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Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
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http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.
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1) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)
µε ποσοστό 70%
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη του προγράµµατος «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια». Σκοπός του προγράµµατος είναι η προστασία των πληροφοριακών συστηµάτων, του
λογισµικού και του όγκου της διαχειριζόµενης πληροφορίας των επιχειρήσεων από ψηφιακούς κινδύνους και απειλές, καθώς
και η γενικότερη ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και του κοινού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου.
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 5.000€ ενώ ο µέγιστος 70.000€. Ο µέγιστος
προϋπολογισµός για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα προσδιοριστεί από την ανάγκη της επιχείρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας
καθώς και από το µέγεθος της επιχείρησης:
Ανάγκη Ψηφιακής
Ασφάλειας
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ

Μέγεθος Επιχείρησης
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
8.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
70.000,00 €

Η ανάγκη της ψηφιακής ασφάλειας θα προσδιοριστεί αναλυτικά µε την προκήρυξη µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Αξία παγίων στοιχείων υποδοµών σε Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Αριθµό εξυπηρετητών/ σταθµών εργασίας / κινητών.
Αριθµό υποκαταστηµάτων.
Τρόπο εσωτερικής και αποµακρυσµένης δικτύωσης.
Τρόπο διασύνδεσης στο internet.
Κρισιµότητα τηρούµενων ψηφιακών δεδοµένων.
Χρήση ή/και παροχή διαδικτυακών εφαρµογών και on-line συναλλαγών.
Το συνολικό ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 70%. Στο πρόγραµµα E-SECURITY θα µπορούν να συµµετάσχουν
επιχειρήσεις κάθε µορφής οι οποίες πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιµότητας:
Λειτουργούν νόµιµα µε έναρξη δραστηριότητας πριν από 1/1/2008 και είναι µικροµεσαίες.
∆ιαθέτουν υποδοµές σε ΤΠΕ (µε κτήση τους έπειτα από το 2000) αξίας ανώτερης των 10.000€.
Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων την τελευταία 3ετία και απασχολούν τουλάχιστον έναν
εργαζόµενο.
Στα επενδυτικά σχέδια θα είναι δυνατή η ένταξη δαπανών από τις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες Εξοπλισµού (εξοπλισµός ασφαλείας, εξοπλισµός δικτύου, εξοπλισµός backup/ data recovery, εξοπλισµός
ελέγχου χώρου).
∆απάνες
Λογισµικού (Τυποποιηµένο λογισµικό ασφαλείας προστασίας, λογισµικό ανίχνευσης και επεξεργασίας
αστοχιών, ανάπτυξη ειδικού λογισµικού για ασφάλεια, λογισµικό για backup/ data recovery, λογισµικό κρυπτογράφησης).
∆απάνες Υπηρεσιών (υπηρεσίες µετάπτωσης δεδοµένων από προηγούµενη κατάσταση, υπηρεσίες ελέγχων, υπηρεσίες
διαµόρφωσης πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστηµάτων, υπηρεσίες
υποστήριξης και διαχείρισης έργου).
Όλες οι υποψήφιες προτάσεις για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα E-SECURITY θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, εντός 15
ηµερών από την επίσηµη προκήρυξη του προγράµµατος. Θα διαπιστώνεται αυτόµατα η επιλεξιµότητα της επιχείρησης και η
τελική αξιολόγηση θα γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 6 µήνες.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση
την ηµεροµηνία (ώρα) υποβολής τους, µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου για το πρόγραµµα προϋπολογισµού, ο οποίος
ανέρχεται σε 10,5 εκ. €. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα για να έχουν προτεραιότητα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα σας ενηµερώσει µε έκτακτο ενηµερωτικό δελτίο για την επίσηµη προκήρυξη του
προγράµµατος και θα βρίσκεται σε θέση έπειτα από αναλυτική δωρεάν ενηµέρωση, να συντάξει πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο
και να υποβάλλει για την επιχείρηση σας φάκελο υποψηφιότητας για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα E-SECURITY.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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2) Μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηµατικότητας
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για τις δύο ∆ράσεις που έχουν εξαγγελθεί για την ενίσχυση της Γυναικείας και Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας.
Οι ∆ράσεις αφορούν νέες επιχειρήσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Νέοι / Νέες από 18-39 ετών και Γυναίκες έως 55 ετών, σε
όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό
µικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα
είναι:
από 30.000 έως 200.000 € για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και περιορισµού της
ρύπανσης,
από 30.000 έως 100.000 € για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού,
από 30.000 έως 80.000 € για τις εµπορικές επιχειρήσεις,
Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης µεταφορικά
µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο
ποσό 20.000,00 €.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν είναι σε θέση να
αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά εντελώς
δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη του προγράµµατος επιχειρηµατικότητας των
Γυναικών και των Νέων.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης του προτεινόµενου
επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών οδηγών του
προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας
ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα στην ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.atlantisresearch.gr.
Υπεύθυνες επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Ζήνα Βοζίνου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 143, κιν 6956 303120 e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Αναµένεται προκήρυξη µιας σειράς προγραµµάτων ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Στην τελική διαµόρφωση βρίσκονται µία σειρά από προγράµµατα ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι προκηρύξεις που αναµένονται είναι οι:
Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων
Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας (µεταποίηση, εµπόριο, τουρισµός, παροχή
υπηρεσιών).
Θα αφορά µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόµενους.
Θα αποσκοπεί στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων.
Ο ενισχυόµενος προϋπολογισµός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και 60% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού της επένδυσης.
Προϋπολογισµός 1,3 δις. ευρώ.
Έναρξη το καλοκαίρι.
Ενίσχυση Μικροµεσαίων και Νέων Επιχειρήσεων
Θα αφορά τον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας.
Προϋπολογισµός 31 εκατ. ευρώ.
Συµµετοχή από µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε στόχο τη βελτίωση των προϊόντων τους, τη διείσδυση σε νέες αγορές και την
