
1

23 | 05| 2016ΤΕΥΧΟΣ 1093

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καταργείται το Β 
μέρος του ν.4269 
και επιστρέφου-
με στο πλαίσιο 
χρήσεων γης 
του ΠΔ του 1987

Με τροπολογία που κατέθεσε η 
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (Πάνος Σκουρλέτης και 
Γιάννης Τσιρώνης) αιφνιδιαστικά το 
Σάββατο το πρωί στο υπό συζήτη-
ση - εκείνη τη στιγμή και σήμερα 
ψηφισμένο – πολυνομοσχέδιο, η 
κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει 
το θεσμικό πλαίσιο των χρήσεων 
γης. Αντί αλλαγής της νομοθεσίας, η 
κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει 
στην επιστροφή στο παλαιότερο 
θεσμικό πλαίσιο. Με μία μόλις 
πρόταση («τα άρθρα 14 ως 33 του 
ν.4269/2014 (Α142) καταργούνται») 
το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων γης 
καταργείται. Όπως αναφέρεται στην 
ίδια τροπολογία στη θέση του θα 
εφαρμόζεται το από 23.2/6.3.1987 
ΠΔ (Κατηγορίες και περιεχόμενο 
χρήσεων γης» (Δ166).»
Η «σπουδή» της κυβέρνησης να 
αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο των 
χρήσεων γης προκάλεσε δικαιο-
λογημένα ενδιαφέρον, καθώς δεν 
είχε προηγηθεί ούτε δημόσιος ούτε 
θεσμικός διάλογος, ποσώς μάλλον 
δημόσια διαβούλευση. Σημειώνεται 
ότι το ίδιο Υπουργείο κατέθεσε 
μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο στο πολυνο-
μοσχέδιο (εκείνο που αφορά τους 
δασικούς χάρτες), οπότε τεκμαίρε-
ται ότι είχε τη δυνατότητα να φέρει 
και τη ρύθμιση για τις χρήσεις γης 
στο σώμα του νομοσχεδίου για να 
συζητηθεί και στις επιτροπές της 

Βουλής αλλά επέλεξε να μην το 
πράξει, αιφνιδιάζοντας την Ολομέ-
λεια του Κοινοβουλίου με υπουργική 
τροπολογία της τελευταίας στιγμής.
Με τη ψήφιση και δημοσίευση του 
πολυνομοσχεδίου οι χρήσεις γης 
επιστρέφουν στο, γνωστό στο χώρο 
των μηχανικών, πλαίσιο του 1987. Η 
κυβέρνηση μέσω της αιτιολογικής 
έκθεσης υπόσχεται ότι θα εκδώσει 
σύντομα νέο Προεδρικό Διάταγμα 
για τις χρήσεις γης προσαρμοσμένο 
στις σύγχρονες ανάγκες. Εξαιρετικά 
ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η 
αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας 
για την κατάργηση των ρυθμίσεων 
του ν4269 αναπαράγει σχεδόν 
ακέραια την επιχειρηματολογία που 
ανέπτυξε η προηγούμενη κυβέρνη-
ση για την ψήφισή του!
Τέλος με μεταβατική διάταξη της 
τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα 
σε μελέτες χωροταξικού – πολε-
οδομικού σχεδιασμού να ολοκλη-
ρωθούν είτε με το νέο (που είναι το 
παλαιό του 1987) είτε με το παλαιό 
(τουν4269, που καταργήθηκε) πλαί-
σιο, αναφέροντας ότι αυτό «μπορεί» 
να γίνει με αίτηση του ενδιαφερό-
μενου στην αρμόδια υπηρεσία, 
χωρίς αφενός να ξεκαθαρίζει την 
έννοια του ενδιαφερόμενου (ΟΤΑ, 
μελετητής, πολίτης, κάποιος άλλος;), 
χωρίς να δεσμεύει τη διοίκηση και 
χωρίς να ορίζει τρόπο επίλυσης 
τυχόν διαφοράς μεταξύ «αρμόδιας 
υπηρεσίας» και «ενδιαφερόμενου».

Σύμφωνα με διάταξη που περιελήφθη στο πολυνομοσχέδιο «για τις αρχικές 
και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, 
που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, 
δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α' 179) 
ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση». Με τη 
διάταξη παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα στους φορολογουμένους να υπο-

βάλουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες.

ΣΗΜΕΡΑ Ανατροπή στις χρήσεις γης
Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•    Ανατροπή στις χρήσεις γης - Καταργείται 
το Β μέρος του ν.4269 και επιστρέφουμε 
στο πλαίσιο χρήσεων γης του ΠΔ του 
1987 (σελ.1)

•     Αναλυτικά τα τρία προγράμματα του 
ΕΠΑνΕΚ ειδικά για τη μεταποίηση (σελ.3)

•    Τουλάχιστον 17000 νέες θέσεις εργασίας 
έως το 2030 από ένα εθνικό πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια 
(σελ.4)

•    Digital Payments 2nd Athens Summit 
(σελ.5)

•     Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής και 
Δονήσεων (σελ.2)

•    Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυ-
πα και την Ποιότητα (σελ.2)

•    Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας 
μελών ΤΕΕ (σελ.9)

•    Προσεχώς (σελ.2)

•    Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•    Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25-26
Μαΐου
2016

26-27
Μαΐου
2016

30
Μαΐου
2016

"Digital Payments 2nd Athens Summit"
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ:«Τεχνική Οδηγία Νο 2: Σκυροδέτηση 
με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος, ITU, ΣΕΚΕΕ, ΕΜΗΠΕΕ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Παν. Θεσσαλίας

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)

  Το 10ο διεθνές συνέδριο «ORBIT 2016» για τη 
βιολογική διαχείριση των αποβλήτων θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Μαΐου 2016 στο 
Ηράκλειο  Κρήτης. Την επιστημονική εκδήλωση 
συνδιοργανώνουν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κρήτης.
Πληροφορίες: info@orbit2016.gr, http://www.
orbit2016.gr/

 Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής και 
Δονήσεων - ICSV23 (International Congress 
on Sound & Vibration) διοργανώνεται από 
τις 10 ως τις 14 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα, 
από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακου-
στικής Συγκοινωνιακών Έργων «Ε.Π.Α.Σ.Ε.» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
(Συγκοινωνιακός Τομέας) της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
το  IIAV (International Institute of Acoustics 
& Vibration). Η εκδήλωση υλοποιείται σε 
συνεργασία με  το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) και τον Σύλλογο Ελλή-
νων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).
Στο πλαίσιο του ICSV23, θα πραγματοποιηθεί 
ειδική συνεδρία με έμφαση στη στρατηγική 
χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύ-
βου στα ελληνικά και νότιο-ευρωπαϊκά αστι-
κά κέντρα και την αντι-θορυβική προστασία 
από τη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων.
Πληροφορίες: http://www.icsv23.org

Συνέδριο: ΟRBIT 2016

Παγκόσμια εκδήλωση 
Ακουστικής και Δονήσεων   

Τ
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Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

 Το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» 
διοργανώνει από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 
2016  η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για 
την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» 
(ΕΝΕΠΡΟΤ) με κύρια θεματική ενότητα: 
«Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την 
Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου 
Μάθηση»
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθεί στην 
Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ στην αίθουσα 
Γενικών Συνελεύσεων Μηχανολόγων, Ηλε-
κτρολόγων & Χημικών Μηχανικών (κτίριο Δ) 
με συνδιοργανωτές την Πολυτεχνική Σχολή 
ΑΠΘ, το Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών 
ΑΠΘ και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης  (ΑΤΕΙΘ).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η 
ΕΝΕΠΡΟΤ επιδιώκοντας να συμβάλλει στην 
καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης στην εκπαίδευση, στην εφαρμο-
γή αποδοτικών μεθόδων και πρακτικών, αλλά 
και στην παρουσίαση νέων προτάσεων τόσο 
για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και της διοικητικής λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών μονάδων όσο και για τη βελτί-
ωση της ποιότητας και των προτύπων που 
υιοθετούνται στην επαγγελματική κατάρτιση 
και επιμόρφωση, αποφάσισε να αφιερώσει τη 
θεματολογία του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την επαγγελ-
ματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση».
Βασικές θεματικές ενότητες: 

- Νέες τεχνολογίες, δίκτυα επικοινωνίας και 
δια βίου μάθηση
- Εκπαίδευση και κοινωνία, περιβάλλον, 
παιδεία και πολιτισμός
- Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της 
εκπαίδευσης 
- Καινοτομία στην εκπαίδευση και την επαγ-
γελματική κατάρτιση
- Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα και 
εκπαίδευση
- Πιστοποίηση και πρότυπα στην επαγγελμα-
τική κατάρτιση
- Εκπαιδευτική έρευνα , διδακτική μεθοδο-
λογία και εκπαιδευτική αξιολόγηση
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνι-
ών  (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
- Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανα-
τολισμός.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και τα απο-
τελέσματα του προγράμματος ERASMUS+ 
με τίτλο «Ποιότητα, προτυποποίηση και 
καλές πρακτικές από την εφαρμογή τους», 
που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων και 
στο οποίο συμμετείχαν μέλη της ΕΝΕΠΡΟΤ. 
Στόχος της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 
είναι η διάχυση των γνώσεων με στόχο τη 
δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης δραστη-
ριοτήτων σε συνεργασία με κοινωνικούς, εκ-
παιδευτικούς και εργασιακούς φορείς όπου η 
ποιότητα και τα πρότυπα στην εκπαίδευση θα 
είναι ο βασικός προσανατολισμός τους.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310- 995461 , www.
eneprot.gr, protypation@auth.gr     info@
eneprot.gr 

Συνέδριο για την Τυποποίηση,  
τα Πρότυπα και την Ποιότητα



Αναλυτικά τα τρία προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ  
ειδικά για τη μεταποίηση

Όπως γράψαμε συνοπτικά στην προηγούμενη έκδοση του teenewsletter, εγκρί-
θηκαν τα πρώτα τρία προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ ειδικά σχεδιασμένα για τον 
τομέα της μεταποίησης, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού αρμόδιας για τη Βι-
ομηχανία Θ. Τζάκρη. Πιο συγκεκριμένα, τα τρία αυτά πρώτα προγράμματα για τη 
βιομηχανία έχουν ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρημα-
τικών σχεδίων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων για τον μετασχηματισμό της μετα-
ποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφο-
ροποιημένες γραμμές παραγωγής,  προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες  με 
εξωστρεφή προσανατολισμό. Θα περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές  επιλογές:
• Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.  Επιλέξιμες 
θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων 
με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή 
στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας 
και καινοτομίας. Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊό-
ντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως 
επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγι-
κότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπη-
ρεσιών.
• Ψηφιακή Βιομηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων 
και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης 
προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή 
διάσταση.
• Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επικεντρώνεται σε θέματα παρο-
χής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παρα-
γωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν  για την  εφαρμογή μελλοντικών 
ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την 
παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών. 
 Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες. Η δράση  σχεδιάζεται 
για • υφιστάμενες μεταποιητικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 
50-250 άτομα.
• ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων 
προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες 
σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 
εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός 
των επενδυτικών σχεδίων  δύναται να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 €. Τα 
Ποσοστά που ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων: Για μικρές: 
30%-45% (ανάλογα με την Περιφέρεια), Για μεσαίες: 20-35% (ανάλογα με την Πε-
ριφέρεια).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»
Το Πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή 
υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιο-
ποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με 
στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση πρακτικά 
αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών 
κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρ-
κεια 36 μήνες. Αποδέκτες – δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι εν δυνάμει 
το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού 
σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 
38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02. Ο συνολικά εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκ ευρώ με το 50% να απο-

τελεί δημόσια δαπάνη (15 εκ). Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών 
σχεδίων  θα κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 
35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ  
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»

