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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρμογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα
προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση: http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρεχόντων 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.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας
http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.atlantis-crete.com] - [www.jobical.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
Θεσσαλονίκη: 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
Engineering: Αντώνη Τρίτση 21, 570 01, Τ. 2310 804949, F. 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
Κύπρος: Ι. Γρυπάρη 2, Γραφείο 104, ΤΚ 1090, Λευκωσία, Τ. +357 22660482, F. +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση
ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική
χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1.

Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των
Ελλήνων, (Ν. 4146/2013)
Παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις στους τρέχοντες επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, σε μια προσπάθεια δημιουργίας
φιλικότερου περιβάλλοντος για τους επενδυτές.
Αναλυτικότερα οι νέες αλλαγές είναι:
1. Για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 η λήψη προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης, τα αιτήματα θεραπείας και η
εξέτασή τους, καθώς επίσης επιπλέον οριζόντια παράταση ενός έτους, ήτοι μέχρι την 31/12/2014 για τα έργα που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 3299/2004.
2. Στον υπολογισμό του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής μπορούν να συμπεριληφθούν πέραν των άλλων και στοιχεία της
επιχείρησης – φορέα της επένδυσης τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα, (αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις).
3. Εξαγγέλθηκε χορήγηση προκαταβολής μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους
+10% από την αιτούμενη προκαταβολή, καθώς και λήψη δεύτερης δόσης προκαταβολής στην περίπτωση όπου με την α’
δόση δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της επιχορήγησης, ενώ έχει διενεργηθεί έλεγχος στο 50% του έργου και έχει καταβληθεί
το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.
4. Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται όλο το χρόνο, ενώ θα αξιολογούνται σε δύο χρονικές περιόδους , τον Μάιο και τον
Νοέμβριο κάθε έτους για όσα υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Για την τρέχουσα περίοδο
το χρονικό όριο των υποβολών του Α’ εξαμήνου του 2013 μεταφέρθηκε στις 28/6/2013.
5. Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης κυρίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε
περιοχές Β.Ε.Π.Ε. εφόσον με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν εξαντλούσαν σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των
Περιφερειακών Ενισχύσεων, [ευνοούνται περιοχές Β.Ε.Π.Ε. Αττικής,(Κερατέας ,Άνω Λιοσίων, Σχιστού,), Θεσσαλονίκης,
Κοζάνης , Λάρισας , Βόλου κ.α.].
6. Καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας.
7. Καταργείται για τα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η υποχρεωτική ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής από το μίγμα της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό επιχορήγηση
κεφαλαίου, (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%).
8. Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε
ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.
9. Εντάσσονται τα Κέντρα Αποκατάστασης στις ευνοϊκές διατάξεις επιχορήγησης.
10. Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού (1/2), από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής από την
διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
11. Εφόσον ο επενδυτής επιλέξει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10
χρόνια ή 12 αν είναι νέα επιχείρηση, αντί των 8 ή τα 10 αντίστοιχα που ίσχυε μέχρι σήμερα.
12. Οι συνέργιες για την περιφέρεια Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης περιορίζονται από 10 σε 5 , ενώ για την επαρχία από 5
σε 3.
13. Στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων,
μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για αυτά που είναι πάνω από 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα, μόνο της φορολογικής
απαλλαγής για το ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό.
14. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάθεσης του ελέγχου των επενδυτικών νόμων και από άλλους εκτός του δημοσίου
φορείς.
Αναλυτική περίληψη του νέου επενδυτικού νόμου όπως ισχύει από 18 Απριλίου 2013 θα δείτε στην ιστοσελίδα μας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. όντας εδώ και 20 χρόνια ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προώθησης, διαχείρισης
και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια όλων των μέχρι σήμερα αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων είναι
έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια για άλλη μια φορά σε όσους από τους επενδυτές
την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος επιχειρήσεων Ελληνικών και Πολυεθνικών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και
στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα
ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους
θεματικούς τομείς.
Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την
χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανεπτυγμένη
παραγωγική δραστηριότητα.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν
προτάσεις.
1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία Γεωργία ακριβείας.
2. Τρόφιμα/ Ποτά Υγιεινή διατροφή
3. Ενέργεια Ανάπτυξη-αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
4. Περιβάλλον -Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
5. Χημικές διεργασίες
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
7. Προηγμένα Υλικά Ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας
8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες κατά την
ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους
δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και δραστηριοποιούνται στους παραπάνω
θεματικούς τομείς.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα.
Δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, έργα με το ίδιο αντικείμενο άλλων προτάσεων που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές
(εθνικά ή διεθνή προγράμματα).
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να δικαιούνται ενίσχυσης σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό Απαλλαγής, θα πρέπει να έχει αναλύσει, με εσωτερική μελέτη, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου σχεδίου/ έργου ή
δραστηριότητας τόσο με την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν.
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
A. Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις - Έως 400.000 €
B. Τουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις - Έως 800.000 €
με αντίστοιχη αιτούμενη δημόσια επιχορήγηση έως 75% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών (ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης).
Επιλέξιμες θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου.
2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο έργο.
3. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.
4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά και φυσικά πρόσωπα (σε ποσοστό έως 35% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου).
5. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδιών, προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και αναλώσιμα).
6. Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα έργα που θα υπαχθούν στην πράξη θα πρέπει να έχουν διάρκεια 12-20 μήνες, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30/6/2015.
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 13η Ιονίου 2013, και ώρα 15:00. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας https://apps.gov.gr/minedu/PABET, κατόπιν εγγραφής και δημιουργίας «λογαριασμού χρήστη».
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.atlantisresearch.gr για να δείτε την περίληψη του προγράμματος.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής τηλ 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
4
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail:
infocg@atlantisresearch.gr

