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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακόμη και μετά τις βελτιωμένες προτάσεις της 
κυβέρνησης για το νέο Ασφαλιστικό, οι επιβαρύν-
σεις για τους μηχανικούς και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες είναι υπέρμετρες. Η ένταξη όλων 
σε έναν φορέα σημαίνει ότι οι μηχανικοί όχι μόνο 
θα πληρώνουν πολλά περισσότερα σε σχέση με 
το παρελθόν αλλά και ότι θα χρηματοδοτήσουν 
από το ταμείο τους τα υπόλοιπα ταμεία. Θυμίζω 
ότι το Ταμείο των Μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ, είναι 
βιώσιμο σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που 
έχουν γίνει. Και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς κα-
νείς να μας παρουσιάζει ένα σοβαρό επιχείρημα, 
μία συγκεκριμένη μελέτη που να διασφαλίζει, 
τουλάχιστον, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος. Μας ζητούν να δε-
χτούμε να αλλάξουν όλα στην ασφάλισή μας με 
μόνο επιχείρημα μία δήθεν κοινωνική δικαιοσύνη, 
χωρίς όμως καν να δεσμεύονται, με αριθμούς  
και στοιχεία, ότι αυτό που προτείνεται θα μπορεί 
να καλύπτει τους ασφαλισμένους μετά από 10 και 
20 χρόνια. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. 
Και μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι προτάσεις 
για το ασφαλιστικό είναι απλώς μία νέα δημοσιο-
νομική προσαρμογή του Κράτους. Δημιουργούν 

δηλαδή μία νέα εφορία, δίπλα στην κανονική 
εφορία, απλά για να εισπράττουν περισσότερα 
από τους μηχανικούς και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες. Χωρίς καμία αναλογιστική μελέτη. Για 
αυτό ζητήσαμε συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμούς 
και μελέτες. Αν η κυβέρνηση ή οι θεσμοί δεν 
μπορούν να κάνουν τις μαθηματικές ασκήσεις 
των μελλοντικών προβολών του ασφαλιστικού 
συστήματος, τους καλούμε να μας δώσουν επι-
σήμως τα όλα στοιχεία και θα δουλέψουμε εμείς, 
οι επιστήμονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
για να αποδείξουμε – με τα δικά τους νούμερα 
– πως μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα να γίνει 
βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Μέχρι τότε όμως, 
με ένα σχέδιο ασφαλιστικού χωρίς ουσιαστική 
βάση, δεν μπορούμε να συζητάμε. Κουβέντες 
στον αέρα εμείς οι μηχανικοί δεν έχουμε μάθει 
να κάνουμε. Και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις 
μας, μαζί με όλους τους άλλους επιστήμονες και 
ελεύθερους επαγγελματίες, ξεκινώντας δυναμι-
κές παραστάσεις διαμαρτυρίας στα παραγωγικά 
Υπουργεία. Γιατί αυτή η αλλαγή στο Ασφαλιστικό, 
όπως ακριβώς αφορά όλη την κοινωνία, αφορά 
και όλα τα Υπουργεία, όλη την Κυβέρνηση.

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την 
συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το 

σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών Δημοπράτησης), 

από 15/2/2016 μέχρι και την Παρασκευή 19/2/2016 για το Ασφαλιστικό.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Κουβέντες στο αέρα  
οι μηχανικοί δεν κάνουμε

Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό σε ΜΜΕ

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Κουβέντες στο αέρα οι μηχανικοί δεν 
κάνουμε - Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ 
για το Ασφαλιστικό σε ΜΜΕ (σελ.1)

•  Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών (σελ.1)

•  Συνάντηση Μίχαλου – Στασινού για το 
Ασφαλιστικό (σελ.3)

•  Η Ευρωπαϊκή Αγορά Χάλυβα απειλείται με 
κατάρρευση από την Κίνα (σελ.3)

•  Επί ξύρου ακμής η ΛΑΡΚΟ με αφετηρία το 
ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων (σελ.4)

•  Απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για 
δύο ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις 
(σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1
Απριλίου