Το Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας 
για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει και 
κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
και λειτουργίας οργανωμένων  Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών  
με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011. Στόχος του προγράμματος 
είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών-βιομηχανικών υποδομών 
και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να 
συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες. Παράλληλα αποσκοπούν στη 
προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων πέριξ ή πλησίον των περιοχών αυτών. Οι επιλέξιμες  ενέργειες και δαπάνες 
του προγράμματος  ορίζονται στην υπ’ αριθ. Φ/Α/15.3/οικ.3453/257/13-3-2013 
(ΦΕΚ 702 Β) ΥΑ σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που θέτει ο Κανονισμός  
651/2014 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.3982/2011 αφορούν 
ενδεικτικά:   στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υπο-
δομών, πράξεων εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται), κατασκευή έργων υποδομής 
και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστά-
σεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικές 
και λοιπές εγκαταστάσεις για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,  
δαπάνες στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχο διαχείρισης 
των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών 
και πληροφορικής,  δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων των 
επιχειρηματικών πάρκων και δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλε-
πικοινωνιακά, δαπάνες δημιουργίας marketplace για προώθηση των προϊόντων 
των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου,  δαπάνες έργων επεξεργασίας 
και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ , δαπάνες για την 
εξυγίανση του εδάφους από  προηγούμενη ρύπανση και αποκατάσταση του πε-
ριβάλλοντος, δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και σύνδεσης με οδικούς 
και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες ,δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα 
τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων.  Τα επιχειρηματικά σχέδια θα 
έχουν διάρκεια 24 μήνες. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης 
επιχειρηματικών πάρκων. Ο εκάστοτε δυνητικός/οι δικαιούχος/οι θα πρέπει να 
πληρεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Α) Να είναι νομικό /α πρόσωπο/α και να αποτελεί/ουν Εταιρία Ανάπτυξης Επι-
χειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 του ν.3982/11, 
δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 
2190/1920 (Α’ 37) και αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου ανάπτυξης και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου 
μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/11, και να πληροί 
εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν.3982/2011.

Β) Να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται σε 40 εκ. €. Η Δη-
μόσια Δαπάνη (ενδεικτική) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16 εκ. € (ανάλογα με την 
περιφερειακή κατανομή  των πάρκων που θα υποστηριχθούν και τα άρθρα του 
ΕΚ651/2014 που θα εφαρμοσθούν).

Χρονικός προγραμματισμός:
Για όλα τα προγράμματα αναμένεται η προετοιμασία της πρόσκλησης προς τους 
δικαιούχους και η οριστικοποίηση του οδηγού εφαρμογής για την υλοποίηση του 
προγράμματος εντός του επόμενου τριμήνου. Η οριστική πρόσκληση αναμένεται 
να εκδοθεί το Φθινόπωρο του 2016. Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του Κανονισμού ΕΚ 651/2014 για τα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων.
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Greek 
Energy Forum  για την απασχόληση στον το-
μέα της Ενέργειας και την μείωση του φαι-
νομένου του “brain drain” αποδεικνύει γιατί 
επείγει και πόσο χρήσιμη είναι η επένδυση 
στον τομέα της ενέργειας αλλά και ειδικά στο 
κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό 
αναδεικνύεται από ρεπορτάζ του Θοδωρή 
Καραουλάνη για το greenagenda.gr που κα-
ταγράφει τα πορίσματα μελέτης που πραγμα-
τοποιήθηκε από τους επιστήμονες και ερευ-
νητές Ε. Γεωργιάδη, Α. Δαγούμα, Κ.Ζακούλα, 
Α.Λαγάκου, Δ.Σαραντόπουλου, Α.Σδούκου 
που έχουν μεγάλη εμπειρία στα οικονομικά 
της ενέργειας. Σύμφωνα με τη μελέτη μία 
γρήγορη και στοχευμένη εκκίνηση ενός νέου 
προγράμματος σαν το «εξοικονομώ κατ’ οί-
κον» το οποίο θα τρέξει από φέτος μέχρι το 
2030 και θα αφορά το 50% των κατοικιών της 
χώρας σε αυτό το βάθος χρόνου, ώστε να επι-
τευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για την χώρα, 
θα οδηγήσει στη δημιουργία 17.000 μόνιμες 
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή πε-
ρίπου 50.000 θέσεις μερικής απασχόλησης! 
Και αν αυτές οι δράσεις συνδυαστούν και 
συνδεθούν με την έρευνα, η μόνιμη απασχό-
ληση μπορεί και να διπλασιαστεί!
Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι 
ακόλουθοι στόχοι για το 2030:
• Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου κατά 40%
• Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για αύ-
ξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας τουλάχιστον στο 27% της κατανά-
λωσης
• Ενδεικτικός στόχος για βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης κατά 27%
Ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας 
είναι ενδεικτικός, και όχι δεσμευτικός όπως 
στη μείωση εκπομπών και στη διείσδυση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό δεν θα 
πρέπει να αποτρέψει σε καμία περίπτωση την 
Ελλάδα από το να θέσει ως πρώτιστο στόχο 
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς τα 
έργα εξοικονόμησης ενέργειας θεωρούνται 
«no regret options», υπό την έννοια ότι δη-
μιουργούν οφέλη για την μακρο-οικονομία, 
καθώς απομειώνουν το συνολικό ενεργειακό 
κόστος και οδηγούν σε μείωση των ενεργει-
ακών τιμών. Παράλληλα προσφέρουν σημα-
ντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, καθώς 