3.

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 50 εκ. ευρώ.
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων
μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής
για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα,
περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών
δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη
πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.
Επιλέξιμοι φορείς
• Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες
μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις.
• Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως
υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.
Επιλέξιμες Δαπάνες
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
• Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
• Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
• Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
• Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
• Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
• Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
• Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
• Λειτουργικές Ενέργειες
.
Ο Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων – ποσοστά επιχορήγησης:
Α.
επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,
Προϋπολογισμός 35.000 – 100.000 € με ποσοστό επιχορήγησης 50% για ολόκληρη την Επικράτεια.
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε
συνδυασμό με ενέργειες όπως:
• Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
• Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική
διαδικασία.
Προϋπολογισμός 50.000 - 650.000 € με ποσοστό Δ.Δ. ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που
υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis.
Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού του έργου. Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής
συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης,
με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστεί με την επίσημη προκήρυξη
της δράσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση
να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς
και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Με την επίσημη προκήρυξη του νέου προγράμματος θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:

Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

4.

Μέχρι 70 % η Χρηματοδότηση Επενδυτικών Έργων από το Πρόγραμμα JESSICA.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο «νέας γενιάς» το οποίο παρέχει στον επενδυτή, χαμηλότοκο δάνειο μέχρι και στο 70% της
επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 30% μπορεί να είναι συνδυασμός από άλλο τραπεζικό δάνειο, συνήθους μορφής (10%), και το
υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια (γη, πάγια, χρηματικά διαθέσιμα).
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης αντλεί κεφάλαια από τους πόρους του ΕΣΠΑ, από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς και από ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους, αυτά, τα
διοχετεύει στην αγορά και ειδικότερα σε επενδυτές οι οποίοι, με ώριμες επενδυτικές προσπάθειες επιδιώκουν την ανάπτυξή τους.
Οι επενδυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα JESSICA είναι :
 Δημόσιοι φορείς ( π.χ. οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις τους, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κλπ)
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε. , Ε.Ε. , ΕΠΕ, Α.Ε. κ.λ.π.)
 Σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ειδικό σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.
Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα JESSICA, (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), είναι
όλες οι επενδυτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ),και
αφορούν τους εξής τομείς:







Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ.
Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.
Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης
εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και/ή της έρευνας και
ανάπτυξης.
Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων
εγκαταστάσεων.
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι προϋποθέσεις ένταξης ενός έργου από τους παραπάνω τομείς στην χρηματοδότηση του JESSICA είναι:







Να διασφαλίζεται η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών ή/ και κοινωνικών ή/ και περιβαλλοντικών ωφελειών.
Να εντάσσονται στον αντίστοιχο χρηματοδοτούμενο άξονα προτεραιότητας των αντίστοιχων ΠΕΠ.
Να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Να συνοδεύονται από ένα άρτιο και αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο και την σχετική επιχειρηματική εμπειρία
από πλευράς φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης.
Να παρουσιάζουν πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές και
επενδυτικές δραστηριότητες και να δύνανται να αποπληρώσουν την συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν.
Να έχουν εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών.