2016

8-10
Απριλίου

2016

16-20
Μαΐου
2016

FORUM: 1st Energy Tech Forum’ 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο: 
“Η Δική μας Αρχαιολογία. Διεπιστημονικές και 
Κοινωνικές Προσεγγίσεις” 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13ο ΦΣΔΕΤ: «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορ-
φές Επιχειρηματικότητας»  
ΑΘΗΝΑ

Εnergia.gr, υπό την αιγίδα 
και με τη συνεργασία του 
Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (IENE)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας ΑΠΘ

Φοιτητές Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών

Τ
Α
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 ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ) θα διεξαχθεί 
στην πόλη των Χανίων, από τις 22 ως τις 
24 Απριλίου 2016. Όπως έγινε γνωστό, τη 
διοργάνωση του συνεδρίου έχουν αναλάβει 
φοιτητές της Σχολής των Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Σημειώνεται ότι το ΣΦΗΜΜΥ είναι το ετήσιο 
συνέδριο των φοιτητών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
που διεξάγεται από το 2007 σε διάφορες 
πόλεις ανά την Ελλάδα, με περισσότερους 
από 1000 συμμετέχοντες ετησίως.
Πληροφορίες: http://www.sfhmmy.gr/

Αναπτυξιακό - χρηματοδοτικό φόρουμ με θέμα: 
«Χρηματοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόμε-
νη μέρα» διοργανώνεται στις 8 και 9 Μαρτίου 2016, 
στο ξενοδοχείο Divani Caravel και έχει ως βασική 
θεματολογία το πρόγραμμα Γιουνκερ, ΕΣΠΑ, τις 
Συμπράξεις Δημοσίου- Ιδιωτικού τομέα, τα εναλλα-
κτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.
Το συνέδριο, υλοποιείται στο πλαίσιο των ενημε-
ρωτικών δράσεων της  επιχειρηματικής πρωτο-
βουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
και  Α-ENERGYINVESTMENTS, με τη συνεργασία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία στην 
Ελλάδα).
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, το συνέδριο:
- Παρουσιάζει συνοπτικά τον υπάρχοντα στρατηγικό 
σχεδιασμό της  Πολιτείας για την υλοποίηση νέων 
έργων και επενδύσεων.
 - Επισημαίνει αναλυτικά τα χρηματοδοτικά μέσα για 
την υλοποίησή τους, τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές 
ανάγκες, τους εναλλακτικούς τρόπους
    χρηματοδότησης και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
αλλά και τις νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότη-
ση έργων μικρότερης κλίμακας.- Αναπτύσσει διεξο-
δικά τις δυνατότητες και τα κίνητρα επί του πρακτέου 
που δίνονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, τόσο για τις 
μικρότερες όσο και για τις μεγαλύτερες επενδύσεις.

- Αναπτύσσει τα βασικά κριτήρια για τη διασφάλιση 
βιώσιμων έργων, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτη-
θούν (bankable) και να διασφαλίζεται άμεσα η προ-
χρηματοδότησή τους. Ειδική έμφαση δίνεται στην 
αντιμετώπιση κινδύνων και στην διασφάλιση της 
συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών σε περίπτωση 
έργων που προγραμματίζονται με ΣΔΙΤ(Συμπράξεις 
Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα), είτε με Συμβάσεις 
Παραχώρησης.
 - Παρουσιάζει τις μέχρι στιγμής εξελίξεις σε ευρω-
παϊκό επίπεδο για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα 
Γιούνκερ, τις αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα , 
αλλά και τα έργα που «οδεύουν» προς το πρόγραμ-
μα Γιούνκερ, τόσο από πλευράς δημόσιου, όσο και 
από πλευράς  ιδιωτικού τομέα.
- Αναπτύσσει την προοπτική των έργων σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο με το βλέμμα των Δήμων 
και των Περιφερειών και, την προοπτική του ευρύτε-
ρου κλάδου των κατασκευών μέσα από αυτά.
 - Παρουσιάζει στο πλαίσιο εξειδικευμένων 
work-shops, νέα έργα και επενδύσεις δημόσιων 
επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως επίσης και 
ιδιωτών επενδυτών με έμφαση στις μεταφορές, στην 
ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες/πληροφορική, στις 
περιβαλλοντικές, λιμενικές και εξαγωγικές υποδο-
μές, στη διαχείριση απορριμμάτων, στον τουρισμό, 