αποτελούν έργα που έχουν υψηλή εγχώρια 
προστιθέμενη αξία και δημιουργούν σημα-
ντικό αριθμό θέσεων εργασίας. Ενδεικτικό 
παράδειγμα αποτελεί το Πρόγραμμα «Εξοικο-
νόμηση Κατ’ Οίκον», όπου με βάση στοιχεία 
από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σε 30.000 επεμβάσεις, επιτεύχθη-
κε μέση ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργεια 42%. Δεδομένου ότι το μέσο κόστος 
των παρεμβάσεων είναι περί τις 10.000 ευρώ, 
τα μέσα ετήσια έξοδα ενός νοικοκυριού για 
τις ενεργειακές ανάγκες είναι περί τις 2000 
ευρώ, προκύπτει μια εξοικονόμηση της τά-
ξης των 800 ευρώ ετησίως και απόσβεση των 
επενδύσεων λίγο πάνω από τα 6 χρόνια για 
επιδότηση της τάξης του 50%. Δεδομένου ότι 
30.000 επεμβάσεις αντιστοιχούν σε σχεδόν 
το 1% των κατοικιών, η περαιτέρω συνέχιση 
του προγράμματος και παράλληλη υλοποίηση 
στην αγορά σύγχρονων μηχανισμών χρημα-
τοδότησης από εταιρίες ενεργειακών υπηρε-
σιών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μεί-
ωση της ενεργειακής εξάρτησης και μείωσης 
των ενεργειακών τιμών.
Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα των επεμ-
βάσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η δη-
μιουργία-συντήρηση εγχώριων θέσεων ερ-
γασίας, καθώς δημιουργείται άμεσα κύκλος 
εργασιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες 
- ειδικότερα μικρομεσαίου μεγέθους – που 
κυρίως ανήκουν σε κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας με καλή θέση και προοπτικές: 
εξειδικευμένες κατασκευές, αλουμίνιο, δο-
μικά υλικά, εργασίες μηχανικού κλπ. Για ένα 
συνολικά μοχλευμένο ποσό για την οικονομία 
300 εκ ευρώ, που αφορά 30.000 έργα, εκτιμά-
ται ότι η εγχώρια προστιθέμενη αξία αφορά 
ποσοστό 60% (το υπόλοιπο αφορά εισαγόμε-
νο εξοπλισμό και υλικά κλπ). Εκτιμάται ότι το 
70% από την καθαρή προστιθέμενη αξία (δη-
λαδή περί το 42% του συνολικού προγράμμα-
τος) αφορά κάλυψη μισθών, δηλαδή περί τα 
126 εκ. ευρώ που ισοδυναμούν σε πάνω από 
5.000 άνθρωπο-έτη απασχόλησης (25.000€/
έτος). Θεωρώντας ότι οι 30.000 παρεμβάσεις 
γίνανε σε 3 κατασκευαστικά έτη, σημαίνει ότι 
σε ετήσια βάση συντηρήθηκαν περί τις 1.700 
θέσεις πλήρους απασχόλησης, το οποίο αφο-
ρά μηχανικούς, τεχνίτες, σύμβουλοι επιχει-
ρήσεων, ενεργειακοί επιθεωρητές και λοιπές 
ειδικότητες. Κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι 
κάθε παρέμβαση δημιουργεί σχεδόν 0,2 μό-
νιμες θέσεις εργασίας. Συνεπώς, σύμφωνα με 
τους μελετητές του Greek Energy Forum, η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί 
τον πρώτιστο τομέα για την εγχώρια ενερ-

γειακή πολιτική, καθώς όχι μόνο προσφέρει 
οφέλη στη μακρο-οικονομία, μειώνει την 
ενεργειακή εξάρτηση και τις ενεργειακές τι-
μές, αλλά στηρίζει δραστήριους κλάδους της 
εγχώριας οικονομίας, ενισχύοντας την αντα-
γωνιστικότητα και δημιουργώντας πολλές 
θέσεις εργασίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
και η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να 
αποτελέσουν βασικό πυλώνα στο νέο ανα-
πτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας. 
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, τεκμηριώ-
νεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί 
να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο νέο ανα-
πτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας, 
καθώς συνεισφέρει σημαντικά στην εγχώρια 
οικονομία, δημιουργώντας πολλές θέσεις ερ-
γασίας. Όπως αναδεικνύει η μελέτη, μέχρι το 
2030, θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης στο 50% των σπι-
τιών, με μέση τάξη επεμβάσεων στις 10.000€, 
αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν περί 
τοις 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης για όλη την χρονική περίοδο 
2016-2030. Αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι 
θα γίνουν επεμβάσεις σε 1.5 εκατ. σπίτια, δη-
λαδή 100.000 ανά έτος περίπου.  Αν λάβουμε 
υπόψη  ότι οι θέσεις εργασίας είναι μερικής 
απασχόλησης, καθώς και τις έμμεσες θέσεις 
εργασίας, τότε οι εκτιμήσεις οδηγούν σε περί 
τους 50.000 εργαζόμενους που θα απασχο-
λούνται για όλη την χρονική περίοδο 2016-
2030.
Αν η εξοικονόμηση ενέργειας επεκταθεί σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή 
τη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα, τότε 
η δυνητική δημιουργίας μόνιμων θέσεων ερ-
γασίας μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί, αν 
αυτό συνδυαστεί με τη σύνδεση με την έρευ-
να. Αυτό συμβαίνει διότι η δημιουργία νεο-
φυών επιχειρήσεων, μέσα από τη σύνδεση 
της έρευνας με τις ανάγκες τις αγοράς, δημι-
ουργεί εξωστρέφεια και πολλαπλασιάζει γε-
ωμετρικά το πελατολόγιο καθώς απευθύνεται 
στην παγκόσμια κοινότητα. Η ανάπτυξη έξυ-
πνων λογισμικών για τη διαχείριση της ζήτη-
σης και γενικότερα τη μετάβαση στην εποχή 
του Διαδικτύου των Πραγμάτων, η κατασκευή 
αποδοτικών νάνο-υλικών για εξοικονόμηση 
της ενέργειας, η ανάπτυξη βιομηχανίας πα-
ραγωγής συσσωρευτών για την κάλυψη των 
παγκόσμιων αναγκών για αποθήκευση ενέρ-
γειας είναι μερικοί από τους δυναμικά ανα-
πτυσσόμενους τομείς, όπου η εφαρμοσμένη 
έρευνα σε συνδυασμό με την επιχειρηματι-
κότητα μπορούν να έχουν καταλυτικά αποτε-
λέσματα.
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Την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 
στο αμφιθέατρο του Athina984 στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων θα λάβει χώρα το Digital 
Payments 2nd Athens Summit. Το συνέδριο 
πραγματοποιείται υπό τη διοργάνωση του ΤΕΕ,  
της ITU, του ΣΕΚΕΕ και της ΕΜηΠΕΕ και χαίρει 
της υποστήριξης της Αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Eλληνικής 
Ένωσης Tραπεζών (ΕΕΤ), του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδος (ΣΕΠΕ), της Ένωσης Εταιρειών Κινητής 
Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), του ELTRUN, του GRECA και 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας  
ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της 
Κυβερνήσεως, του Υπουργείου Οικονομικών και 
του Δήμου Αθηναίων. 
Σε μία διήμερη διοργάνωση, με καταξιωμένους 
ομιλητές διεθνούς φήμης, θα συζητηθούν καίρια 
θέματα σχετιζόμενα με τη νέα ψηφιακή πραγμα-
τικότητα, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες 
που απορρέουν από τη δυναμική του ευρύτερου 
περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 
θεσμικών φορέων και σημαντικές προσωπικό-
τητες του τραπεζικού και ευρύτερου επιχειρη-
ματικού κλάδου θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους 
και θα συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο, 
με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή ουσιαστικών 
συμπερασμάτων, ικανών να σχηματίσουν νέες 
λύσεις και προοπτικές ενίσχυσης της οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου οι εργασίες του 
συνεδρίου θα καλύψουν κρίσιμες θεματικές ενό-
τητες, όπως:
• ΤHE NEW PAYMENTS ENVIRONMENT: 
REGULATION, IMPLEMENTATION, ACTIVATION
• THE ROLE OF BANKS IN A NEW SOCIAL 
PAYMENTS LANDSCAPE
• BANKS VS CYBER CRIMINALS
• CYBER-INSURANCE, THE NEXT BIG THING? 
• USE OF DATA AND ENCOURAGEMENT OF 
CUSTOMERS LOYALTY
• E-INVOICING LANDSCAPE
• CONSUMER TRUST & EXPERIENCE
• INCORPORATING DIGITAL PAYMENTS IN 
LIVING & MOVING 
• BLOCKCHAIN & CRYPTO-CURRENCY 
• THE RETAIL STORE OF THE FUTURE AND 
THE ROLE OF OMNI-CHANNEL PAYMENTS IN 
DRIVING BUSINESS GROWTH 
• ΙNCORPORATING DIGITAL PAYMENTS ΙN 
PUBLIC SECTOR 
• DIGITAL PAYMENTS: THE ULTIMATE 
CHECKLIST
Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετέχουν ως 