Η διαδικασία για την έγκριση της χρηματοδότησης γίνεται μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) τα οποία είναι οι
αποδέκτες της αίτησης και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν, και αφού εξεταστεί αν η επενδυτική πρόταση πληροί τους
όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Το χρονικό περιθώριο υποβολής των αιτήσεων ήδη τρέχει και είναι από την προκήρυξη του προγράμματος μέχρι την εξάντληση των
κεφαλαίων τα οποία έως τις 30/06/2015 θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε και αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια μεγάλης ποικιλίας Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει ήδη εμπλακεί στην
την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και στη σύνταξη των σχετικών φακέλων υποβολής αιτημάτων ένταξης έργων στο
πρόγραμμα JESSICA.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:

Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

5. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού.
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναπτύσσουν με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό ανάγκες και απαιτήσεις που συνήθως προέρχονται από το
εσωτερικό και το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η συνεχώς αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού και η συρρίκνωση του όγκου
εργασιών λόγω της οικονομικής ύφεσης, έχουν επιτείνει την ανάγκη για ορθή, πλήρη και συνεχή χρηματοοικονομική
παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης.
Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες εξαιτίας της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας που
παρατηρείται στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες λειτουργίας και
επενδύσεων. Ωστόσο, εκείνες οι επιχειρήσεις που εισαγάγουν στη διοικητική τους λειτουργία αξιόπιστες μεθόδους
παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, συνήθως καταφέρνουν να δείξουν γρήγορα αντανακλαστικά
στις απαιτούμενες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως επίσης και ωριμότητα στις προθέσεις και στις προτάσεις τους.
Η αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης στη διοίκηση της σύγχρονης επιχείρησης, αποτελεί το Α και το Ω στην
προσπάθεια της βιώσιμης ανάπτυξής της, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι άτυπου οικονομικού προγραμματισμού των
επιχειρήσεων αποδεικνύονται ανεπαρκείς στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ερωτήματα του τύπου:
•
•
•
•
•
•

«που βρισκόμαστε»,
«τι δεν πάει καλά»,
«τι πρέπει να διορθωθεί»,
«τι ταμείο θα έχουμε μετά από τρεις μήνες»,
«τι κόστος έχω»,
«τι κεφάλαιο κίνησης χρειάζομαι» κλπ.,

μπορούν να απαντηθούν τεκμηριωμένα, μέσα από την αναλυτική μελέτη και τη συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών
στοιχείων της επιχείρησης.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης, στοχεύουν στην έγκυρη και
τεκμηριωμένη ανάλυση και πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση.
Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:





Διενέργεια οικονομικού απολογισμού και αποτύπωση τρέχουσας αναλυτικής οικονομικής κατάστασης.
Διενέργεια δυναμικών προβλέψεων χρηματοροών για τους επόμενους δώδεκα μήνες, σε κυλιόμενη βάση.
Κοστολόγηση προϊόντων/εμπορευμάτων/υπηρεσιών.
Υπολογισμό της αξίας πωλήσεων που πρέπει να επιτυγχάνει η επιχείρηση, ώστε να είναι βιώσιμη.

Η υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Ατλαντίς
Συμβουλευτική, η οποία από το 1992 υποστηρίζει συμβουλευτικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, αποτελούν τα εχέγγυα για την
αποτελεσματικότερη διοίκηση της επιχείρησής σας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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6. Ποιοτικός Έλεγχος στους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας.
Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση των επενδύσεων, την προοδευτική
επικράτηση σε μεγάλο βαθμό των νέων τεχνολογιών, την αύξηση των πόρων – ανθρωπίνων και υλικών- αναδεικνύουν ως
βασικό στοιχείο την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η επάρκεια
και η ποσότητα αυτών. Επιπρόσθετα, οι «χρήστες - ασθενείς» εκτός από την επάρκεια και την προσβασιμότητα επιζητούν
ποιοτική φροντίδα υγείας σε επίπεδο ικανοποίησης και ανταποκρισιμότητας.
Συνεπώς η ποιότητα στην υγεία δεν αφορά μόνο το ιατρικό έργο, αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και
φροντίδων. Η επιδίωξη της ποιότητας στην υγεία αφορά τη λειτουργία των συστημάτων υγείας, τη λειτουργία υπηρεσιών
υγείας και την παροχή μεμονωμένης φροντίδας και ταυτίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών, την παροχή των αναγκαίων
και αποτελεσματικών υπηρεσιών, καθώς και τον έλεγχο του κόστους. Βασικό αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου στον τομέα
της υγείας αποτελεί η επαναληπτικότητα και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιατρικών εξετάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι τροποποιητικές διατάξεις του Νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ228/02-11-2011). Σύμφωνα με το
άρθρο 34 (Ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων Υγείας) καθίσταται υποχρεωτικός ο ποιοτικός έλεγχος των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο έλεγχος διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα
του Δημοσίου ή οποιοδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Επιπλέον τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, αλλά και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο
επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου για όλες τις
εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούν και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που
εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας, υποχρεούνται
εντός διετίας να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με το πρότυπο ISO15189:2007 ή οποιαδήποτε νέα έκδοση αυτού σε
περίπτωση τροποποίησης.
Πλέον της ειδικής απαίτησης που ισχύει για τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων, οι
ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας μπορούν να καλύψουν την υποχρέωση για εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου, μέσω της
εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας κατά ISO9001 και συστημάτων διαπίστευσης κατά ISO17025. Η συμμόρφωση με τις
προδιαγραφές των εν λόγω προτύπων διασφαλίζει αφενός τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την
αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των εργαστηριακών αναλύσεων και αφετέρου συμβάλει στην ικανοποίηση των πελατών αλλά
και των νομοθετικών απαιτήσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει υλοποιήσει πλήθος έργων συστημάτων ποιότητας (ISO9001) και συστημάτων διαπίστευσης
(ISO17025) και διαθέτει έμπειρα στελέχη, πιστοποιημένα ως επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας προσφέροντας υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας σχετικά με το Σχεδιασμό, Εφαρμογή & Διαχείριση Συστημάτων βάσει των προτύπων ISO. Είναι έτσι σε θέση να
υποστηρίξει κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας στη συμμόρφωσή του με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παύλος, Κράβαρης τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν. 6956303126, e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737,
e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