στο διαμετακομιστικό εμπόριο/υπηρεσίες, στον 
αγροδιατροφικό τομέα.
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6912183, e-mail: 
argohellas@otenet.gr, info@a-energy.gr, www.a-
energy.gr

Πανελλήνιο συνέδριο

«Χρηματοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόμενη μέρα»



Συνάντηση Μίχαλου – Στασινού για το Ασφαλιστικό

Ψηφιακό αποθετήριο από τις εργασίες αναστήλωσης της Ακρόπολης

Η Ευρωπαϊκή Αγορά Χάλυβα απειλείται με κατάρρευση από την Κίνα

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Γιώργο Στασινό, στο 
πλαίσιο των επαφών που έχει ξεκινήσει ο πρώτος με τους εκπροσώπους των 
επιστημονικών φορέων, με στόχο την προώθηση των θέσεων του επιχειρημα-
τικού και επιστημονικού κόσμου για μια ριζική, αξιόπιστη και αποτελεσματική 
διευθέτηση του ασφαλιστικού ζητήματος της χώρας. Ο κ. Μίχαλος παρουσί-
ασε και στον κ. Στασινό - όπως είχε πράξει την περασμένη εβδομάδα και με 
τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Κόλλια – την πρόταση των 
Επιμελητηρίων για το ασφαλιστικό, η οποία δίνει έμφαση στη σύνδεση των 
εισφορών με την εργασία (μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης) 
αντί για τις συντάξεις. Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, η μελέτη των Επιμελητη-
ρίων αποτελεί μια πρόταση νέας αρχής, καθώς περιγράφει ένα τελείως νέο 
σύστημα που θα μπορούσε να αναβαπτίσει την αξιοπιστία του ασφαλιστικού 
συστήματος και να χτίσει από την αρχή σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφα-
λισμένους του. Για να πετύχει αυτό όμως, πρέπει να ενσωματωθεί οργανικά 
σε μια αναπτυξιακή πρόταση, δηλαδή, να βοηθήσει την ανταγωνιστικότη-
τα και να επιταχύνει την ανάκαμψη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, όλα τα μέτρα 
για την επίλυση του ασφαλιστικού που προτείνονταν ή νομοθετούνταν είχαν 
αποσπασματικό χαρακτήρα, που δεν μπορούσαν να δώσουν ριζικές λύσεις, 

ενώ παρέπεμπαν σε πρακτικές παρελθουσών δεκαετιών. Η προσέγγιση που 
παρουσιάζουν τα Επιμελητήρια δεν εστιάζει μόνο στον κοινωνικό ρόλο των 
συντάξεων αλλά δίνει έμφαση και στη σχέση τους με την οικονομία και πιο 
συγκεκριμένα, θέτουν τις συντάξεις στην υπηρεσία της οικονομίας. Αυτό που 
πρέπει να καταστεί σαφές, επανέλαβε ο κ. Μίχαλος,  είναι ότι το ασφαλιστικό 
δεν μπορεί να λυθεί μόνο με μέτρα που αυξάνουν τις επιβαρύνσεις, όπως για 
παράδειγμα οι αυξήσεις των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών των 
εργαζομένων αλλά αντίθετα πρέπει να συνδυαστεί και με ένα νέο αναπτυξιακό 
πλαίσιο αλλά και με μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Ο κ. Στασινός από 
την πλευρά του τόνισε ότι το ΤΕΕ, αλλά και συνολικά οι επιστημονικοί φορείς, 
απαιτούν την απόσυρση του κυβερνητικού σχεδίου για το ασφαλιστικό και 
θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, αφού 
βεβαίως, πρώτα δοθούν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα στοιχεία για τη βι-
ωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Όπως τόνισε ο κ. Στασινός, ακόμη 
και μετά τις βελτιωμένες προτάσεις της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό, 
οι επιβαρύνσεις συνεχίζουν να είναι υπέρμετρες. Το ασφαλιστικό σύστημα 
και οι επιστημονικοί κλάδοι θεωρούν άνευ περιεχομένου τις δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης για ελάφρυνση μόνο κάποιων κατηγοριών μηχανικών και επι-
στημόνων και επιζητούν την προώθηση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος 
που θα επιτρέπει τουλάχιστον την επαγγελματική τους επιβίωση. 

