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http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.
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1 new) Σηµαντικές αλλαγές στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος, ο οποίος δόθηκε σε διαβούλευση που ολοκληρώνεται την 25/5/2010, περιλαµβάνει
σηµαντικές αλλαγές τόσο στις βασικές διατάξεις του, όσο και στη διαδικασία εφαρµογής του.
Η σηµαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει και είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση, αποτελεί κρίσιµη
µεταρρύθµιση η οποία εξαλείφει τη σηµαντική αδυναµία των προηγούµενων Αναπτυξιακών Νόµων. Με αυτό τον τρόπο
δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε επιχειρήσεις παραδοσιακά µη επιλέξιµες να ενισχυθούν για τα επενδυτικά τους
σχέδια (εµπόριο, κατασκευές, υπηρεσίες).
Κρίσιµη µεταρρύθµιση η οποία µεταβάλλει σηµαντικά τη διαδικασία υποβολής επενδυτικής πρότασης, αποτελεί η θέσπιση
ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, σε εξαµηνιαίους κύκλους υποβολών.
Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο Αναπτυξιακό Νόµο, όπου επαρκούσε η πλήρωση της ελάχιστης απαιτούµενης
βαθµολογίας προκειµένου να αξιολογηθεί θετικά επενδυτική πρόταση, η νέα ρύθµιση προβλέπει τη χρηµατοδότηση βάσει
της υψηλότερης βαθµολογίας και µέχρι εξάντλησης των διαθέσιµων κονδυλίων. Η παραπάνω αλλαγή του Νόµου,
καταδεικνύει τη σηµασία της επιλογής εξειδικευµένου συµβούλου για το σχεδιασµό της επενδυτικής πρότασης, καθώς
και την άρτια και εµπρόθεσµη σύνταξή της, προκειµένου αυτή να συγκεντρώσει τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία.
Οι βασικές µορφές ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων είναι οι παρακάτω:
1. Επιχορήγηση κεφαλαίου
2. Επιχορήγησης χρεολυσίου µακροπρόθεσµου δανείου διάρκειας έως 10 έτη
3. Φορολογικές απαλλαγές
1. Μη διανεµόµενα κέρδη
2. Αυξηµένες αποσβέσεις
4. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σηµειώνεται πως για τις µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζοµένων ή κύκλο εργασιών > 250 εκ.€) ισχύει µόνο η
ενίσχυση µέσω φορολογικής απαλλαγής.
Η ίδια συµµετοχή παραµένει στο 25% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα
για χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού σχεδίου µε µακροπρόθεσµο δάνειο.
Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται και στα κριτήρια βαθµολόγησης επενδυτικών προτάσεων, µε τα παρακάτω
κύρια κριτήρια.
Συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ
Καινοτοµία, γνώση, διαφοροποίηση και συνέργειες
Χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα
Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηµατικότητας
Κριτήρια αναδιάρθρωσης, απασχόλησης και ισόρροπης ανάπτυξης
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούµενων Αναπτυξιακών Νόµων. Έχοντας υποβάλλει πλήθος
επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο θεωρείται η πλέον
κατάλληλη εταιρεία µε τη µεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα, για την προετοιµασία και την υποβολή του
φακέλου στις διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 138, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch
Γρηγόρης Καλαµακίδης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 128, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