7.

Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του eTender.gr.

Η υπηρεσία eTender προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, να μειώσουν το κόστος προμήθειας
πρώτων υλών και υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών με δημοπρασίες. Οι δημοπρασίες εκτελούνται σε
ένα ενιαίο περιβάλλον (on-line) πρόσβασης τόσο των διοργανωτών των δημοπρασιών όσο και των συμμετεχόντων
(προμηθευτών) σε αυτές.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε: Οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα/υπηρεσίες στην καλύτερη
δυνατή τιμή. Η διαδικασία εφαρμογής της υπηρεσίας είναι απλή χωρίς να απαιτείται πρόσθετος ή ειδικός εξοπλισμός, ούτε
εγκατάσταση συστήματος, καθώς οι διαγωνισμοί διενεργούνται στο διαδίκτυο, με απόλυτη ασφάλεια, στον ιστότοπο
www.etender.gr
Η διοργανώτρια επιχείρηση δημιουργεί το διαγωνισμό με βάση τις ανάγκες προμήθειας υλικών/υπηρεσιών και τα τεχνικά
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χαρακτηριστικά αυτών. Σε προκαθορισμένο χρόνο, οι προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες προμηθευτές προσφέρουν μειωμένες τιμές σε
σχέση με την τιμή εκκίνησης, η οποία έχει προκύψει από τις αρχικές προσφορές τους. Η διενέργεια της δημοπρασίας αποφέρει
μειωμένη τιμή, κατά μέσο όρο 15%, από την τιμή εκκίνησης, που είναι η συνήθης τιμή αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών από την
επιχείρηση.
Επιπρόσθετα της επίτευξης της βέλτιστης δυνατής τιμής, η υπηρεσία eTender προσδίδει:
 Διαφάνεια
 Ταχύτητα
 Αξιοπιστία
στο σύνολο της διαδικασίας προμηθειών.
Στους χρήστες της υπηρεσίας παρέχεται υποστήριξη των στελεχών του διοργανωτή της δημοπρασίας καθώς και των συμμετεχόντων
προμηθευτών. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής προσομοιώσεων των διαγωνισμών (εικονικές δημοπρασίες
στο etender.gr) για την εμπέδωση της λειτουργίας του.
Η εφαρμογή eTender συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης του κόστους πρώτων υλών και μέσω του τρόπου χρέωσης της υπηρεσίας, καθώς η χρέωση
συνδέεται αναλογικά με το ύψος του οφέλους από τις δημοπρασίες, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εγκατάστασης, υποστήριξης
ή συνδρομής. Παράλληλα, ενδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία και η διαφάνεια των προμηθειών, τόσο σε επίπεδο
εσωτερικού ελέγχου με δυνατότητα εκτενούς reporting, όσο και σε επίπεδο ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους
προμηθευτές.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:

Κωνσταντίνος Μοδικός , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: modikos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: :

Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr

8.

Εξαιρετικές ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση startup εταιριών.

