιάγραµµα Ishikawa, 1987)
∆ιάγραµµα συσχέτισης
∆ιάγραµµα συνάφειας
∆ιάγραµµα διασποράς (σχέδιο δύο µεταβλητών)
Σχεδίαση Πειραµάτων (Design Of Experiment)
Ανάλυση διακύµανσης (Analysis Of Variance)
Ανάλυση αξιοπιστίας

Η ανάλυση της διακύµανσης των χαρακτηριστικών της διεργασίας του service ανιχνεύει συστηµατικές διασυνδέσεις των
µεταβλητών µε την απόκλιση, αλλά ενίοτε και απρόσµενη διασπορά των τιµών. Το σενάριο ανακατανοµής των βλαβών ανά
κατηγορία βλάβης και µοντέλο συσκευής στους τεχνικούς, δίνει µέση βελτίωση της τάξης του 28%. Η αναδιοργάνωση του
Τεχνικού Τµήµατος στοχεύει σε:



Βελτίωση της χρονικής απόκρισης του service και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας του
∆υνατότητα σωστής υπόσχεσης στον πελάτη σχετικά µε τον χρόνο επισκευής

Η µελέτη κινείται στους ακόλουθους άξονες:





Αναδιοργάνωση λειτουργικής δοµής και διαδικασιών service
Αναδιοργάνωση διάταξης (layout) χώρου service και τεχνικών βάσει του βελτιωµένου διαγράµµατος ροής
Ανακατανοµή των βλαβών ανά κατηγορία και µοντέλο για τη βέλτιστη απόδοση
Αναδιοργάνωση εκπαίδευσης Τεχνικών

Περισσότερες πληροφορίες για την Business Elements, τις υπηρεσίες της και τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την
µεθοδολογία Six Sigma µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.businesselements.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Ηλίας ∆ιάµεσης Τηλ. 210 6144523, κιν 6932 589553, e-mail: idiamesis@businesselements.gr

10) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for
Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες
κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email
για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
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προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

11) ∆ωρεάν η καταχώρηση αγγελιών στο www.jobical.com
Μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας, το Jοbical.cοm συνεχίζει την ανάπτυξή του στον τοµέα της ηλεκτρονικής
στελέχωσης, παρέχοντας πλέον δωρεάν την καταχώρηση των αγγελιών στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Η
υπηρεσία παραµένει δωρεάν και για τα υποψήφια στελέχη που την χρησιµοποιούν.
Το Jοbical.cοm διαθέτει περίπου 60.000 εγγραφές στελεχών, είναι διεθνές και έχει αναπτύξει µία από τις µεγαλύτερες
βάσεις βιογραφικών στην Ελλάδα.
Για την προσέλκυση καταρτισµένων στελεχών συνεργάζεται µε δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια, έχοντας ήδη κερδίσει την
εµπιστοσύνη των υποψηφίων που αναζητούν εργασία.
Η µαζική καταχώρηση µεγάλου αριθµού βιογραφικών τους τελευταίους µήνες και η σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας
στο Jobical, µας οδήγησε στην απόφαση να στηρίξουµε την ανάπτυξή µας αποκλειστικά σε έσοδα διαφήµισης. Έτσι,
αποφασίσαµε να παράσχουµε στους εργοδότες εντελώς δωρεάν την καταχώρηση θέσεων εργασίας, για όσο διάστηµα
επιθυµούν.
Οι εργοδότες µπορούν να κάνουν εγγραφή από την κεντρική σελίδα του Jοbical.cοm και να καταχωρήσουν τις αγγελίες
τους, στοχεύοντας στους καταλληλότερους υποψήφιους.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
- Βοζίνου Ζήνα, www.jobical.com, τηλ: 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr

12) To video παρουσίασης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο www.atlantisresearch.gr
∆είτε στο site www.atlantisresearch.gr την αναλυτική παρουσίαση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και ενηµερωθείτε
από τη ∆ιοίκηση και τους ∆ιευθυντές της εταιρείας για την πορεία, τα τµήµατα, τις δραστηριότητες, καθώς και τους στόχους
της εταιρείας.
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