2 new) Ενεργοποίηση του προγράµµατος εγγυήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκων
δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Τίθεται σε εφαρµογή, µετά τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά
την εγγύηση χαµηλότοκων δανείων, για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών.
Ειδικότερα, ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ (εγγυήσεις), ποσό που µπορεί να
καλύψει δάνεια συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το υπουργείο, ο τελικός προϋπολογισµός προβλέπεται
να ανέλθει µε νεότερη απόφαση σε 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Yπό σύσταση (που διαθέτουν όµως ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε νοµικής
µορφής.
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Επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από
50 εργαζόµενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
Με το πρόγραµµα αυτό καλύπτονται δαπάνες:
Αγοράς εµπορευµάτων και πρώτων υλών.
Ειδών και Υλικών συσκευασίας, αναλώσιµων υλικών.
Υπηρεσιών.
Η επιχείρηση που επιθυµεί να δανειοδοτηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει και υποβάλει, µεταξύ άλλων, τα νόµιµα
παραστατικά επί πιστώσει (τιµολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών, λοιπά νόµιµα παραστατικά
ή προτιµολόγια /προσφορές σε ισχύ) για την αγορά των παραπάνω, τα οποία θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία
έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο σωρευτικά σε 300.000 ευρώ. Μια
επιχείρηση µπορεί να υποβάλει έως έξι αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και για διαφορετικά κάθε φορά
παραστατικά, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του προγράµµατος.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα είναι εξαµηνιαίας συχνότητας πληρωµής δόσεων και µε
εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%)
κατ' ανώτατο όριο. Ως επιτόκιο βάσης λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκταµίευσης και διατηρείται
για 6 µήνες, µέχρι την επέτειο δόσης του κεφαλαίου, οπότε και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η
διάρκεια του δανείου είναι έξι έτη µε διετή περίοδο χάριτος, κατά την οποία θα καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν
τόκος δανείου. Εξασφαλίσεις θα παρέχονται εκ µέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους ζητηθεί από την τράπεζα για
δάνεια άνω των 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση παροχής εµπράγµατων εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
10% του αρχικού δανείου.
Τα χρήµατα του δανείου χορηγούνται απευθείας στους προµηθευτές των επιχειρήσεων µε δίγραµµη επιταγή ή µε
έµβασµα (στην περίπτωση προµηθευτών του εξωτερικού). Η καταβολή του ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός
δύο µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 30η Νοεµβρίου 2011. Nα
σηµειωθεί ότι στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ των παραστατικών για τα οποία χορηγείται το
δάνειο.
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έως τις 31/12/2011, εκτός και αν ο προϋπολογισµός του εξαντληθεί νωρίτερα.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31η
Αυγούστου 2011, ενώ η παραλαβή των αιτήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ πρέπει να γίνει έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2011.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε και στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3 new) Ενεργοποίηση του προγράµµατος εγγυήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκων
δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Τίθεται σε εφαρµογή το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά την εγγύηση χαµηλότοκων δανείων, για την κάλυψη
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Το πρόγραµµα αφορά την εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης µε σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία κατά την ηµεροµηνία προσφυγής τους για
βεβαίωση οφειλών µετά την έγκριση του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι για την υπογραφή δανειακής σύµβασης και
για την εκταµίευση του δανείου δεν είναι προαπαιτούµενη στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος η
προσκόµιση φορολογικής και/ή ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Ειδικότερα, ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ (εγγυήσεις), ποσό που µπορεί να
καλύψει δάνεια συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το υπουργείο, ο τελικός προϋπολογισµός προβλέπεται
να ανέλθει µε νεότερη απόφαση σε 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Υφιστάµενες επιχειρήσεις (που έχουν έναρξη εργασιών έως 31-12-2009) οιασδήποτε νοµικής µορφής.
Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
Έχουν υποχρεώσεις προς ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία κατά την ηµεροµηνία προσφυγής τους στις ∆ΟΥ και στα
Ασφαλιστικά Ταµεία.
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Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό προς εγγύηση ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου σε
100.000 ευρώ. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά επιχείρηση προσδιορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των
απασχολούµενων βάσει του ακόλουθου πίνακα:
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Ε.Μ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