Τις ιστορικές φωτογραφίες από την πρώτη μεταφορά των Καρυατίδων του 
Ερεχθείου το 1979 για συντήρηση μπορούν να δουν ερευνητές και το κοινό 
στο ψηφιακό αποθετήριο που δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίω-
σης για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Η νέα 
ψηφιακή «βιβλιοθήκη», που υλοποιήθηκε με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», περιλαμβάνει περισσότερες από 3.000 φωτογραφί-
ες, πάνω από 500 σχέδια, εκθέσεις, μελέτες και οπτικοακουστικό υλικό 
από τις αναστηλώσεις του Ερεχθείου που καλύπτουν το διάστημα από το 
1903 έως το 2013. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ, η πλοήγηση μπορεί να γίνει ανά αρχιτεκτονικό στοιχείο ή μέλος, 

είδος τεκμηρίου, δημιουργό ή χρονολογία. Λειτουργεί επίσης μηχανή ανα-
ζήτησης με πολλαπλά κριτήρια για να διευκολύνονται οι ερευνητές, ενώ 
το περιβάλλον λειτουργίας είναι λιτό και καλαίσθητο. Ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι η πλοήγηση στο αποθετήριο μπορεί να γίνει και στην 
αγγλική γλώσσα, δίνοντας έτσι μια διεθνή διάσταση στο όλο εγχείρημα. «Το 
αποθετήριο αφήνει δυνατότητες για εμπλουτισμό με νέο υλικό, ανάλογα 
με την πορεία των έργων», επισημαίνει η διευθύντρια της ΥΣΜΑ Βασιλική 
Ελευθερίου. Τα επόμενα έργα-τεκμήρια που σχεδιάζεται να αναρτηθούν 
είναι ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και τα Προπύλαια, ανάλογα με τις δυνατό-
τητες της υπηρεσίας.
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Επτά Υπουργοί Οικονομίας της ΕΕ προειδοποίη-
σαν για "έναν σημαντικό και επικείμενο κίνδυνο 
κατάρρευσης του ευρωπαϊκού τομέα του χάλυβα", 
ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με το "ντάμπινγκ" 
που εφαρμόζεται από την Κίνα, καθώς και με μια 
κατάσταση υπερπαραγωγής σε παγκοσμία κλίμακα. 
Σε κοινή επιστολή που απευθύνουν στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι 
υπουργοί της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, της 
Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, της Ιταλίας Φεντερίκα 
Γκουίντι, της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, της 
Βρετανίας Σατζίντ Τζαβίντ, του Βελγίου Κρις Πέ-
τερς και του Λουξεμβούργου Ετιέν Σνάιντερ καλούν 
την ΕΕ να "χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα" 
και "να αναλάβει ισχυρή δράση για να απαντήσει 
σ' αυτή τη νέα πρόκληση". Μεταξύ των μέτρων, οι 
υπουργοί κάνουν λόγο για "εργαλεία εμπορικής 
άμυνας στο πλαίσιο των κανονισμών του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου" καθώς και για άλλα 
εργαλεία, όπως η υποστήριξη των καινοτομιών, με 

στόχο "να εκσυγχρονισθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
του χάλυβα". Οι ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα, οι 
οποίοι βρίσκονται υπό πίεση, κατηγορούν την Κίνα 
ότι πωλεί χάλυβα με ζημιά. Ο γάλλος υπουργός 
Οικονομίας Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη δηλώσει 
τον Ιανουάριο ότι η Ευρώπη, όπου η παραγωγή έχει 
σταματήσει σε πολλές χαλυβουργίες, δεν θα δεχθεί 
ποτέ το "κινεζικό ντάμπινγκ". Ο χάλυβας αποτε-
λεί ένα από τα δύσκολα ζητήματα στις συνομιλίες 
που διεξάγονται με την Κίνα. Η Σεσίλια Μάλστρεμ, 
η ευρωπαία επίτροπος Εμπορίου, ζήτησε πριν από 
δέκα ημέρες από τον κινέζο ομόλογό της τη λήψη 
μέτρων για να μειωθεί η παραγωγή στον τομέα του 
χάλυβα. Χθες εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής διαβεβαίωσε ότι "η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να στηρίξει 
και να εγγυηθεί ένα δίκαιο πεδίο δράσης (μεταξύ 
των διαφόρων χωρών που εμπορεύονται τον χάλυ-
βα)", τονίζοντας ότι είναι "ανοικτή στις προτάσεις 
που θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπέζι τα κρά-