Αυξάνεται η αισιοδοξία εύρεσης χρηματοδότησης startup εταιριών στην Ελλάδα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις του επενδυτικού
τοπίου, με το τελικό στάδιο σχηματισμού των Jeremie Funds και την εντατικοποίηση της δραστηριοποίησης μεγάλων ιδιωτικών
εταιριών στην κατεύθυνση χρηματοδότησης startup εταιριών.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα υπό σύσταση Jeremie Funds, τα οποία εξειδικεύονται στους κλάδους των νέων τεχνολογιών ΙΤ και Mobile Τechnology, βρίσκονται
στο τελικό στάδιο σχηματισμού τους και αναμένεται σύντομα η έναρξη των χρηματοδοτήσεων. Τέτοια funds είναι τα First Athens
(startup fund, το οποίο επενδύει μέχρι 1,5 εκ. €), Openfund και Piraeus Capital Management (seed fund, τα οποία επενδύουν μέχρι
0,75 εκ. €), καθώς και το Odyssey (επίσης startup fund), το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει χρηματοδοτήσεις.
Μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, με καλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα, την οποία
αναζητούν να διαθέσουν, με στόχο την αποδοτική χρήση των κεφαλαίων τους και την αύξηση της διασποράς των επενδύσεών τους,
μέσω τοποθετήσεών τους σε εταιρίες ή projects που έχουν τις προϋποθέσεις να διαγράψουν μία εντυπωσιακή πορεία στη διεθνή
αγορά και να επιτυγχάνουν θετικές ταμειακές ροές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης, θέτοντας στη
διάθεση των πελατών της τη μακρόχρονη εμπειρία της και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει
ολοκληρώσει πρόσφατα αντίστοιχες συμφωνίες και συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος, μεταξύ πολλών άλλων ευρωπαϊκών
εταίρων, στα ευρωπαϊκά προγράμματα MOBIP και EMMINVEST, τα οποία έχουν σα στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων δομών
στον ευρωπαϊκό χώρο για τη διενέργεια επενδύσεων και την προσφορά χρηματοδότησης σε εταιρίες και projects στους κλάδους ΙΤ
και Mobile Technology. Επίσης, η εταιρία είναι σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) και του
cluster μικροηλεκτρονικής Corallia.
Οι υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ προς τις εταιρίες - πελάτες της που αναζητούν χρηματοδότηση παρέχονται άνευ
κόστους στο αρχικό τους στάδιο και περιλαμβάνουν αμοιβή μόνο σε περίπτωση επίτευξης χρηματοδότησης (success fee). Οι
υπηρεσίες παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικής, τον εντοπισμό και την προσέγγιση κατάλληλων
πηγών χρηματοδότησης, την εκπόνηση και παρουσίαση του κατάλληλου business plan, την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και
την επιτυχή διεκπεραίωση των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση των πρώτων επιχειρηματικών βημάτων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
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9.

Υποχρεωτική η εφαρμογή ορθών πρακτικών παρασκευής για τις επιχειρήσεις του κλάδου καλλυντικών

Η ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ 1223/2009 για την παραγωγή και την πώληση καλλυντικών προϊόντων τίθεται σε εφαρμογή από τις 11
Ιουλίου του 2013. Η οδηγία προδιαγράφει την εφαρμογή ορθών πρακτικών παρασκευής για όλα τα καλλυντικά προϊόντα ή πρώτες
ύλες που παράγονται, διατίθενται ή / και εισάγονται/ εξάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά..
Το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 22716:2007 περιγράφει τις προδιαγραφές και παρέχει τις οδηγίες εφαρμογής ορθών πρακτικών στη
βιομηχανία καλλυντικών προϊόντων, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις τις ευρωπαϊκής οδηγίας. Το πρότυπο ενσωματώνει πολλές
από τις αρχές και απαιτήσεις των προτύπων ISO9001 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO22000 (Συστήματα Διαχείρισης
Ασφάλειας Τροφίμων) και εισάγει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της
παραγωγής και τον ενδιάμεσων και τελικών σταδίων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.
Ειδικότερα το πρότυπο περιλαμβάνει βασικές απαιτήσεις που αφορούν:
• Το ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση του
• Τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το περιβάλλον εργασίας
• Τον εξοπλισμό και τα εργαλεία εργασίας
• Την επιλογή και έλεγχο των πρώτων και βοηθητικών υλών
• Τα σημεία ελέγχου των εργασιών παρασκευής και συσκευασίας ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά
χαρακτηριστικά
• Τη μεταχείριση των τελικών προϊόντων στους τομείς της αποθήκευσης, διακίνησης και της διαχείρισης των επιστροφών
• Την ορθή διαδικασία υγιεινής πρακτικής
Εφαρμόζεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή πρώτων υλών καλλυντικών προϊόντων, στην παραγωγή τελικών
προϊόντων, αλλά και στη διανομή/ μεταφορά, εισαγωγή και εξαγωγή έτοιμων καλλυντικών προϊόντων.
Πλέον της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων, η εφαρμογή και πιστοποίηση από τις εταιρείες ενός συστήματος διαχείρισης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716 προσφέρει και επιπλέον οφέλη, όπως :
• Ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων και κατ’ επέκταση της προστασίας των καταναλωτών
• Ενίσχυση του κύρους της εταιρείας και αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών
• Εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαχείρισης των σημαντικών σημείων ελέγχου σε όλες τις φάσεις παραγωγής και
διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει υλοποιήσει πλήθος έργων συστημάτων ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO9001 και ISO22000 και
διαθέτει έμπειρα στελέχη, πιστοποιημένα ως επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας. Προσφέρει έτσι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
σχετικά με το Σχεδιασμό, Εφαρμογή & Διαχείριση Συστημάτων βάσει των προτύπων ISO και είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε
επιχείρηση του κλάδου καλλυντικών στη συμμόρφωσή της με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310531000, εσωτ. 157, κιν. 6956303126e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
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10. Τον Οκτώβριο 2013 η συνδιοργάνωση Maintenance Forum και 1st Greek - Bulgarian Maintenance Conference
Φέτος το Maintenance Forum περνάει για πρώτη φορά τα ελληνικά σύνορα και συναντάει τη Βουλγαρική κοινότητα συντήρησης
διοργανώνοντας το 1st Greek - Bulgarian Maintenance Conference. Στο πλαίσιο του συνεδρίου κορυφαίοι ομιλητές με σπουδαία
εμπειρία στην περιοχή της συντήρησης από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την υπόλοιπη Ευρώπη θα μεταδώσουν τις τεχνολογικές
και οργανωτικές εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με: Facility Management, Asset Management, Condition Based Maintenance,
Health and Safety in Maintenance κ.α.
To Maintenance Forum αποτελεί κάθε χρόνο το μεγαλύτερο γεγονός στην Ελλάδα, στο χώρο της Συντήρησης, με ιδιαίτερα μεγάλη
συμμετοχή και προσέλευση. Η αξιοσημείωτη οργανωτική επιτυχία των προηγουμένων Maintenance Forum έχει καταστήσει το θεσμό
αυτό σημείο αναφοράς για το χώρο της συντήρησης και βήμα επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ
στελεχών επιχειρήσεων, προμηθευτών και φορέων.