Από 0 έως και 4,99

40.000,00 €

5 έως και 19,99

70.000,00 €

20 έως και 49,99

100.000,00 €

Κάθε επιχείρηση υποβάλει µια αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραµµα και θα αφορά το σύνολο των υποχρεώσεών της
προς ∆ΟΥ και ασφαλιστικά ταµεία. Σε περίπτωση που οι οφειλές προς τις ∆ΟΥ και τα ασφαλιστικά ταµεία υπερβαίνουν το
ποσό του δανείου τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές και να ρυθµίζονται οι
υπόλοιπες.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα είναι εξαµηνιαίας συχνότητας πληρωµής δόσεων και µε
εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%)
κατ' ανώτατο όριο. Ως επιτόκιο βάσης λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκταµίευσης και διατηρείται
για 6 µήνες, µέχρι την επέτειο δόσης του κεφαλαίου, οπότε και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η
διάρκεια του δανείου είναι έξι έτη µε διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος
δανείου. Εξασφαλίσεις θα παρέχονται εκ µέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους ζητηθεί από την τράπεζα για δάνεια
άνω των 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση παροχής εµπράγµατων εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
του αρχικού δανείου.
Τα χρήµατα του δανείου χορηγούνται απευθείας στις ∆ΟΥ ή/και στα ασφαλιστικά ταµεία µε δίγραµµη επιταγή. Η
καταβολή του ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης και µε
καταληκτική ηµεροµηνία την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έως τις 31η ∆εκεµβρίου 2010, εκτός και αν ο προϋπολογισµός του εξαντληθεί νωρίτερα.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31η
Οκτωβρίου 2010, ενώ η παραλαβή των αιτήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ πρέπει να γίνει έως τις 20 Νοεµβρίου 2010.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε και στην περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4 new) Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου για τη χρηµατοδότηση
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύµατα
Τίθεται σε εφαρµογή, µετά τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, το πρόγραµµα που αφορά την παροχή
εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σε ποσοστό 70%, σε δανειακές συµβάσεις σε ευρώ που θα καταρτιστούν µέχρι
31-12-2010, µεταξύ επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα.
Το πρόγραµµα του απευθύνεται σε:
Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών µορφών και µεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου
δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί µέχρι την 14-7-2009.
Με το πρόγραµµα καλύπτονται ανάγκες:
Κεφαλαίων κίνησης µε οποιαδήποτε µορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασµός κλπ.).
Επενδυτικού χαρακτήρα.
Εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών, οι οποίες δεν ξεπερνούν το 50 % του εγγυηµένου δανείου κατά την 14-72009.
Η επιχείρηση που επιθυµεί να δανειοδοτηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει και να υποβάλει, µεταξύ άλλων, οριστική
δήλωση Φ.Μ.Υ. και βεβαιώσεις επιθεώρησης εργασίας, από τα οποία προκύπτει ο αριθµός των εργαζοµένων της
τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό,
υποχρεούνται να διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου.
Το µέγιστο ύψος του εγγυηµένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονοµικών µεγεθών της δανειολήπτριας
επιχείρησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο µισθολογικό κόστος της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης. Στο

4

µισθολογικό κόστος περιλαµβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζόµενους, δηλαδή µισθοί, ασφαλιστικές
εισφορές ή τυχόν άλλες κοινωνικές παροχές οι οποίες εξοµοιώνονται µε µισθό. Στους µισθωτούς συγκαταλέγονται και
όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εποχικών συµβάσεων ορισµένου χρόνου, καθώς και οι εργαζόµενοι τους οποίους η
επιχείρηση έχει διαθέσει σε άλλο εταιρικό σχήµα(θυγατρική εταιρεία).
Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία
παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαµβάνονται ενοχικές ή/και εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Η κάλυψη της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου ανέρχεται σε 70% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η
διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη και η εξόφληση πραγµατοποιείται εξαµηνιαία µε ισόποσες χρεολυτικές
δόσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα έως τις 31/10/2010.
Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούµε καλείτε τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
στα παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παστιάδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, κιν 6949 120288, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5 new) Η δράση Spin-off Spin-out ιδανική για την επιδότηση Νέων Επιχειρήσεων
Υψηλής Έντασης Γνώσης
Η δράση ∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, Spinout)» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της δηµιουργίας και
της εξέλιξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων
προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. Η δράση αφορά υφιστάµενες
καινοτόµες επιχειρήσεις – τεχνοβλαστούς µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ 6 έτη πριν την έναρξη χορήγησης
της ενίσχυσης, ή υπό σύσταση εταιρείες οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση
αποτελεσµάτων έρευνας η οποία προέρχεται είτε από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα (Spin-off), ή από εταιρείες
(Spin-out).
Το πρόγραµµα αφορά σε καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη
χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Η διάρκεια κάθε ενισχυόµενου έργου είναι µέχρι 36 µήνες. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε επιχείρηση δεν θα ξεπερνά το
1.000.000 Ευρώ. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού θα είναι 70%. Για τη συµµετοχή τους στη
δράση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., και να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες
επενδυτές ή Ν.Π.Ι.∆. (π.χ. venture capitals). Στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, οι λειτουργικές δαπάνες σε έρευνα και
ανάπτυξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα από τα 3 τελευταία
έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής ύψους 35% στα επιλεγέντα έργα.
Ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος έχει καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις 30 Ιουνίου 2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετέχει στην εν λόγω δράση από τον πρώτο κύκλο αυτής έχοντας υποβάλλει σηµαντικό
αριθµό προτάσεων. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