βασικοί ομιλητές, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οι-
κονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. 
Μερικοί από τους ομιλητές οι οποίοι θα περάσουν 
από το βήμα του 2nd Athens Summit είναι: 
Ιωάννα Σαμπράκου – Πρόεδρος Οργανωτικής 
Επιτροπής, Γιώργος Στασινός – Πρόεδρος, Τε-

χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Βασίλης Πανα-
γιωτίδης – Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών, Χάρης Καρώνης, Πρόεδρος HAMAC, 
Γιάννης Σύρος – Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, 
Αργύρης Περουλάκης – εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Αλέξης Γαληνός 
– Διευθύνων Σύμβουλος, Athens Development & 
Destination Management Agency, John Broxis 
– Managing Director, Preta S.A.S., Θανάσης Μισ-
δανίτης – Ειδικός Σύμβουλος, Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Βασίλης Κορκίδης – Πρόεδρος, 
ΕΣΕΕ, Γιώργος Στεφανόπουλος – Γενικός Διευ-
θυντής, ΕΕΚΤ, Άγγελος Κούρος – Σύμβουλος, 
Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως, Γιάννης 
Κωτσής-Γιανναράκης – Γενικός Διευθυντής, 
HAMAC, Ευθύμιος Γκατζώνας – Διευθυντής, Τρά-
πεζα της Ελλάδος, Κωστής Πάικος – e-Business 
Services Deputy Manager, Eurobank, Χάρης Κα-
ρώνης – Διευθύνων Σύμβουλος, Viva Wallet, Αλ-
κιβιάδης Τρίγκας – Επικεφαλής Τομέα Ηλεκτρο-
νικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Στέφανος Κοροδήμος - CIO, Attica Bank, Γιώργος 
Λεκκάκος - Αναπληρωτής Καθηγητής Υπεύθυνος 
Ομάδας Intelligent Media Lab, (ELTRUN) Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ορέστης Ανδριά-
νης – Senior Industry Analyst - Export, Travel & 
Finance Google, Αριστομένης Κωτσάκης - Ειδι-
κός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, Ilaha Rzayeva - Europe Coordination, 
BDT- International Telecommunication Union 
(ITU), Καθ. Γιώργος Δουκίδης – Πρόεδρος, 
ELTRUN, Δημήτρης Δρακούλης – Πρόεδρος, 
ΕΜηΠΕΕ, Δημήτρης Θεοφάνους – Πρόεδρος, 

GRECA,  Πέτρος Τριάρχης, Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, Αντώνης Παπα-
δεράκης – Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή, Nicolas Nicola - 
Sales Director Central & South Eastern Europe, 
Gemalto, Μάκης Αντύπας – Αντιπρόεδρος, Viva 
Wallet, Δρ. Χριστιάνα Ν. Μάρκου - Λέκτορας 
Νομικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Αθηνά Κοντογιάννη – Αναπληρώτρια Συνήγορος 
του Καταναλωτή, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, Γιάννης Παπα-
δονικολάκης – Εμπορικός Διευθυντής, Tripsta, 
Ευάγγελος Καπαρελιώτης - IT Retail, Protergia, 
Πηνελόπη Ρίζου -  CFO, e-Travel SA -  Espen 
Tranoy - Managing Director, First Data, Μπέττυ  
Τσακαρέστου - Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και Επικεφαλής του Εργαστηρίου 
Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, Γιάννης Βε-
λισσάριος - Senior Principal, Accenture / Capital 
Markets & Security Blockchain Lead, καθ. Γιώρ-
γος Γιαγλής - Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ιωάννης Μάργαρης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. – Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., Ευανθία Χατζηπανα-
γιώτου - Προϊσταμένη Δ/νση Πολιτικής Εισπρά-
ξεων, Υπουργείο Οικονομικών