τη μέλη" για να υπερασπιστούν ακόμη καλύτερα 
τα συμφέροντα της ΕΕ. Οι Βρυξέλλες πρόκειται να 
ανοίξουν στη διάρκεια του τρέχοντος μήνα τρεις 
νέες διαδικασίες για παραβίαση των κανόνων του 
ανταγωνισμού αναφορικά με χάλυβα που παράγεται 
στην Κίνα. Οι επτά υπουργοί που υπογράφουν την 
επιστολή καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "να μην 
περιμένει να γίνουν αμετάκλητες για τη βιομηχανία 
μας οι ζημιές που προκαλούνται από τις αθέμιτες 
πρακτικές". Θα πρέπει, σύμφωνα μ' αυτούς, να είναι 
"έτοιμη να αρχίσει έρευνες ex officio", δηλαδή με 
δική της πρωτοβουλία, και "να επιταχύνει τον ρυθμό 
των ερευνών πριν από την επιβολή μέτρων εμπο-
ρικής άμυνας". Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
παραγωγός χάλυβα στον κόσμο μετά την Κίνα, με 
περισσότερους από 177 εκατ. τόνους ετησίως, δη-
λαδή το 11% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Επιτροπής. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν χαθεί στον τομέα περίπου 40.000 θέσεις ερ-
γασίας.
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Το 2016 αναμένεται από πολλούς να είναι το 
έτος που θα κάνει τη μεγάλη της επανάστα-
ση η εικονική πραγματικότητα- και κάποιες 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έσοδα της τάξης 
του ενός δισ. δολαρίων μέσα στο 2016. Όπως 
αναφέρεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
ΣΕΠΕ, που επικαλείται την 15η έκδοση της 
Deloitte Global, εξ αυτών τα 700 εκατ., περί-
που, θα προέλθουν από πωλήσεις εξοπλισμού 
(hardware) και τα υπόλοιπα από πωλήσεις πε-
ριεχομένου. Συνολικά, εντός της τρέχουσας 
χρήσης αναμένεται να διατεθούν στην παγκό-
σμια αγορά 2,5 εκατ. συσκευές VR και 10 εκατ. 
παιχνίδια. Το 2016 η εικονική πραγματικότητα 
αναμένεται να φτάσει το ορόσημο  του 1 δισ, 
ωστόσο μακροπρόθεσμα θα δυσκολευτεί να 
προσεγγίσει το επίπεδο των smartphones, 
των PC και της τηλεόρασης. Μάλιστα, η πλει-
ονότητα των εσόδων θα προέλθει από τους 
«πιστούς» χρήστες περισσότερο παρά από 

περιστασιακούς χρήστες. 

Ανοίγει βηματισμό στην 
παγκόσμια αγορά η  
εικονική πραγματικότητα

Σαρανταπέντε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) από 19 χώρες επιλέχθηκαν στον τελευταίο 
κύκλο της φάσης 2 του μέσου για τις ΜΜΕ του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». Κάθε έργο από τα 
30 συνολικά, θα λάβει από 500 χιλιάδες μέχρι 2,5 
εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ για έργα που αφορούν 
την υγεία), για διαθέσουν στην αγορά το προϊόν 
τους που σήμερα είναι σε πιλοτική φάση. Από την 
Ελλάδα θα χρηματοδοτηθούν δύο Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις. Η TERRACOM INFORMATICS Ltd 
από τα Ιωάννινα θα χρηματοδοτηθεί για το QR-
PATROL PRO. Πρόκειται για μια συμφέρουσα από 
πλευράς κόστους πλατφόρμα που βασίζεται στο 
υπολογιστικό νέφος και παρέχει υψηλή ασφάλεια, 
εποπτεία και διαχείριση σε εταιρείες ασφαλείας. 
Χρησιμοποιεί τεχνολογίες επικοινωνίας με το «πά-
τημα ενός πλήκτρου» (Push-to-Talk) και διαδικτύ-
ου των πραγμάτων (Internet of Things). Η THINK 
SILICON ΑΕ από το Ρίο Αχαΐας θα χρηματοδοτηθεί 
για ετερογενείς μονάδες επεξεργασίας γραφικών 
εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ισχύος που 
χρησιμοποιούνται σε φορετές συσκευές και συ-