www.maintenance-forum.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Γιώργος Ευφραιμίδης, τηλ: 2310 233266, κιν. 6973341060, email: ge@abe.gr
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11. Δελτίου Τύπου: Apollo Information Technologies ΑΕ
H APOLLO Α.Ε. και η CONET Group ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία στην υλοποίηση καινοτόμου πλατφόρμας eHealth
Η CONET Group επενδύει στην καινοτόμο πλατφόρμα e-health της Apollo, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της στην Ελλάδα και την
επέκταση της στην Ευρώπη.
Η CONET Group, μία από τις κορυφαίες γερμανικές εταιρείες στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής και συμβουλευτικής και η
APOLLO Α.Ε., μια εταιρεία ανάπτυξης προηγμένου λογισμικού με μεγάλη εμπειρία στον τομέα του e-Health, κατέληξαν σε
στρατηγική συνεργασία, προκειμένου να αξιοποιήσουν από κοινού την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στην αγορά της Υγείας. Η
συνεργασία επικεντρώνεται σε καινοτόμες τεχνολογίες e-Health (ειδικότερα στον τομέα Health 2.0), τις οποίες η APOLLO
αναπτύσσει.
“Η ευρωπαϊκή αγορά Υγείας, παρέχει μεγάλες προοπτικές βελτιστοποίησης. Έτσι η συνεργασία με έναν πεπειραμένο συνεργάτη,
όπως η APOLLO είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να προσφέρουμε μαζί ανταγωνιστικές λύσεις, όπως και ισχυρά προιόντα και
υπηρεσίες στον τομέα της Υγείας. Ο κύριος σκοπός μας είναι να προωθήσουμε επιτυχημένα αυτό το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε
όλη την Ευρώπη“, εξηγεί ο Rüdiger Zeyen, CEO της CONET Technologies AG.
“Και οι δύο πλευρές επωφελούνται από αυτή την συνεργασία. Από την μία η CONET έχει ανταγωνιστική τεχνογνωσία και μακρά
εμπειρία στις λύσεις και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Από την άλλη, εμείς είμαστε σε θέση να παρέχουμε την
εξειδίκευσή μας στα συστήματα και στις λύσεις e-Health, όπως επίσης και σε διεθνή πρότυπα στην υγειονομική περίθαλψη, όπως
είναι το HL7. Βασισμένοι σε αυτή την συνεργασία εμπιστοσύνης, μπορούμε και οι δύο μαζί να ενδυναμώσουμε την θέση μας στην
αγορά της Υγείας, απέναντι σε τοπικούς και διεθνείς ανταγωνιστές,” προσθέτει ο Γιώργος Κακουλίδης, CEO της APOLLO Α.Ε.
Η υλοποίηση της συμφωνίας επιτεύχθηκε με την συνεισφορά της διεθνούς εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Atlantis Research
Α.Ε.
Σχετικά με την ΑPOLLO
Η APOLLO είναι μια εταιρεία ανάπτυξης προηγμένου λογισμικού, πιστοποιημένη κατά ISO 9001 QS, με μεγάλη εμπειρία στην
παροχή συστημάτων και υπηρεσιών στον τομέα του e-Health. Η APOLLO δραστηριοποιείται στους τομείς του λογισμικού, των
δικτύων και των ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας στον τομέα της Υγείας. Στον τομέα της Υγείας,
η APOLLO δίνει έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη τεχνολογιών, προκειμένου να δημιουργήσει ευέλικτα και λειτουργικά
συστήματα πληροφοριών, που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στον
τομέα της Υγείας, στοχεύει στην δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού ιατρικού φακέλου, στην εποπτεία των διοικητικών
και οικονομικών παραμέτρων, για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και
την διαλειτουργικότητα αυτών.
Σχετικά με την CONET Technologies AG
“Επιτυχία. Είναι το πάθος μας”. Η CONET, η οποία παρέχει υβριδικές λύσεις IT είναι αυτή την στιγμή ανάμεσα στις top 20
γερμανικές εταιρείες συστημάτων πληροφορικής και συμβουλευτικής. O μεσαίος μεγέθους όμιλος πληροφορικής με την μητρική
