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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ DIONIC ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 15,45% 
 

Ο Όμιλος DIONIC, με γνώμονα την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μέσω της συμμετοχής σε 
στρατηγικά επιλεγμένους προσοδοφόρους τομείς καθώς και στην αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ 
των εταιρειών του ομίλου, προχωρά στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 15,45% στη Εταιρεία 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα στην Ελλάδα. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε € 1.898.940 και θα καλυφθεί πλήρως 
από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2007 η DIONIC A.E.B.E., διακρίνοντας την υψηλή ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών και προσβλέποντας στην αποκόμιση συνεργιών, προχώρησε στην 
απόκτηση 5% συμμετοχής στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 
επιπλέον 15,45% ποσοστού, η DIONIC θα κατέχει το 20,45% της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.  
 
Η επιλογή για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, είναι ρητά συνυφασμένη 
με τη στρατηγική για επίτευξη συνεργιών αφού η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα 
αντικειμένων όπως Τεχνολογική ανάπτυξη, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, 
Ανασχεδιασμό Λειτουργικών Διαδικασιών, Συστήματα Logistics, Συστήματα διασφάλισης 
Ποιότητας, Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου σε 
θέματα ΣΔΙΤ και Ανάπτυξης Ακινήτων, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ανεύρεση στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων 
πόρων), Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων καθώς και Αξιοποίηση των 
ευκαιριών χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για οικονομικές 
μονάδες όλων των μεγεθών. 
 
Σημαντικές συνέργιες και οφέλη προκύπτουν κυρίως για τη θυγατρική του ομίλου ATCOM, η 
οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπου αξιοποιώντας την 
μακρόχρονη γνώση σε πολυσύνθετα έργα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της πρώτης και της 
τεχνογνωσίας σε εφαρμογές διαδικτύου της δεύτερης, δίνεται η δυνατότητα για ανάληψη νέων 
σημαντικών έργων. Παράλληλα, τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον όμιλο όπου ο εξωστρεφής 
προσανατολισμός και ειδικά στο χώρο των Βαλκανίων, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 
επέκταση των δραστηριοτήτων και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με στόχο την ανάληψη έργων του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων σε χώρες 
όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία όπου ο όμιλος DIONIC πρόκειται να αναπτύξει δραστηριότητα 
το 2008. 
 
Με την ενέργεια αυτή ο όμιλος DIONIC ενεργοποιείται στρατηγικά πλέον στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. 
και με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. θα συμπεριλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες καταστάσεις της DIONIC με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από το 2008. 