σκευές για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet 
of Things). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 1.090 
προτάσεις έργων στο πλαίσιο του σταδίου 2, μέχρι 
τις 25 Νοεμβρίου που ήταν η τέταρτη και τελευταία 
καταληκτική ημερομηνία για το 2015. Οι βρετανι-
κές ΜΜΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία με 
επτά δικαιούχους, που θα λάβουν συνολικά 10 
εκατ. ευρώ, και ακολουθούν εκ του σύνεγγυς έξι 
ιταλικές ΜΜΕ που θα μοιραστούν 4,3 εκατ. ευρώ. 
Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανου-
αρίου 2014, έχουν επιλεγεί 356 ΜΜΕ στο πλαίσιο 
της φάσης 2 του μέσου για τις ΜΜΕ. Η χρηματο-
δότηση αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να 
επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας όπως 
επίδειξη, διεξαγωγή δοκιμών, κλιμάκωση και μι-
κρογράφηση, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ώρι-
μου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. 
Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, και από 
12 ημέρες παροχής συμβουλών. Τα περισσότερα 
σχέδια που προτείνονται από μία μόνο ΜΜΕ, αλλά 
ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται και υποβάλ-
λουν κοινά έργα.

Απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση  
για 2 ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις

Αρνητικές είναι οι πιο εξελίξεις σε σχέση με την ιστο-
ρική βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ, καθώς σε εξέλιξη βρί-
σκεται χρονική προθεσμία τριών εβδομάδων για την 
άμεση ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 160 
εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αφορά κρατικές εγγυήσεις 
που δόθηκαν την περίοδο 2008-2010 ύψους 136 εκατ. 
ευρώ που κρίθηκαν ως παράνομες κρατικές ενισχύ-
σεις και μαζί με τους τόκους ανέρχονται στα 160 εκατ. 
ευρώ. Τα μέτρα τα οποία η Ε.Ε. έχει χαρακτηρίσει 
κρατικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου το 2009 και αρκετές κρατικές εγγυ-
ήσεις για δάνεια κατά την περίοδο 2008-2010, πιθανή 
μη είσπραξη από το κράτος ενός χρέους από το 2004 
και παραίτηση από την είσπραξη προκαταβολής φορο-
λογικού προστίμου το 2010. Από την πλευρά της η κυ-
βέρνηση υποστηρίζει πως θα αμφισβητήσει νομικά το 
ότι οι κρατικές εγγυήσεις που δόθηκαν παλαιότερα στη 
Λάρκο αποτελούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, 
ενώ δεν θα κινήσει διαδικασίες πώλησης της εταιρείας 
αλλά αντίθετα η διοίκησή της θα παρουσιάσει επιχει-
ρηματικό σχέδιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά 
της και θα δρομολογηθεί ο βέλτιστος διακανονισμός 
με τη ΔΕΗ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη , όπως προκύ-
πτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες μετά τη χθεσινή 
διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών 
με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας Πάνου 
Σκουρλέτη και της διοίκησης της εταιρείας. Η ΛΑΡΚΟ 
βρίσκεται εξάλλου στη δίνη της δυσμενούς συγκυρίας 
που σχετίζεται με την κατάρρευση της διεθνούς τι-
μής του νικελίου αλλά και χρονιζόντων προβλημάτων 