5

6) Ανάσα από τους πιστωτές και ουσιαστική εξυγίανση επιχειρήσεων µε τη ∆ιαδικασία
της Συνδιαλλαγής
Ο 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 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 να οδηγηθεί σε πτώχευση από
κάποιον πιστωτή. 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.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει βοηθήσει Ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στη ∆ιαδικασία Συνδιαλλαγής
αναλαµβάνοντας την προετοιµασία του επιχειρησιακού πλάνου, το οποίο χρησιµοποιείται από το ∆ικηγόρο της εταιρείας
στο ∆ικαστήριο για να τεκµηριώσει το αίτηµα ένταξης. Αξίζει να σηµειωθεί πως µπορούµε να σας συστήσουµε ορισµένα
εξειδικευµένα δικηγορικά γραφεία στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε σε ποιο να απευθυνθείτε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

7 new) MOBIP 2010: Partnering and Investment for Mobile Services. ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον
Τοµέα Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας
Σηµείο συνάντησης για τον κλάδο των Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Added Value
Services) γίνεται στις 10 & 11 Ιουνίου 2010 η Βαλένθια. ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, ειδικοί επαγγελµατίες του
κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, ιδιώτες και θεσµικοί επενδυτές (business angels και venture capitalists) θα βρεθούν µε
σκοπό τη δικτύωση, να ανακαλύψουν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς, και να ενηµερωθούν για τις επιχειρηµατικές
εξελίξεις του κλάδου. Η εκδήλωση είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόµενους, παρέχοντας ένα
ολοκληρωµένο διήµερο ενηµέρωσης, δικτύωσης και επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Πρόγραµµα Εκδήλωσης
Οι συµµετέχοντες της εκδήλωσης MOBIP 2010 θα µπορούν την πρώτη ηµέρα να παρακολουθήσουν οµιλίες ειδικών
σχετικά µε την πορεία του κλάδου και να επισκεφθούν τoν εκθεσιακό χώρο (Demo Area) για να γνωρίσουν από κοντά
νέες τεχνολογίες και εφαρµογές. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης στα διαλείµµατα της εκδήλωσης,
καθώς και στο γεύµα δικτύωσης που θα πραγµατοποιηθεί το µεσηµέρι της πρώτης ηµέρας. Τη δεύτερη ηµέρα, οι
επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες οµιλίες σχετικά µε τις
ευκαιρίες επενδύσεων στον εν λόγω κλάδο, ενώ στη συνέχεια θα µπορέσουν να δουν τις παρουσιάσεις εταιρειών που
αναζητούν χρηµατοδότηση από ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές. Στο τέλος των δύο ηµερών θα πραγµατοποιηθεί
απονοµή βραβείων σε επιλεγµένες εταιρείες που θα συµµετάσχουν.
Η εκδήλωση παρέχει µοναδική ευκαιρία σε Ελληνικές δυναµικές εταιρείες του κλάδου να συναντήσουν σε κλειστά,
προκαθορισµένα ραντεβού άλλες εταιρείες (µικροµεσαίες ή µεγάλες) ή/και υποψήφιους επενδυτές. Με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συµµετοχής στο MOBIP 2010, κάθε εταιρεία µπορεί να διεκδικήσει τη συµµετοχή της και στις δύο
ηµέρες, αξιοποιώντας στο µέγιστο τις δυνατότητες που παρέχει η εκδήλωση.
Τα οφέλη για τους συµµετέχοντες είναι:
∆ωρεάν συµµετοχή
∆υνατότητα παρουσίασης για επιλεγµένες επιχειρήσεις
∆υνατότητα εκπαίδευσης στο Investment Readiness Academy
∆ικτύωση µε πολυεθνικές επιχειρήσεις, VCs, και άλλες γρήγορα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις
∆ιαφήµιση µέσω του δικτυακού εταιρικού προφίλ
∆ιαλείµµατα µε σκοπό τη δικτύωση