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digitpayment.
com  καθώς και τα social media facebook.com/
digitpayment , Twitter @DigitPayment, 
Instagram: digitalpayments
Επικοινωνείτε μαζί μας στο info@one9six.com
Platinum Sponsors: Viva Wallet – Εθνική Τράπε-
ζα της Ελλάδος -  Obrela Security Industries 
Gold Sponsors: Τράπεζα Αττικής -  Protergia – 
RBS - Domino’s 
Silver Sponsors: CYTA – Gemalto - Mellon 
Technologies - Warply
Media Partner: DPG Media 
Powered by one9six
Communication Sponsors
Ad Business - Business File – Business 
Partners - Επιχείρηση – Εφημερίδα των Συ-
ντακτών - European Business Review - Free 
Sunday – Greek Law Digest – IT Security – Retail 
Business - Οικονομική Επιθεώρηση
Online Communication Sponsors
Advertising – Businessnews - CNN Greece - 
Cyber Insurance - Dikaiologitika.gr – Emea 
- Epixeirisi.gr – Epixeiro.gr – Euro2day.gr – 
Startupper - Techblog.gr – Voria.gr 
TV Com. Sponsors SBC

Digital Payments: Το 2nd Athens Summit αποτελεί πλέον γεγονός
Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Μαΐου



 www.tuvaustriahellas.gr

A U S T R I A
H E L L A S

TÜV AUSTRIA HELLASΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Λεωφ. Μεσογείων 429, 

15343 Αγία Παρασκευή, 

Τ: +30 210 5220920,

F: +30 210 5203990,

E: training@tuvaustriahellas.gr

ÄéÜñêåéá Åêðáéäåõôéêïý ÐñïãñÜµµáôïò: 11 ÌáÀïõ – 11 Éïõíßïõ 2016
Το Πρόγραµµα είναι καινοτόµο και µοναδικό στην Ελλάδα. Με διακεκριµένους εισηγητές, στοχεύει στην 
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα του σύγχρονου µηχανικού (µελετητή, 
κατασκευαστή, επιβλέποντα). Παρέχει στους επιτυχόντες πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας & ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας. 
Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα εστιάζει σε εκείνες τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης και θερµοµόνωσης που 
περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ, καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας Κτηρίων) και συµπληρώνεται όπου απαιτείται σε πολύ ειδικά θέµατα από το DIN 4108.

• ∆υνατότητα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) 
• ∆υνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού από διαπιστευµένο οργανισµό

∆ηλώστε έγκαιρα συµµετοχή: http://tuvaustriahellas.gr/training-cpd

H TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει

 για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

το εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης, µε τίτλο: 

Åßóáé µÝëïò ôïõ
Ôå÷íéêïý Åðéµåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò;

ÄÞëùóå óõµµåôï÷Þ êáé äéåêäßêçóå 
µßá õðïôñïößá ãéá äùñåÜí ðáñáêïëïýèçóç!

«Στεγανοποίηση, Θερµοµόνωση κτηρίων και επίλυση σύνθετων 
υγροθερµικών προβληµάτων κτηριακής παθολογίας

 βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108»

Υπό την Αιγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εταιρειών Μόνωσης





Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513

e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα  
το ΤΕΕ με τους εξής τρόπους: 
 
1. Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης) 
2. Με τη συμπλήρωση του παρακάτω Δελτίου  http://web.tee.gr/wp-content/uploads/deltio-allagis-dieuthinsis.docx 

Τρόποι αποστολής του δελτίου αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας : 
στo FAX : 210 3221772  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ) 
ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee@central.tee.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:…………………………………………………….ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………Τ.Κ.:……………… 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….ΝΟΜΟΣ:……………………………………………… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ/Α……………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΕΠΩΔΥΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΕΩΛΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3-5 | 23/5/2016

Με 153 ψήφους, αλλά και με ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στην κυ-
βερνητική συνοχή υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προ-
απαιτούμενα για την αξιολόγηση, καθώς η Βασιλική Κατριβάνου 
του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις βασικότερες διατάξεις που αφορούν το 
υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων και τον δημοσιονομικό διορθωτή 
(κόφτης).
Η κυρία Κατριβάνου, που είχε διαφοροποιηθεί από την κυβερνητι-
κή γραμμή και στο προσφυγικό νομοσχέδιο -δηλώνοντας παρών- 
προχώρησε χθες ένα βήμα περαιτέρω και καταψήφισε τις εν λόγω 
διατάξεις μειώνοντας επικίνδυνα την κυβερνητική πλειοψηφία στα 
επίμαχα άρθρα. Κατά πληροφορίες, η κυρία Κατριβάνου είχε εκ-
δηλώσει από χθες τη διαφωνία της με τις διατάξεις προς τον πρω-
θυπουργό και καταβάλλονταν προσπάθειες να μεταπειστεί, κάτι 
που τελικά δεν επετεύχθη. Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρ-
χε απόφαση περί ενδεχόμενης διαγραφής της. Υπήρχαν, πάντως, 
πληροφορίες ότι η ίδια σκεφτόταν το ενδεχόμενο παραίτησης.
Το νομοσχέδιο καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
με 145 βουλευτές καθώς απουσίαζε από την ψηφοφορία ο Άδω-
νις Γεωργιάδης της Ν.Δ. και ο Γρηγόρης Ψαριανός του Ποταμιού. 
Αμφότεροι ενημέρωσαν με επιστολές τους ότι αν μετείχαν στην 
ψηφοφορία θα ψήφιζαν «όχι» στο πολυνομοσχέδιο. Οι ψήφοι τους 
δεν προσμετρήθηκαν όμως βάσει του κανονισμού της Βουλής.
Ο πρωθυπουργός -που δέχτηκε, πάντως, δριμύτατη κριτική στη 
Βουλή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους νέους φόρους και το 
υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων- ευαγγελίστηκε αλλαγή σελίδας 
για τη χώρα με τη σύσταση ταμείου στήριξης των αδυνάμων και 
προέβλεψε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2019.
«Γυρίζουμε σελίδα, οι άναρθρες κραυγές του παλιού πολιτικού 
συστήματος θα είναι σε λίγο ψίθυρος στα αυτιά της Ελλάδας» τό-
νισε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την τετραήμερη συζήτηση του 
πολυνομοσχεδίου και καλώντας τους «μουδιασμένους» βουλευ-
τές της συμπολίτευσης να ψηφίσουν τις ρυθμίσεις. Λίγο νωρίτερα, 
μάλιστα, σε μια σαφή προσπάθεια να κατευναστούν οι «δυνάμει 
διαφωνούντες», ανακοίνωσε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά του 
ΕΚΑΣ (αντιδρούσαν κυρίως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ), δεν θα πα-
γώσουν οι ωριμάνσεις των ειδικών μισθολογίων (αντιδρούσαν κυ-
ρίως οι ΑΝΕΛ) και προανήγγειλε τη σύσταση νέου ταμείου κοινω-
νικής αλληλεγγύης που θα χρηματοδοτήσει την άρση αδικιών και 
την επέκταση του κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος με τα 700 
εκατ. ευρώ του πρωτογενούς πλεονάσματος και έτερους πόρους 
(έσοδα από τηλεοπτικές άδειες, εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων 
εισοδημάτων, πάταξη λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής).
 «Απόψε οι Ευρωπαίοι ηγέτες παίρνουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα 
τηρεί τις υποχρεώσεις που ανέλαβε και αναλαμβάνει την ευθύνη 
που της αναλογεί» είπε καλώντας την άλλη πλευρά να πράξει ανα-
λόγως. Δεν έκρυψε, πάντως, την αισιοδοξία του για το Eurogroup 
της Τρίτης αλλά και για την οικονομική πορεία της χώρας.
«Η απομείωση του χρέους είναι ένα στοίχημα που την Τρίτη πάει 
να γίνει πραγματικότητα» είπε και συμπλήρωσε ότι όλες οι προβλέ-
ψεις θέλουν το 2016 να κλείνει με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο 
πρωθυπουργός διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι η πορεία της οικονομίας 