αναβάθµιση των στελεχών τους.
Έναρξη από το καλοκαίρι.
Ενίσχυση της συνεργασίας Επιχειρήσεων
Θα αφορά τον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας.
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Προϋπολογισµός 46 εκ ευρώ.
Στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων.
Περιλαµβάνει µικρές και µεγαλύτερες επιχειρήσεις αλλά και φορείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα κλπ).
Ο µέσος ενισχυόµενος προϋπολογισµός του κάθε έργου αναµένεται να είναι 500.000 ευρώ.
Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών µεταποιητικών Επιχειρήσεων
Θα αφορά µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόµενους και εµφανίζουν µέσο όρο θετικής κερδοφορίας την
τελευταία τριετία.
Θα αποσκοπεί στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 50% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού της επένδυσης.
Προϋπολογισµός 120 εκ. Ευρώ.
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού και µεταφορά τεχνογνωσίας.
Έναρξη τον Απρίλιο.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν το κατάλληλο ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο
µε την τεκµηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσµιών που πρόκειται να ανακοινωθούν
όταν θα προκηρυχθεί επίσηµα το πρόγραµµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν παρακολουθεί
τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά εντελώς δωρεάν
ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των οικονοµικών
στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών οδηγών
του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπευθύνους
επικοινωνίας
ή
συµπληρώστε
τη
φόρµα
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
χρηµατοδοτικά
προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Νέο Πρόγραµµα Εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ
Ένα νέο πρόγραµµα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αναµένεται να ανακοινωθεί εντός των
επόµενων ηµερών, το οποίο θα αφορά στην εφαρµογή ηλεκτρονικού συστήµατος άµεσης παροχής εγγυήσεων σε µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Σκοπός των εγγυήσεων αυτών είναι να δώσουν στις µικρές επιχειρήσεις ισχυρή διαπραγµατευτική
δυνατότητα για τη λήψη τραπεζικού δανείου µε πιο ευνοϊκούς όρους.
Στα πλαίσια του νέου προγράµµατος, οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν απευθείας στο ΤΕΜΠΜΕ αίτηµα για εγγύηση, το οποίο θα
χρησιµοποιούν έπειτα σε τράπεζες της αρεσκείας τους.
Η επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά βάσει των οικονοµικών δεδοµένων που
υπάρχουν στο taxisnet, και, σύµφωνα µε ενιαία οικονοµικά κριτήρια, θα εκδίδεται ηλεκτρονικά -απευθείας- συγκεκριµένο
ύψος εγγύησης στις επιχειρήσεις, εφόσον τη ζητήσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΜΠΜΕ (www.tempme.gr) και
πληρούν, φυσικά, τα κριτήρια ασφαλούς εγγυοδοσίας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθεί την εξέλιξη όλων των σχετικών προγραµµάτων και είναι στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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5) Εφαρµογή Συστηµάτων ISO27001 για την ∆ιασφάλιση 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
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρχή ∆ιατήρησης 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, που
αποδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα κατά το 2008:
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.
το 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια έφτασε το 2008 το κόστος των διαδικτυακών κλοπών.
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. ∆έσµευση ∆ιοίκησης
2. Προσδιορισµό έκτασης εφαρµογής
3. Καθορισµό Πολιτικής Ασφάλειας
4. Προσδιορισµό περιουσιακών στοιχείων
5. Προσδιορισµό / Αξιολόγηση Κινδύνων
6. ∆ιαχείριση κινδύνων
7. ∆ιενέργεια Ελέγχων / Εσωτερική Επιθεώρηση
Τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση από την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης των πληροφοριών
συνοψίζονται στα παρακάτω:
∆ιασφάλιση 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
Στην παρούσα φάση η δαπάνη για εγκατάσταση ενός συστήµατος ISO27001, είναι επιλέξιµη στα πλαίσια του Προγράµµατος Esecurity.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε τη µακρόχρονη εµπειρία της στην εγκατάσταση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (ISO) παρέχει τα
εχέγγυα της παροχής ποιοτικών και ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων
ISO27001 εντός του οργανισµού τους, καθώς και της χρηµατοδότησης αυτών των συστηµάτων µέσα από διάφορα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα (όπως π.χ. του E – security)
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν 6956 303126, e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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6) Σηµαντική αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων logistics κατά
επιπλέον 10% για τους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αττικής στον Αναπτυξιακό Νόµο (Ζώνη Α).
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου υπάρχει η ευκαιρία χρηµατοδότησης Κατασκευής και
Οργάνωσης Αποθηκευτικών Χώρων µόνο για τα επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε
τρίτους.
Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να δηµιουργήσουν υποδοµές εξυπηρέτησης των αναγκών τους πρέπει να
δηµιουργήσουν µια νέα εταιρεία παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή να επιδιώξουν συνεργασία µε µια υπάρχουσα
εταιρεία logistics. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης πρέπει να είναι 700.000 ευρώ και η ίδια συµµετοχή 25% του προς ενίσχυση
προϋπολογισµού.
Η επιχορήγηση κυµαίνεται από 20% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος του φορέα της επένδυσης.
Ωστόσο, ενώ έως σήµερα η επιχορήγηση για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κυµαίνεται από 20% έως 23%, τώρα µε την
τελευταία τροποποίηση κυµαίνεται από 30% έως 33%.
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται, επιγραµµατικά, είναι οι ακόλουθες:
Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Αγορά, ηµιτελών κτιρίων.
Αγορά χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια.
Αγορά (ή/και leasing) και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης.
Αγορά µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.
Αγορά µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού.
Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού συνεστίασης των εργαζοµένων της επιχείρησης.
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αιθουσών κατάρτισης προσωπικού.
Έξοδα µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων
µεθόδων παροχής υπηρεσιών eφοδιαστικής αλυσίδας.
Έξοδα µελετών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών.
Έξοδα πιστοποίησης των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.
Έξοδα µελετών οργάνωσης της διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµού των
επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης των διαδικασιών, ερευνών αγοράς, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και
των συγκριτικών µελετών επιδόσεων.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων εφοδιαστικής αλυσίδας 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 υπουργικών 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.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Σηµαντικές αλλαγές του αναπτυξιακού νόµου σε θέµατα τουριστικών επενδύσεων.
Σύµφωνα µε τις νέες τροποποιήσεις του νόµου που ψηφίστηκε από τη βουλή παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στο σχεδιασµό
του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 σε θέµατα τουριστικών επενδύσεων.
Οι τροποποιήσεις:
θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθµιση των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ανώτερες από τις ισχύουσες διατάξεις (τριών
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αστέρων αντί δύο αστέρων, για έργα προϋπολογισµού έως 1.000.000 ευρώ και τεσσάρων αστέρων αντί δύο, για έργα
µεγαλύτερου προϋπολογισµού), στο πλαίσιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισµού τους. Επίσης,
επιµηκύνεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα στα οκτώ έτη (από πέντε έτη που ισχύει σήµερα) από την έναρξη λειτουργίας
της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προηγούµενου εκσυγχρονισµού.
Ενισχύεται ο εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε
ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (από δύο αστέρων που ισχύει σήµερα).
Αίρεται ο χρονικός προσδιορισµός για την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που αφορά τον καθορισµό τµηµάτων της Ελληνικής
Επικράτειας, τα οποία λόγω υπερσυγκέντρωσης της τουριστικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται ως «κορεσµένα». Στα
καθοριζόµενα ως κορεσµένα τµήµατα της Επικράτειας δεν ενισχύονται παρά µόνο µε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής
τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων. Με τη συγκεκριµένη αλλαγή θα επιτρέπεται η άµεση
προσαρµογή του περιεχοµένου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις µεταβολές των στοιχείων που αποτυπώνουν τη
δυναµικότητα της ξενοδοχειακής υποδοµής της χώρας µας, χωρίς χρονικούς περιορισµούς και µε βάση τις πραγµατικές
ανάγκες. Σηµειώνεται ότι σήµερα κορεσµένες είναι µόνον οι περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ αναµένεται να
χαρακτηριστούν ως κορεσµένες και περιοχές υψηλής ξενοδοχειακής συγκέντρωσης.
Επισηµαίνεται ότι µε βάση τις τελευταίες προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ακόµη την
ευκαιρία χρηµατοδότησής τους έως 60% στα παρακάτω επενδυτικά σχέδια :
i. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων.
ii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων για
προϋπολογισµό έως 1.000.000 ευρώ και κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων για προϋπολογισµό άνω των
1.000.000 ευρώ.
iii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων.
iv. Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη
νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε
ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (4*), µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
v. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*),
πρώην Γ’ τάξης.
vi. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)
τουλάχιστον Γ’ τάξης.
vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
ix. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
x. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες).
xi. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 15% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο, η ∆υτική Ελλάδα, η Ήπειρος και η
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
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. 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.
Ο σχετικός οδηγός τουριστικών επενδύσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο 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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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8) Σηµαντικές αλλαγές στις ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων Parking από τις τελευταίες
τροποποιήσεις του αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Για πρώτη φορά ενισχύεται η επέκταση
υπάρχοντος Parking.
Η παλαιότερη ρύθµιση περιλάµβανε ως ενισχυόµενη µόνο την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών
αυτοκινήτων, ενώ µε την νέα τροποποίηση θα δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού και
επενδυτικά σχέδια επέκτασης υφιστάµενων σταθµών.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι φορείς επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης αυτής µπορούν να είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις,
για τις οποίες απαιτείται η σύναψη σύµβασης µε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθµού για την εκτέλεση της
κατασκευής σταθµού αυτοκινήτων. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις υλοποιούνται επί ακινήτων του ιδίου Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου, π.χ. του ∆ήµου, το οποίο για το σκοπό αυτό και µε την προβλεπόµενη διαδικασία - π.χ. µε δηµόσιο
διαγωνισµό - αναλαµβάνει τη σχετική πρωτοβουλία.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου, δίνεται επιχορήγηση έως 60% για την ίδρυση ή επέκταση
δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40)
θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών
που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων,
υπόγειων ή και πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, για επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δηµόσιας χρήσης
στεγασµένων ή / και ηµιστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχηµάτων τουλάχιστον 30
θέσεων ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια δύνανται να πραγµατοποιούνται και από ιδιώτες βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου
και παραχώρησης χρήσης µε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως : Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, ∆υτική Ελλάδα, Ήπειρος και
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
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.
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.
Η σχετική περίληψη για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση Parking 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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Αυξάνεται κατά 10% (και γίνεται έως 50%) η επιχορήγηση των Επενδυτικών Σχεδίων που
υλοποιούνται στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (Ζώνη Α) από τον Αναπτυξιακό Νόµο
3299/04 για παραγωγή νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας για εταιρείες του πρωτογενή τοµέα, δευτερογενή τοµέα και τοµέα τουρισµού και
παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες τριτογενή τοµέα.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου, έχουν την ευκαιρία επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που
αφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον πληρούν τις
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απαραίτητες προϋποθέσεις και τους περιορισµούς. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα για
παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις επιχορηγούνται µε ποσοστό έως 60% ανάλογα µε την περιοχή και το µέγεθος της
επιχείρησης. Με τη νέα τροποποίηση του αναπτυξιακού νόµου, ενώ για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η
επιχορήγηση ήταν έως 40%, τώρα δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο και γίνεται έως 50%, για τα συγκεκριµένα
επενδυτικά σχέδια.
Επιπλέον, µε την νέα τροποποίηση γίνεται διασαφήνιση τις ισχύουσας ρύθµισης που αναφέρεται στα «επενδυτικά σχέδια για
την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας». Καθώς κατά την εφαρµογή της προηγούµενης ρύθµισης
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα ως προς τον προσδιορισµό του ακριβούς πεδίου εφαρµογής της, αναµένεται νέα Υπουργική
απόφαση που θα ορίζει τους τοµείς ή κλάδους της οικονοµίας που θα θεωρούνται υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας,
λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε αναγκών και των εξελίξεων της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ο έλεγχος των σχετικών προϋποθέσεων όπως αυτές ισχύουν βάση σχετικής Υπουργικής Απόφασης γίνεται από την
Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία
διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως νέων
Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν
παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα.
Προκειµένου το προϊόν ή τα προϊόντα κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστούν ως νέα, είτε αυτά είναι
ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων, είτε καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να
πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα
αυτούσιο.
2. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα
παραλλαγµένο.
3. Προστιθέµενη αξία παραγωγικής διαδικασίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης του προτεινόµενου προϊόντος και της δυνατότητας παραγωγής από το φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός παραγωγής - επάρκειά του για την παραγωγή του προτεινόµενου προϊόντος.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού παραγωγής για την παραγωγή αποκλειστικά του νέου προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως νέων:
Ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται αυτές που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, δεν
παρέχονταν από άλλους παροχείς υπηρεσιών αυτούσιες ή παραλλαγµένες.
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των
υπηρεσιών.
Ως νέες υπηρεσίες µπορούν να χαρακτηρισθούν µόνο αυτές για τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας,
µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την «παραγωγική διαδικασία» και παροχή τους.
Προκειµένου η υπηρεσία (ή οι υπηρεσίες) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέα, είτε αυτή είναι
υπηρεσία υποστήριξης και χρησιµοποιείται ενδιάµεσα για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή την υποστήριξη παραγωγής
προϊόντων, είτε παρέχεται άµεσα στον τελικό χρήστη, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασής της στην
Ελλάδα αυτούσια.
2. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα
παραλλαγµένη.
3. Προστιθέµενη αξία της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή της υπηρεσίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης της προτεινόµενης υπηρεσίας και της δυνατότητας παροχής από το φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός «παραγωγής» και παροχής της υπηρεσίας - επάρκειά του για την παροχή της προτεινόµενης
υπηρεσίας.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή της νέας υπηρεσίας.
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας
Για το χαρακτηρισµό προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα κίνητρα
του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που ενσωµατώνονται στο προϊόν που παράγεται από την επένδυση.
2. Ύπαρξη ή δηµιουργία υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση και οργάνωση της
επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος του προϊόντος.
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Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των
υπηρεσιών.
Για το χαρακτηρισµό υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα κίνητρα
του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.
2. Απαιτήσεις υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση. Οργάνωση της επιχείρησης για την
αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος της υπηρεσίας.
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
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.
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.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων νέων ή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών του νόµου 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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10) A.P.I.S. – Νέο Προϊόν της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για Επιστροφή των Επιχειρήσεων
στην Κερδοφορία άµεσα αλλά και Μακροπρόθεσµα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ APIS
Το Advanced Profit Improvement System (APIS) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 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 νέου αυτού προϊόντος της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η δηµιουργία µίας κουλτούρας εστιασµένης στη συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης
της κερδοφορίας και δηµιουργίας άριστων προϊόντων και υπηρεσιών.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
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.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Κάθε έργο απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητες φάσεις:
Ανάλυση & Σχεδιασµός (∆ιάρκεια 3-5 µήνες)
o
Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
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o
∆ηµιουργία ηγετικής οµάδας
o
Εντοπισµός θεµατικών πεδίων
o
∆ηµιουργία & ποσοτικοποίηση Projects
o
∆ηµιουργία πλάνου υλοποίησης
Υλοποίηση & Παρακολούθηση Εφαρµογής (∆ιάρκεια 8-36 µήνες)
o
Υλοποίηση Projects υψηλής προτεραιότητας
o
Συνέχιση APIS (Συναντήσεις, Εκθέσεις, ∆ιορθωτικές 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 ∆/νων Σύµβουλος γερµανικής
εταιρείας (300 εκατ. €) και µέλος ∆.Σ. Οµίλου (4,2 δις €) στην Ιταλία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Θεολόγος Λιοτόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6955 090887, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr

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

12) 3rd South Eastern European Venture Capital Event Κριτήρια Αξιολόγησης Επιχειρηµατικών
Σχεδίων
Το «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event» αναµένεται να συγκεντρώσει πληθώρα καινοτόµων επιχειρήσεων,
υφιστάµενων και νέων, οι οποίες διαθέτουν νέα, καινοτόµα ή δυναµικά προϊόντα / υπηρεσίες και δραστηριοποιούνται σε
παραδοσιακούς και µη κλάδους της οικονοµίας. Για τη συµµετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας της
εκδήλωσης (www.vc-event.gr)
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Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 23 Απριλίου 2009 στο Ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών
Κεφαλαίων (HVCA), ο Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), η Ερευνητική Μονάδα Αστικής &
Περιφερειακής Καινοτοµίας (URENIO), το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European
Research Center) και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η εκδήλωση αυτή, πέραν του ενηµερωτικού της χαρακτήρα, δίνει την ευκαιρία σε όσους υποβάλουν προς αξιολόγηση το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο, να αξιολογηθούν και να λάβουν χρήσιµα σχόλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητάς τους από επιτροπή ειδικών. Τα επιχειρηµατικά σχέδια θα σταλούν στις Εταιρείες Επιχειρηµατικών
Κεφαλαίων (Venture Capital) που θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών σχεδίων που τους
ενδιαφέρουν θα κληθούν σε διµερή συνάντηση.
Τα επιχειρηµατικά σχέδια τα οποία θα ξεχωρίσουν και θα λάβουν την υψηλότερη βαθµολογία από την επιτροπή ειδικών είναι
αυτά που θα πληρούν τα εξής κριτήρια:
A.

Καινοτοµία Προϊόντος / Υπηρεσίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα
Τεχνολογική καινοτοµία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Τεχνολογική εφικτότητα.
Αριθµός προϊόντων και αριθµός νέων προϊόντων – εφαρµογών.
∆υνατότητα διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασιζόµενου στην καινοτοµία.
∆ιανοητική ιδιοκτησία, προστασία και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας – τεχνολογίας.

B.

Όραµα, Στρατηγική και Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
∆ιατύπωση, οράµατος – αποστολής – στόχων.
Αγορά Στόχος (χαρακτηριστικά πελατών – ανταγωνισµού / µεγέθη).
Σχέδιο προσέγγισης της αγοράς στόχου.
Χρηµατοοικονοµική ανάλυση δραστηριότητας.
Επίτευξη βιωσιµότητας – χρονοδιάγραµµα.
∆ιάρθρωση επένδυσης (Ύψος, πηγές προέλευσης και εξασφάλιση κεφαλαίων).
Χρηµατοοικονοµικός χαρακτηρισµός της δραστηριότητας ως «δραστηριότητα έντασης γνώσης».
Ανάλυση ευαισθησίας (εναλλακτικά σενάρια) και τεκµηρίωση παραδοχών που περιέχονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο.

C.

∆ιοικητική Οµάδα και Συµµαχίες
Σχέσεις, συµφωνίες ή / και στρατηγικές συµµαχίες αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
Ερευνητική οµάδα (εξειδίκευση – εµπειρία) και τεκµηρίωση της ικανότητας επίτευξης των ερευνητικών στόχων.
∆ιοικητική οµάδα και τεκµηρίωση της ικανότητας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και επίτευξης των εµπορικών
στόχων.
Βαθµός δέσµευσης των βασικών στελεχών.
Συνολικές θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στον χρονικό ορίζοντα της δραστηριότητας.

Τα έξι επικρατέστερα επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία θα συγκεντρώσουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία από την κριτική επιτροπή,
θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event», όπου θα βραβευθούν τα τρία
επικρατέστερα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στην εκδήλωση υποβάλλοντας το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο και είναι σε θέση να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή προετοιµασία αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.vc-event.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά µε το: 2310 531000.

13) Υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων που εµπορεύονται, µεταποιούν ή µεταφέρουν
ζωοτροφές στους εγκεκριµένους καταλόγους του Υπουργείου Γεωργίας (Κ.Ι.Α.)
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µε βάση την έκδοση συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί καθορισµού των απαιτήσεων για την υγιεινή
των ζωοτροφών, οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να προβούν σε άµεση εγγραφή και κωδικοποίησή τους,
προκειµένου το Υπουργείο Γεωργίας να τους συµπεριλαµβάνει στους καταλόγους εγκεκριµένων επιχειρήσεων παρέχοντάς τους
τη δυνατότητα να λειτουργήσουν.
Οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες που υπόκεινται σε εγγραφή βάσει κανονισµού είναι:
Επιχειρήσεις Ζωοτροφών (µεταποιητικές)
Επιχειρήσεις Ζωοτροφών (εµπορικές)
Μεταφορικές Εταιρείες που µεταφέρουν Ζωοτροφές
πλην των γεωργών, των κτηνοτρόφων που δεν παρασκευάζουν ζωοτροφές και των κτηνοτρόφων που
αναµιγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές τους ανάγκες, χωρίς χρήση προσθέτων υλών ή προµειγµάτων.
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Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που υπόκεινται σε εγγραφή πρέπει να τηρούν πλήρως όλη την ισχύουσα νοµοθεσία των
ζωοτροφών και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις της ΚΥΑ αριθµ. 323306/2007 (Β΄1881) για τήρηση ιχνηλασιµότητας, σωστής
αποθήκευσης και αυτοέλεγχου, να τηρούν ένα Σύστηµα Ποιότητας βάσει των προδιαγραφών του HACCP ή του ISO
22000:2005.
Υποβολή αίτησης
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, µε την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκούν ή που
σκοπεύουν να ασκήσουν. Μετά την υποβολή της αίτησης χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία ∆/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Εξέταση αίτησης
Η οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την αίτηση και πραγµατοποιεί επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων εντός τριµήνου από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής
δίνονται γραπτές συστάσεις και πραγµατοποιείται επανέλεγχος, εντός τριµήνου από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο. Στην
περίπτωση που εξακολουθούν να µην πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 13
της παρούσας απόφασης κυρώσεις. Εφόσον η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί µε τις εν λόγω προϋποθέσεις, της χορηγείται
κωδικός εγγραφής σύµφωνα µε το παράρτηµα Α από την οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αναστολή – Ανάκληση εγγραφής
Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης των εν λόγω επιχειρήσεων ζωοτροφών µε την ανωτέρω νοµοθεσία, στα πλαίσια
διεξαγωγής ελέγχου από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών, γίνονται εγγράφως συστάσεις χωρίς την ανάκληση του
κωδικού εγγραφής. Εφόσον όµως οι ελλείψεις που διαπιστωθούν εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παραγόµενων
ζωοτροφών, δίνεται εύλογο χρονικό διάστηµα για συµµόρφωση (µέχρι ένα έτος) και στο διάστηµα αυτό αναστέλλεται η
εγγραφή.
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων των Κανονισµών (ΕΚ) 183/2005 και 141/2007 και της παρούσας Υπουργικής Απόφασης
επιβάλλονται οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις. Τα πρόστιµα κυµαίνονται από 300,00€ έως 15.000,00€.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει δωρεάν ενηµέρωση στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε τα
συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του ανωτέρου Κανονισµού της ελληνικής νοµοθεσίας και είναι σε θέση να προσφέρει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά µε τη διεκπεραίωση της εγγραφής τους στους καταλόγους εγκεκριµένων επιχειρήσεων
του Υπουργείου Γεωργίας και την εκπόνηση των υποχρεωτικών µελετών για το Σχεδιασµό, Εφαρµογή & ∆ιαχείριση
Συστηµάτων Ποιότητας. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται να ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις των επιχειρήσεων
προκειµένου να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση και προσαρµογή των νέων κανονισµών.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
∆ήµητρα Ιασονίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 190, κιν. 6978 897664, e-mail: iassonidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) Συγχωνεύσεις και Εξαγορές – Μονόδροµος για Αντιµετώπιση της Οικονοµικής Κρίσης
Η διεθνής πρακτική των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών αποτελεί µονόδροµο για αρκετές εταιρείες, προκειµένου να µπορέσουν
να αντιµετωπίσουν την υφιστάµενη οικονοµική κρίση.
Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε την τρέχουσα οικονοµική
πραγµατικότητα, καθιστά τη λύση των «συµπράξεων» ιδιαίτερα αποτελεσµατική.
Παράλληλα, η αξιοσηµείωτη πτώση των µετοχικών αποτιµήσεων δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγορές σε χαµηλό
τίµηµα, εν µέσω κρίσης, µε προοπτικές σηµαντικών αποδόσεων σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Μεταξύ των κινήτρων που αναφέρονται για την πραγµατοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών αναφέρονται τα εξής:
Από την πλευρά των υποψήφιων πωλητών:
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Εξασφάλιση επαρκών οικονοµικών πηγών για επενδύσεις και σωστό management.
Ευνοϊκή προς τις Σ&Ε φορολογική νοµοθεσία.
Aύξηση του µεγέθους των επιχειρήσεων, η οποία µειώνει σε κάποιο βαθµό τον κίνδυνο αποτυχίας που συνυπάρχει µε το
µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά των υποψήφιων αγοραστών:
Αύξηση της µονοπωλιακής δύναµης.
Μείωση των εξόδων προώθησης.
Αύξηση της αποδοτικότητας λόγω µείωσης του κόστους (οικονοµίες κλίµακας).
Αύξηση κερδών µέσω µείωσης του ανταγωνισµού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια της εφαρµογής της πρακτικής των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, δύναται να
παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
Παρακολούθηση της αγοράς και εντοπισµός ευκαιριών.
Εντοπισµός τόσο αγοραστών όσο και εταιρειών προς εξαγορά.
∆ιερεύνηση της σκοπιµότητας της συγχώνευσης/ εξαγοράς.
Αποτίµηση της εµπορικής αξίας των εταιρειών.
∆ιαµεσολάβηση στις διαπραγµατεύσεις.
Οργάνωση & επίβλεψη όλης της διαδικασίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Θεολόγος Λιοτόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6955 090887, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