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Συναντήσεις One2One
Εκθεσιακός χώρος για επίδειξη προϊόντων/υπηρεσιών
Πλήρες πληροφοριακό πακέτο του συνεδρίου
Εποικοδοµητική κριτική από ειδικούς του χώρου
Την περίοδο αυτή αναζητούµε για να επιλέξουµε τις πιο δυναµικές και τεχνολογικά ανεπτυγµένες επιχειρήσεις
του κλάδου των Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας, ώστε να παρευρεθούν στην
εκδήλωση και να µοιραστούν την άποψή τους για τις µελλοντικές εξελίξεις του κλάδου. Σε αντάλλαγµα, θα
τους δοθεί η ευκαιρία να δικτυωθούν και να παρουσιάσουν την εταιρεία και τα προϊόντα τους σε ένα κοινό σηµαντικών
παραγόντων και επενδυτών του κλάδου.
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση του MOBIP, κάντε κλικ εδώ για να δηµιουργήσετε δωρεάν το
Εταιρικό σας Προφίλ. Η καταληκτική ηµεροµηνία για τις αιτήσεις συµµετοχής είναι η 21η Μαΐου 2010, µετά από την
οποία εκκινεί η διαδικασία επιλογής των πιο υποσχόµενων εταιρειών. Αξίζει να σηµειωθεί πως περιορισµένος αριθµός
εταιρειών πρόκειται να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των δύο ηµερών. Για το λόγο αυτό σας προτείνουµε να
εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να εγγραφείτε έγκαιρα.
Εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία MOBIP και τους φορείς που διοργανώνουν αυτήν την
εκδήλωση, παρακαλούµε επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσµο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

8 new) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: αυξήστε τη βαθµολογία σας έως και 34 µονάδες µε
AIMMS & SMART Production
Tα πληροφοριακά συστήµατα συντήρησης AIMMS και παραγωγής SMART Production αποτελούν εργαλεία για κάθε
επιχείρηση που επιδιώκει τη µείωση του κόστους συντήρησης και παραγωγής. Για πάνω από 14 χρόνια έχουν αποτελέσει
τη λύση δεκάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε θέµατα Προγραµµατισµού και παρακολούθησης παραγωγής,
ελέγχων ποιότητας, προληπτικής συντήρησης, αποθήκης ανταλλακτικών.
Πέρα από τα προφανή οικονοµικά οφέλη, που προκύπτουν από την οργάνωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
τµηµάτων συντήρησης και παραγωγής, η προληπτική συντήρηση συµβάλει αποφασιστικά στην πρόληψη σοβαρών
ατυχηµάτων τα οποία επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων. Παράλληλα,
τα καλοσυντηρηµένα µηχανήµατα έχουν µεγαλύτερο κύκλο ζωής (life cycle), µικρότερη ενεργειακή κατανάλωση,
µειωµένους εκπεµπόµενους ρύπους και θόρυβο, καθώς και µειωµένη παραγωγή ελαττωµατικών προϊόντων,
συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (ενεργειακών, α’ υλών, νερού κλπ) και στη
φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της επιχείρησης.
Ταυτόχρονα η µείωση των χρόνων set-up και η αύξηση της παραγωγικότητας των µηχανών, οδηγεί στη µείωση της
καταναλωµένης ενέργειας ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Αντίστοιχα η ελαχιστοποίηση της παραγόµενης φύρας
και η βελτίωση των ελέγχων ποιότητας οδηγεί στην µείωση των ελαττωµατικών προϊόντων και κατά συνέπεια στην
ανάλωση α’ υλών.
Βάσει των παραπάνω το AIMMS και το SMART Production δεν αποτελούν απλώς µία επιλέξιµη δαπάνη στo προγράµµατα
«Πράσινη Επιχείρηση», αλλά µία ευκαιρία βελτίωσης του τελικού βαθµού αξιολόγησης (34 µονάδες στις 100),
αυξάνοντας δραστικά την πιθανότητα έγκρισής.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ευφραιµίδης Γιώργος, ATLANTIS Engineering, τηλ. 2310-233266, mail: ge@abe.gr