(περιβαλλοντικό και ενεργειακό κόστος), βρίσκεται η 
ιστορική βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ. Σημαντικό μερίδιο 
ευθύνης για τις ζημιές της βιομηχανίας νικελίου η 
καταρράκωση των τιμών LME του νικελίου που βρί-
σκονται σε επίπεδα κοντά στα 8.500 δολ/τόνο (χαμηλό 
δεκαετίας) Από τις αρχές του προηγούμενου έτους οι 
τιμές του νικελίου έχουν υποχωρήσει πάνω από 40% 
(14.700 δολάρια ο τόνος). Το 2014 η Λάρκο έκλεισε τη 
χρήση με ζημιές ύψους 75 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχες 
απώλειες σημειώθηκαν και το 2015. Οι τιμές αυτές 
βρίσκονται πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής της 
Λάρκο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, αυτό ανέρ-
χεται τουλάχιστον σε 15.000 $/t, το οποίο μάλιστα εί-
ναι σε μεγάλο βαθμό ανελαστικό διότι οφείλεται στις 
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις αλλά και στις εξίσου 
υψηλές τιμές της ενέργειας. Η υπόθεση των κρατικών 
ενισχύσεων είχε παγώσει προκειμένου να προχω-
ρήσουν τα σχέδια αποκρατικοποίησης της εταιρείας 
που προέβλεπε το μνημόνιο. Η Λάρκο είχε συμπερι-
ληφθεί στο πρώτο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, 
με τους πιστωτές να υποδεικνύουν τη διεξαγωγή δύο 
παράλληλων διαγωνισμών για την αυτόνομη πώληση 
του εργοστασίου της Λάρυμνας και των μεταλλείων 
σε Εύβοια, Καστοριά και Σέρβια. Η μη προώθηση των 
σχετικών σχεδίων είχε ως αποτέλεσμα η Κομισιόν να 
επαναφέρει το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, ξεκι-
νώντας τις διαδικασίες για την παραπομπή της χώρας 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Εξίσου φλέγον ζήτημα 
αποτελούν οι ανεξόφλητες οφειλές της ΛΑΡΚΟ προς 
τη ΔΕΗ συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες 

τρέχουν με 5,5 εκατ. ευρώ τον μήνα. Μεταξύ των δύο 
μερών είναι επίσης σε εκκρεμότητα και οφειλή 148 
εκατ. ευρώ, για τις καταναλώσεις από το 2010 ως το 
2013, η οποία παραπέμπεται σε Διαιτησία. Η διοίκηση 
θα πρέπει να παρουσιάσει επενδυτικό σχέδιο σε ορί-
ζοντα τριετίας σε συνεργασία με τους μετόχους της 
εταιρείας (ΤΑΙΠΕΔ 55,2%, Εθνική 33,4% και ΔΕΗ 11,4%), 
το οποίο θα περιλαμβάνει σοβαρές προτάσεις αναδι-
άρθρωσης της, τέτοιες που να εξασφαλίζουν μακρο-
πρόθεσμα τη βιωσιμότητα της, άρα και τη δυνατότητα 
ανταπόκρισης σε όλες τις υποχρεώσεις της. Μια τέτοια 
προοπτική, θα μπορούσε ενδεχομένως να διασφαλίσει 
τη συναίνεση των δύο μεγάλων μετόχων της, τη ΔΕΗ 
και την Εθνική Τράπεζα, για συμμετοχή τους σε μια 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα δημιουργούσε 
προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη είσοδο στρατηγικού 
επενδυτή στην εταιρεία.

Επί ξύρου ακμής η ΛΑΡΚΟ με αφετηρία το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων



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
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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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ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 23 | 19/2/2016

 «Ανοίγει» στις 8 Μαρτίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την 
υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτο-
απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Η προθεσμία 
λήγει στις 15 Απριλίου. Το πρόγραμμα αφορά την υποστήριξη πτυχι-
ούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολου-
μένων, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με 
την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής 
επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιο-
κτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (πχ ηλεκτρισμού) 
και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή 
δευτερεύουσα). Οι αιτήσεις, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.
ependyseis.gr/mis. Το πρόγραμμα ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια 
συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ και το ποσο-
στό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο 
ύψος των 25.000 ευρώ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται 
από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας 
δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπο-
ρεί να ανέλθει έως 40.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας 
τριών ή περισσότερων δικαιούχων έως 50.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
 Α. Σε άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμ-
μένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης, 
Β. Σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ασκούν 
συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν 
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενισχύονται και συνεργασίες μεταξύ των 
δικαιούχων: 
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/
μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμε-
τέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δι-
καιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: συμμετοχή 
με ίσα εταιρικά μερίδια, συνέργεια (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά 
πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού) ή συμπληρωματι-
κότητα (π.χ. συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός 
αρχιτέκτονα) μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών 
προσώπων. Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα 
πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
- Κατηγορία δικαιούχων Α (άνεργοι):
 1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ).
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
3. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
4. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 
να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 
55.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
5. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας 