θα κρατήσει ανενεργό το δημοσιονομικό διορθωτή που ψηφίστηκε 
χθες μαζί με το πολυνομοσχέδιο. «Ο κόφτης δεν θα εφαρμοστεί» 
ξεκαθάρισε. Απάντησε, μάλιστα, στις καταγγελίες για το υπερτα-
μείο αποκρατικοποιήσεων που η αξιωματική αντιπολίτευση απο-
κάλεσε «ταμείο Σόιμπλε», «προδοσία» και «ντροπή για τη χώρα».
Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι το νέο ταμείο είναι πολύ προτιμότε-
ρο από ΤΑΙΠΕΔ. «Από τα έσοδα του ταμείου αποκρατικοποίησης 
το 50% θα πηγαίνει στις επενδύσεις και την ανάπτυξη και το 50% 
στο χρέος, όχι στο συσσωρευμένο χρέος όπως συμβαίνει με το 
ΤΑΙΠΕΔ» υποστήριξε. Κατηγόρησε, μάλιστα, τη βουλευτή της Ν.Δ. 
Ντόρα Μπακογιάννη, που μίλησε για ποινικές διώξεις των εμπνευ-
στών του υπερταμείου, ότι η ίδια είχε προτείνει στο παρελθόν αντί-
στοιχο φορέα.
«Λυπάμαι για τη διπροσωπία σας κυρία Μπακογιάννη» τόνισε ο κ. 
Τσίπρας. Επιπλέον, καταλόγισε στον κ. Μητσοτάκη ότι άλλαξε θέ-
σεις για το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων λόγω παρέμβασης 
του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης σχολίασε δηκτικά τις προτάσεις του 
κ. Μητσοτάκη να τεθεί στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 2% και 
ανάπτυξης 4%.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΕ ΧΡΕΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΣΗΜΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  Σελίδες 1-15 | 23/5/2016

Συνολικό «κούρεμα» χρεών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, το 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία προωθεί η κυβέρνηση, σχεδι-
άζοντας ένα πλαίσιο εξωδικαστικών συμβιβασμών. 0 μηχανισμός 
αναδιάρθρωσης θα επικεντρωθεί στη διάσωση των υγιών επιχει-
ρήσεων μέσα από αλλαγές στον νόμο Δένδια.
Οι ρυθμίσεις του νόμου Δένδια λήγουν στα τέλη Ιουνίου και αφο-
ρούν μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ, η εφαρμο-
γή του όμως έχει δείξει ότι μια συμφωνία γενναίου «κουρέματος» 
μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
Προβλέπει ότι οι τράπεζες μπορούν να διαγράψουν μέρος των 
χρεών με πλαφόν τα 500.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα, αλλά 
περιορίζει τις διευκολύνσεις των ασφαλιστικών ταμείων μόνο στη 
διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, και όχι στο κεφάλαιο.
Το υπουργείο λοιπόν εξετάζει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του νόμου, την ένταξη σε αυτόν του συνόλου των επιχειρήσεων και 
την παράταση της εφαρμογής του προκειμένου να διευκολυνθούν 
όλες οι επιχειρήσεις και να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς όλους.
Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 
όσων επιχειρήσεων και επαγγελματιών ωφελούνται από διαγρα-
φές χρεών. Για να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να ενταχθούν 
στους μηχανισμούς στήριξης, η κυβέρνηση εξετάζει την απαλλαγή 
από τον φόρο εισοδήματος όσων επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
ωφελούνται από διαγραφές χρεών. Μέχρι σήμερα η ωφέλεια από 
τη διαγραφή χρεών φορολογούνταν ως εισόδημα και ήταν γι’ αυτόν 
τον λόγο αποτρεπτική για τους δανειολήπτες.
Πρόταση για ριζικές αλλαγές στον νόμο Δένδια, ώστε να διευρυν-
θεί η δυνατότητα «κουρέματος» τραπεζικών δανείων και να ανοίξει 
ο δρόμος για ισόποσο «κούρεμα» οφειλών από τα ασφαλιστικά τα-
μεία και τις εφορίες, έχουν καταθέσει τόσο οι τράπεζες όσο και το 
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Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Στην πρόταση που έχουν καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία οι δι-
οικήσεις των τραπεζών σημειώνουν ότι αν «κουρέψουν» μόνο οι 
ίδιες τα χρέη, οι επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να έχουν δυ-
σβάστακτες οφειλές σε εφορίες και Ταμεία, κάτι που θα τις εμπο-
δίσει να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  Σελίδες 24-25 | 23/5/2016