εταιρεία CONET Technologies AG έχει προσφέρει με επιτυχία λύσεις συμβουλευτικής, ανάπτυξης λογισμικού και υποδομής
πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες στελέχωσης πληροφορικής, από το 1987. Με πελατολόγιο τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και με
τον δημόσιο τομέα, όπως επίσης και από τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όλοι αναγνωρίζουν και εκτιμούν την δέσμευση
της CONET στην ποιότητα και στην επιτυχία. Η CONET παρέχει τις υπηρεσίες της και μοιράζει τις επαγγελματικές της εμπειρίες σε
τέσσερις μεγάλες θυγατρικές εταιρείες: την CONET Solutions, την CONET Business Consultants, την QUEST (Υπηρεσίες στελέχωσης
Πληροφορικής) και την CONET Services. Με επιπλέον παρόχους υπηρεσιών και περιφερειακές, τοπικές εταιρείες (όπως π.χ.
MEDISNET Hellas A.E.), προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε απαίτηση των πελατών. Με περίπου 400 εργαζόμενους σε
δεκατρείς σημεία στην Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και στην Ελβετία, η CONET Group αναμένει κύκλο
εργασιών, περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Apollo Information Technologies A.E
Τηλ. +30-210-7489200
Email: info@apollo.gr
Website:www.apollo.gr
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12. Νέα καινοτομική μέθοδος αποξήρανσης των στερεών αποβλήτων της Ε.Υ.Α.Τ. προσφέρει σημαντική μείωση του
κόστους διαχείρισης
Η διαχείριση στερεών αποβλήτων από τις βιομηχανίες τροφίμων, τους βιολογικούς καθαρισμούς και άλλες μονάδες αποτελεί μια
ούτως ή άλλως δύσκολη υπόθεση και, πλέον, έναν σημαντικό παράγοντα αύξησης του λειτουργικού κόστους. Σε αυτό έχουν
συντελέσει τόσο η αυστηροποίηση των κανονισμών διάθεσης των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ και σε οργανωμένες χωματερές όσο και
το ολοένα αυξανόμενο κόστος μεταφοράς ανά τόνο.
Με τους Επεξεργαστές Υπέρυθρης Ακτινοβολίας IRP της Ε.Υ.Α.Τ. πραγματοποιείται ταχεία και οικονομική αφυδάτωση των στερεών
αποβλήτων με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης. Για την περίπτωση μιας βιομηχανίας που παράγει
ποσότητες οργανικής λάσπης της τάξης των μερικών τόνων ημερησίως και εφόσον η απευθείας απόθεση στην πλησιέστερη
χωματερή δεν αποτελεί επιλογή, η απόσβεση της επένδυσης για την αγορά ενός I.R.P. συχνά δεν υπερβαίνει τον ενάμιση χρόνο.
Η λύση της επεξεργασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία από την Ε.Υ.Α.Τ.
Η Ε.Υ.Α.Τ. (Ελληνική Υπέρυθρη Ακτινοθερμική Τεχνολογία) δραστηριοποιείται σε καινοτόμες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας με
βάση την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι Επεξεργαστές Υπέρυθρης Ακτινοβολίας IRP τους οποίους ανέπτυξε μέσα από ένα
πολυετές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική θερμική ακτινοβολία για την αφαίρεση της
υγρασίας από τα στερεά απόβλητα, μειώνοντας το βάρος και τον όγκο τους και εξουδετερώνοντας το μικροβιακό φορτίο και τις
οσμές.
Οι Επεξεργαστές I.R.P της Ε.Υ.Α.Τ. μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ο οποίος έρχεται
αντιμέτωπος με το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μειώνοντας κατά πολύ το κόστος μεταφοράς τους και
καθιστώντας τα κατάλληλα για απόθεση στους ΧΥΤΑ. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται δυνατή η αξιοποίηση των στερεών
αποβλήτων με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους. Έτσι, τα φρούτα και τα κηπευτικά που αποσύρονται μπορούν να
αποδώσουν υψηλής ποιότητας ζωοτροφή ή λίπασμα και η κοπριά που σωρεύεται στις κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να