15) Εξυγίανση επιχειρήσεων µε τη ∆ιαδικασία της Συνδιαλλαγής
Ο νέος Νόµος 3588/2007 εισήγαγε το θεσµό της ∆ιαδικασίας Συνδιαλλαγής, µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε
επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης να αναδιοργανωθούν και παράλληλα να αποφύγουν την
περιέλευσή τους στη διαδικασία της πτώχευσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 99 του κώδικα, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί εµπορική δραστηριότητα, µπορεί να
προσφύγει ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας του και να ζητήσει το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής,
εφόσον επικαλεστεί και αποδείξει παρούσα ή προβλέψιµη οικονοµική αδυναµία.
Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, τον κοινωνικό
ρόλο που επιτελεί αυτή σε σχέση µε τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολεί, καθώς και τα προτεινόµενα µέσα
χρηµατοδότησής της. Με απλά λόγια πρέπει να συνταχθεί συνοπτικό, εφαρµόσιµο και εξειδικευµένο επιχειρησιακό πλάνο.
Η διαδικασία αυτή, επιτρέπει σε κάθε εταιρεία που αποδεικνύει στο δικαστήριο ότι βρίσκεται σε οικονοµική αδυναµία ή
πρόκειται να βρεθεί σε τέτοια θέση (χωρίς όµως να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών), να ζητήσει από το
πτωχευτικό δικαστήριο τη συνέχιση της λειτουργίας της µέσω της διαπραγµάτευσης των οφειλών µε τους πιστωτές της.
Πρακτικά δηλαδή, µία επιχείρηση που δεν µπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις της και αντιµετωπίζει ληξιπρόθεσµα
χρέη ζητάει από το δικαστήριο να την προστατεύσει από το ενδεχόµενο κάποιος πιστωτής να την οδηγήσει σε πτώχευση. Το
δικαστήριο µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα που ισχύουν µέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης, ώστε να αποτραπεί
κάθε επιζήµια µεταβολή για τους πιστωτές. Ειδικότερα, µπορεί να απαγορευθεί κάθε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον
οφειλέτη ή προς αυτόν, αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών και διορισµός µεσεγγυούχου. Κατά τη διάρκεια ισχύος
της συµφωνίας, αναστέλλονται τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από τη σύναψη της συµφωνίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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16) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα συστήµατα των
φωτοβολταϊκών πάρκων έως 20KW παραµένουν ακόµη µία δελεαστική ευκαιρία επένδυσης
Καθώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων στην ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκά συστήµατα πάνω από 20KW, η µόνη
διέξοδος για κάποιον που θέλει να επενδύσει στα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι κάτω των 20KW. Για τα συστήµατα αυτά οι
αποδόσεις συνεχίζουν να είναι ελκυστικές, ενώ είναι πολύ ταχύτερη η διαδικασία υποβολής φακέλου στον αναπτυξιακό νόµο,
καθώς δεν απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ και έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Καθώς µάλιστα το κόστος µιας επένδυσης ενός Φωτοβολταϊκού συστήµατος 20KW είναι µεταξύ των 100.000,00€ και των
200.000,00€, δεν απαιτείται η σύσταση εταιρείας, αλλά µόνο η έναρξη επιτηδεύµατος (ατοµικής επιχείρησης) στην εφορία. Τα
µόνο ειδικό δικαιολογητικό που απαιτείται είναι οι όροι σύνδεσης από την ∆ΕΗ, οι οποίοι δίνονται σε σύντοµο σχετικά διάστηµα
(2 µήνες), µετά από µία απλή αίτηση µε τα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, υπογεγραµµένα από κατάλληλο ηλεκτρολόγο.
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 100 έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων 30 έχουν ήδη κατατεθεί
στον αναπτυξιακό και από τα 12 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης (100%) επιτυχία µε υψηλά επιχορηγούµενα ποσά.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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
∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 140, κιν. 6956 303114, e-mail: kampouridou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

17) Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού µε τη σφραγίδα
ποιότητας και το κύρος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ως προτεραιότητά της την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων συµβουλευτικών
λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους, προχώρησε στην ίδρυση Ιδιωτικού
Γραφείου Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
Το Ιδιωτικό Γραφείο Συµβούλων Εργασίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί νόµιµα, καθώς διαθέτει την υπ’
αριθµόν 83913/1320 9-12-2008 ειδική εγκριτική άδεια και στελεχώνεται από έµπειρα στελέχη µε εξειδίκευση σε θέµατα
αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού.
Σκοπός του συγκεκριµένου γραφείου είναι η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής
ανθρώπινου δυναµικού σε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και κλάδου δραστηριότητας που επιθυµούν να προσλάβουν
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ιεραρχικών βαθµίδων.
Τα έµπειρα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τις εξειδικευµένες γνώσεις τους σε θέµατα επιλογής
ανθρώπινου δυναµικού και έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας, είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες στελέχωσης
της εταιρείας σας µε τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Τέλος, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορεί να προσφέρει σηµαντική βοήθεια στους
πελάτες της σε σχέση µε την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Ανθρώπινου κεφαλαίου τους, µε στόχο την
αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριµένα, εάν επιθυµείτε να ακολουθήσετε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση διαχείρισης ανθρώπινου
δυναµικού, τα έµπειρα στελέχη µας, εκτός από τις υπηρεσίες στελέχωσης, είναι σε θέση να σας παρέχουν εξειδικευµένες
συµβουλευτικές υπηρεσίες όπως:
Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job analysis),
Σχεδιασµό και Ανάπτυξη συστηµάτων αξιολόγησης απόδοσης ανθρώπινου δυναµικού,
Οργάνωση τµήµατος πωλήσεων,
Ανάπτυξη συστήµατος αµοιβών,
Εκπόνηση κανονισµού εργασίας,
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Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων,
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων αποδοχής και εσωτερικής διαχείρισης υποψηφίων και εργαζοµένων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Μάνθος Ματθαιίδης, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 123, e-mail: mattheidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

18) Το www.jobical.com βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης
Μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας, το Jοbical.cοm πρόκειται σύντοµα να αλλάξει περιεχόµενο και όψη. Η
µαζική καταχώρηση µεγάλου αριθµού βιογραφικών τους τελευταίους µήνες και η σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας, µας
οδήγησε στην απόφαση να αναδιαµορφώσουµε τόσο το περιβάλλον επικοινωνίας µε τον χρήστη όσο και την λειτουργικότητα
του συστήµατος.
Το έργο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να ολοκληρωθεί µέσα στο επόµενο διάστηµα.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αναδιοργάνωσης, θα µπορείτε να αποστείλετε ιδέες, σχόλια, προτάσεις και
παρατηρήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση greece@jobical.com
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Κωνσταντίνος ∆ήµου, τηλ 2310 531000, εσωτ 116, κιν 6947 001 997 e-mail: dimou@atlantisresearch.gr
Ζήνα Βοζίνου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 143, κιν 6956 303120 e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr

19) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής τους
σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες. Σηµειώνεται ότι η
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του νέου Νόµου
για φωτοβολταικά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

20) 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
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Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω
λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν
µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή
ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

21) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της και τις υπηρεσίες της στα στελέχη της και δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στους Ανθρώπινους Πόρους, προσφέροντας ένα δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας µε συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών.
Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρουµε στα στελέχη µας τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε εξειδικευµένα
και καινοτόµα έργα, βοηθώντας την επαγγελµατική τους ανέλιξη και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν µία
δηµιουργική σταδιοδροµία πάνω στην ειδίκευσή τους.
Αν ενδιαφέρεστε για µία καριέρα στο χώρο των συµβούλων, των µελετών ή των επιχορηγήσεων, ή επιθυµείτε να στελεχώσετε
κενές θέσεις εργασίας σε Εταιρείες-Πελάτες µας µπορείτε να µας στείλετε το βιογραφικό σας,. Για να ενηµερωθείτε για τις
άµεσα διαθέσιµες θέσεις επισκεφτείτε το http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=51.

22) Σεµινάριο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας 2009
Η TIME HERITAGE O.E. σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.Ε.Ν.Α.Ε) και µε την υποστήριξη
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Κυπριακής Οµοσπονδίας Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων (ΚΟΥ∆) διοργανώνουν Σεµινάριο
Υποβρύχιας Αρχαιολογίας / Τεχνικές Ανασκαφής και έρευνας. Το σεµινάριο περιλαµβάνει 16 διδακτικές ώρες
θεωρητικών µαθηµάτων επάνω στους βασικότερους τοµείς της Υποβρύχιας Αρχαιολογίας. Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα θεωρητικά µαθήµατα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
∆ίδεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης µε τη συµµετοχή σε πρόγραµµα καταδύσεων τεσσάρων ηµερών στην Κύπρο, στο
πλαίσιο της Υποβρύχιας Αρχαιολογικής Έρευνας στο αρχαίο ναυάγιο του Μαζωτού (4ου αι. π.Χ.), που διεξάγεται από την
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Το πρακτικό τµήµα του σεµιναρίου απευθύνεται σε όσους είναι ήδη αρκετά εξοικειωµένοι µε τις καταδύσεις (∆ίπλωµα ≥
Advanced ή ** και τουλάχιστον 40 ώρες καταδύσεων). Τµήµα της πρακτικής εξάσκησης θα διεξαχθεί, σε βάθος - 45 µέτρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα σεµιναρίων
http://www.ienae.gr/e107GR/page.php?21

και το κόστος συµµετοχής επισκεφθείτε το

Πληροφορίες - ∆ηλώσεις συµµετοχής: 210 6510549 και ηλεκτρονικά info@timeheritage.gr
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