Η ανάγκη παραχώρησης της διαχείρισης των αποβλήτων στην το-
πική αυτοδιοίκηση αλλά και η κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών 
για τη δημιουργία υποδομών τέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλω-
σης «Βόρεια Ελλάδα και διαχείριση απορριμμάτων: Χρηματοδότη-
ση - ΕΣΠΑ, καλές πρακτικές, ανακύκλωση», που πραγματοποιήθη-
κε στο ξενοδοχείο «Hyatt» στο πλαίσιο του Money Show.
Αιρετοί από το βήμα του Money Show κάλεσαν την κυβέρνηση 
σε παραχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των 
αποβλήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση με σύμπραξη των δήμων 
και αξιοποίηση των βέλτιστων κατά περίπτωση πρακτικών. Ο πρό-
εδρος της ΠΕΔ-ΚΜ και δήμαρχος Μενεμένης-Αμπελοκήπων Λά-
ζαρος Κυρίζογλου τόνισε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι 
εξόχως τοπική υπόθεση και κάλεσε την κεντρική εξουσία να λάβει 
ξεκάθαρη απόφαση για τα απόβλητα, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Γιώργος Πατούλης επισήμανε τις άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε 
και η ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής με διακριτές αρμοδιό-
τητες και αποφυγή θεσμικών συγχύσεων. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, 
managing director της ΕΠΤΑΑ.Ε., αναφέρθηκε στη διαρκή αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων και στη σύγχυση αρμοδι-
οτήτων μεταξύ δήμων, φορέων και περιφέρειας, ενώ τόνισε ότι 
πρέπει να ενισχυθούν οι μικροί δήμοι για την εκπόνηση ολοκλη-
ρωμένων προγραμμάτων. Ερωτηθείς για την οργάνωση σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης απάντησε: «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο 
περιφερειακός σχεδιασμός προηγείται του τοπικού, χωρίς να γνω-
ρίζει κανείς την κατάσταση στους δήμους».
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης των 
αποβλήτων και στη δυνατότητα αξιοποίησης μεθόδων θερμικής 
επεξεργασίας ή άλλων εναλλακτικών συστημάτων.
«Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό», δήλωσε στη «Θ» ο κ. Πατούλης 
και πρόσθεσε: «Η πιο φρόνιμη μέθοδος είναι αυτή που εφάρμοσαν 
οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία 
και η Ολλανδία, δηλαδή οι συμπράξεις των δήμων για την εξεύ-
ρεση τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από την αρωγή 
του ενός δήμου προς τον άλλον στα πράσινα σημεία, τα σημεία κο-
μποστοποίησης, παραγωγής εναλλακτικής μορφής ενέργειας και 
ανακύκλωσης». Από την πλευρά του ο κ. Κυρίζογλου μίλησε για 
ρήξη με τις αγκυλώσεις του παρελθόντος στο θέμα της καύσης των 
απορριμμάτων και επισήμανε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να θάβουμε 
σκουπίδια, όταν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για ζεστό νερό.
Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης κινήθηκε γύρω από την κά-
λυψη των χρηματοδοτικών κενών των προγραμμάτων για τη δημι-
ουργία εγκαταστάσεων. Δεδομένης της αδυναμίας των δήμων να 

συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση μεγάλων έργων και με 
το κόστος να υπολογίζεται υπερδιπλάσιο από τα προβλεπόμενα 
πακέτα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, όλοι οι ομιλητές συνέτειναν 
στο ότι μέρος της χρηματοδότησης θα προκύψει από δανειακά 
πακέτα ξένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και προέκριναν την 
επίλυση επιμέρους οικονομικών προβλημάτων με την αξιοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν η οικιακή κο-
μποστοποίηση και η χρήση των «καφέ κάδων» με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ και μικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι πρωτοβουλίες για τη 
χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε επίπεδο γειτονιάς 
με ίδιους πόρους. Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΑΝΑΚΕΜ Ηλίας Δημητριάδης τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής 
του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αποβλήτων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι θα πληρούνται όσα ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομί-
ας. Όπως δήλωσε στη «Θ», μέσα από τη συνεργασία δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων επιτυγχάνεται ο έλεγχος του παραγωγού και του 
διαχειριστή των αποβλήτων. Την εκδήλωση διοργάνωσε η εταιρεία 
«Energy Investments» με τη συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσω-
πείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΚΕΔΕ, του ΣΕΠΑΝ και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης «Κλεισθένης». 

ΕΣΠΑ: ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ  
ΜΕΙΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 13 | 23/5/2016

Προ των πυλών βρίσκονται τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ύψους 
170 εκατομμυρίων ευρώ για τη μεταποίηση. Τα προγράμματα τα 
οποία εγκρίθηκαν και δημιουργήθηκαν έπειτα από πρόταση της 
υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιας για 
τη Βιομηχανία, Θεοδώρας Τζάκρη αφορούν την ενίσχυση υφιστά-
μενων μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προσωπικό 
από 50 έως 250 άτομα. Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα είναι: 
- Σύγχρονη Μεταποίηση. Αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματι-
κών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσα-
νατολισμό.
- Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας. Αφορά τη χρημα-
τοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση 
υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, 
με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων 
ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
- Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη 
Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα. Επιχειρεί να προσανα-
τολίσει και να κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς προς 
την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων 
επιχειρηματικών πάρκων διαφόρων κατηγοριών. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών - βι-
ομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες 
της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις 
τοπικές οικονομίες.