μετατραπεί σε ελεύθερο από παθογόνα και ζιζάνια λίπασμα.
Συμβατική θερμική επεξεργασία και υπέρυθρη ακτινοθερμική επεξεργασία
Τα συμβατικά συστήματα θερμικής επεξεργασίας βασίζονται στη μεταφορά θερμότητας με αγωγή προκειμένου να επιτευχθεί η
θέρμανση. Αυτό έχει σαν συνέπεια την απώλεια σημαντικής ποσότητας θερμότητας και την απώλεια χρόνου με αποτέλεσμα την
άμεση οικονομική επιβάρυνση της επεξεργασίας.
Η υπέρυθρη ακτινοθερμική επεξεργασία επιτυγχάνει άμεση θερμική διείσδυση και έχει δυνατότητα μεταφοράς υψηλής θερμικής
ενέργειας με ελάχιστες απώλειες και χωρίς να απαιτείται προθέρμανση του θαλάμου επεξεργασίας. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση
του κόστους επεξεργασίας έως και 3 φορές και μείωση του χρόνου επεξεργασίας έως και 5 φορές σε σχέση με τα συμβατικά
συστήματα θερμικής επεξεργασίας
Η κατοχυρωμένη ως ευρεσιτεχνία τεχνολογία των Υπέρυθρων Επεξεργαστών IRP της Ε.Υ.Α.Τ. υπερτερεί σε σχέση με τις
συμβατικές μεθόδους και αποτελεί την πλέον οικονομική και αποδοτική πρόταση της αγοράς.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει την προώθηση αυτής της καινοτομικής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας
που μειώνει τα λειτουργικά προβλήματα και το κόστος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες
γύρω από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει το σύστημα IRP στη δική σας επιχείρηση επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
επικοινωνίας ή επισκεφτείτε τον ιστοχώρο http://irtech.gr/.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
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13. Το πολυτελές σκάφος της AEGEANBOARD “ΑΝΕΜΩΛΙΑ” έφθασε στην Ελλάδα, στο λιμάνι του Πειραιά, την Πέμπτη
28/03/2013 στις 14.30 (τοπική ώρα)
Tο πολυτελές σκάφος της AEGEANBOARD, «ΑΝΕΜΩΛΙΑ» ( Beneteau Sense 50’) ξεκίνησε το ταξίδι του από τα ναυπηγεία της
Μασσαλίας, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013, στις 12.30μ.μ (τοπική ώρα) και έφθασε στην Ελλάδα, στο λιμάνι του Πειραιά, την Πέμπτη
28 Μαρτίου 2013 στις 14.30 (τοπική ώρα).
Το συνολικό ταξίδι ήταν 1.001 ναυτικά μίλια, διήρκησε 136 ώρες, με μέση ταχύτητα 7,36 κόμβους και πολύ χαμηλή κατανάλωση
diesel. Δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Η «ΑΝΕΜΩΛΙΑ» πρόκειται να ταξιδεύει με ασφάλεια τους λάτρεις της ιστιοπλοΐας και της κατάδυσης στα καταγάλανα νερά των
Σποράδων και του Βορείου Αιγαίου , χαρίζοντάς τους μοναδικές εμπειρίες και ανεξίτηλες αναμνήσεις.
Το νέο πολυτελές σκάφος, με χρονολογία κατασκευής το 2013 διαθέτει ένα εντελώς καινοτόμο και αρκετά ευρύχωρο σχεδιασμό,
ενώ παράλληλα είναι κατάλληλο και για Liveaboard καταδύσεις καθώς διαθέτει τον απαραίτητο καταδυτικό εξοπλισμό.
Το Beneteau Sense 50’ έχει κερδίσει δύο φορές βραβείο σε κατηγορία σκαφών έως τα 15,5μέτρα ενώ είχε θέση υποψηφιότητα στην
κατηγορία "Cruiser Luxury" 2011-2012.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aegeanboard.gr και να ενημερωθείτε σχετικά με τους διάφορους προορισμούς, τις
προσφορές καθώς και για την εταιρεία.
Μπορείτε επίσης να βρείτε την AEGEANBOARD και στο facebook, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.facebook.com/Aegeanboard.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Μαρία Φιδάνη, τηλ: 2310 531000, εσωτ. 116, email: fidani@atlantisresearch.gr
Νικόλας Δάλλας, τηλ: 2310 531000, εσωτ, 155, κιν. 6957831464, email dallas@atlantisresearch.gr
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