9 new) 6th Maintenance Forum

To 6th Maintenance Forum, το µεγαλύτερο θεσµοθετηµένο γεγονός στην Ελλάδα στο χώρο της Συντήρησης, θα
πραγµατοποιηθεί στις 14-16 Οκτωβρίου 2010 στο Classical Athens Imperial, στην Αθήνα.
Αυτή τη χρονιά το Maintenance Forum συνδιοργανώνεται από το Hellenic Maintenance Society και την ATLANTIS
Engineering και τελεί υπό την ενεργή υποστήριξη του EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).
Το 6th Maintenance Forum απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό από στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών,
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επαγγελµατίες του χώρου της συντήρησης, εκπρόσωπους επιχειρηµατικών και οικονοµικών φορέων, κυβερνητικά
στελέχη κ.ά. και θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή φορέων και διακεκριµένων οµιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έµπειροι οµιλητές και προσωπικότητες της Συντήρησης καλούνται να καταδείξουν τη στρατηγική που πρέπει να
ακολουθήσουν τα τµήµατα συντήρησης σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, αλλά και να παρουσιάσουν τις σύγχρονες
τεχνολογίες και µεθοδολογίες οργάνωσης µε στόχο την ανάδειξη και αναβάθµιση του ρόλου της Συντήρησης.
Πιο συγκεκριµένα, οι θεµατικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Forum, είναι οι εξής:
Asset Management
Ασφάλεια και Υγιεινή στη Συντήρηση
Βιοµηχανική Συντήρηση
Τεχνολογία Συντήρησης
Facility Management
Condition Based Maintenance-CBM
Master Thesis Awards on Maintenance
Οικονοµικά της Συντήρησης
Στο πλαίσιο των εργασιών του 6th Maintenance Forum θα πραγµατοποιηθεί ένα τεκµηριωµένο workshop πάνω στο Total
Productive Maintenance, επιχειρώντας ένα σηµαντικό βήµα για την ουσιαστική εισαγωγή του TPM στην ελληνική
πραγµατικότητα.
Επικοινωνία:
T: 2310 257.815 (γραµµή Forum)
E: info@maintenance-forum.eu
W: www.maintenance-forum.eu

10) Η εταιρεία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» (Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.) στο δίκτυο
Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την εταιρεία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» - Κ.
Παπαδηµητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε –Υπηρεσίες Γεωγραφικής Έρευνας. Ο νέος συνεργάτης εδρεύει στη Σκιάθο
Μαγνησίας και δραστηριοποιείται κυρίως στους νοµούς Θεσσαλίας, Μακεδονίας – Θράκης και Στερεάς Ελλάδας,
παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε πελάτες, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Με την συνεργασία αυτή η «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» εντάσσεται στο ∆ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τα µέλη του δικτύου, επιλεγµένες επιχειρήσεις του συµβουλευτικού χώρου, µε την
κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση των έµπειρων στελεχών και της διοίκησης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους, προσφέροντας στους πελάτες τους την εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών
της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και τη διευρυµένη ποικιλία των προϊόντων / υπηρεσιών της.
H «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» ιδρύθηκε το 2008 από τους Κωνσταντίνο και Κίµωνα Παπαδηµητρίου και έχει τα γραφεία της στην
Μεγάλη Άµµο Σκιάθου. Το τηλέφωνο/ fax επικοινωνίας της είναι 24270 23776, e-mail: polytropo@teemail.gr και ο
δικτυακός της τόπος www.polytropo-grs.com.
Η «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ» παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση ηχοδιαδροµών,
σε περιοχές µε περιβαλλοντικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται:
η γεωγραφική τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών του ακουστικού περιβάλλοντος,
ο σχεδιασµός και η διαχείριση της δραστηριότητας των ηχοπεριηγήσεων – ηχοδιαδροµών,
η χαρτογραφική παρουσίαση, προβολή και διαχείριση του ψηφιακού υλικού τεκµηρίωσης των ηχοδιαδροµών,
η κατάρτιση – εκπαίδευση των διαχειριστών της δραστηριότητας,
η διασύνδεση των ηχοδιαδροµών µε άλλες τουριστικές υπηρεσίες στις περιοχές ενδιαφέροντος και
ο σχεδιασµός και η δηµιουργία (ή διαµόρφωση) του υλικού (ή συσκευών) για την υποβοήθηση της δραστηριότητας
των ηχοπεριηγήσεων.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν γενικότερα:
τη γεωγραφική έρευνα µε αναζήτηση και τεκµηρίωση περιβαλλοντικών, πολιτισµικών και αισθητικών ιδιαιτεροτήτων
σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον,
την προετοιµασία και ψηφιακή επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζονται µε έναν γεωγραφικό χώρο,
τη χαρτογραφική ανάδειξη γεωγραφικών χαρακτηριστικών µέσω της έκδοσης χαρτών και παράγωγων
χαρτογραφικού υλικού (σε βιβλία, φυλλάδια κτλ),
την προβολή - παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και σε άλλα ψηφιακά ή οπτικοακουστικά
µέσα,
την έρευνα αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες χαρτογραφίας και γεωπληροφορικής,
τη διοργάνωση σεµιναρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων για την παρουσίαση των περιβαλλοντικών και πολιτισµικών
ιδιαιτεροτήτων (µε αναλογικά ή ψηφιακά µέσα) στο ευρύ ή εξειδικευµένο κοινό και
τη διοργάνωση περιηγήσεων, εκδροµών και ταξιδιών για την αναζήτηση, καταγραφή, ζωντανή παρουσίαση και
ανάδειξη χαρακτηριστικών µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική, πολιτισµική ή αισθητική αξία.
Με την ένταξη της στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ»
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και σε νέους τοµείς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:
Ανάπτυξη και επιδότηση επιχειρήσεων µέσω ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
Χρηµατοοικονοµικών συµβούλων επιχειρήσεων (∆ανειοδοτήσεις, Εναλλακτικές Μορφές Χρηµατοδότησης.
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Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001: 2004/ EMAS, ΕΛΤΟ
1801/OHSAS/8001:2007, ISO 27000, κ.ά.).
Εκπόνηση Επιχειρηµατικών Σχεδίων (Business Plans) επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α.
Εύρεση στρατηγικών συνεργατών στις επιχειρήσεις.
Προετοιµασία Ο.Τ.Α. για τη διαδικασία Σ.∆.Ι.Τ.
Προετοιµασία έργων τοπικής ανάπτυξης για λογαριασµό, Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ (π.χ.
Ψηφιακή Σύγκλιση, Εξοικονοµώ, ΘΗΣΕΑΣ, κ.ά.).
Οι δύο εταιρείες µε τη συνεργασία τους αυτή σκοπεύουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ακόµα µεγαλύτερο
αριθµό πελατών στην περιοχή δραστηριότητας της «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ», εκµεταλλευόµενοι τη διεισδυτικότητά της στον
τοπικό επιχειρηµατικό κόσµο και τις υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και προϊόντα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ, Κίµωνας Παπαδηµητρίου
Μεγάλη Άµµος Σκιάθου. Τηλ./fax: 24270 23776,
e-mail: polytropo@teemail.gr
www.polytropo-grs.com.
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