και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου.
6. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή 
με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις 
αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: 
ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., IKE, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συ-
νεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγ-
γέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού 
προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 
4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομι-
κού προσώπου για τη δράση.
7. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους 
επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως 
αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημε-
ρομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί 
στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιού-
χων της δράσης και να τους διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη 
τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ 
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα II 
της πρόσκλησης που βρίσκεται στον ιστοτόπο www.espa.gr), ως συ-
μπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση 
ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση 
της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας, 
8. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
9. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του 
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμ-
μάτων κατάρτισης.
- Κατηγορία δικαιούχων Β (αυτοαπασχολούμενοι): 
1. Να διαθέτουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 
πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς 
αυτή σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον 
ΔΟΑΤΑΠ).
2. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
3. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 
να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή ης 
35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
4. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας 
και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου.
5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύ-
νταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης να δραστη-
ριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δρα-
στηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν 
τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών 
ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότη-
τας που δεν είναι επιλέξιμοι,
 7. Να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
8. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του 
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την 
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ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμ-
μάτων κατάρτισης.
- Συνεργασίες δικαιούχων 
Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από διαφορετικές 
κατηγορίες επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: 
1. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι / εταίροι θα πρέπει να συστήσουν 
εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, 
Ο.Ε., Ε.Ε., IKE, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του 
Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό 
καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο 
μορφής, ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού 
προσώπου για τη δράση.
2. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι / εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν 
με ίσα εταιρικά μερίδια.
3. Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα / συνέργεια μεταξύ 
των ειδικοτήτων (πτυχίου) / δραστηριοτήτων.
4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συ-
νεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει 
να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δρα-
στηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
ένταξης.
5. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά 
την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύ-
ζυγοι είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.
Ποιες θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες: -Λειτουργικά (ενοίκια 
επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, κ.ά.) -Δαπάνες για 
αμοιβές τρίτων -Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε 
εκθέσεις - Προμήθεια αναλωσίμων - Ασφαλιστικές εισφορές δικαι-
ούχου (επιχειρηματία / εταίρων) - Μισθολογικό κόστος για νέα/ες 
θέση/εις μέχρι 12.000 ευρώ- Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική 
μίσθωση εξοπλισμού - Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 9.950 ΕΥΡΩ 
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Σχεδόν μηδενική είναι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που γίνο-
νται εδώ και περίπου 15 ημέρες σε τεχνικό επίπεδο στο κρίσιμο θέμα 
του δημοσιονομικού κενού μέχρι και το 2018, το οποίο σύμφωνα με 
τους δανειστές παραμένει ακόμη κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Μετά από 
περίπου δύο εβδομάδες συνεχών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας του ουσιαστικού μέρους της διαπραγμάτευσης και οι 
δύο πλευρές διαπιστώνουν πολλά προβλήματα που εξηγούν και τις 
εξαιρετικά συγκρατημένες εκτιμήσεις των θεσμικών οργάνων της E 
E. σχετικά με τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Σε αυτές προστέθηκε και η παρατήρηση του γνωστού από παλιά στην 
Ελλάδα επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ κ. Πολ Τόμ-
σεν ο οποίος μετά από το άρθρο-βόμβα στο οποίο υποδείκνυε ότι 
πρέπει να γίνουν μειώσεις στις συντάξεις ξαναχτύπησε σε ενημέρωση 
που έκανε στο Δ.Σ. του Ταμείου. Πληροφορίες θέλουν τον Δανό αξι-
ωματούχο να τονίζει ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο 

για την Ελλάδα λόγω των μέτρων της διαπραγμάτευσης. Αναφέρθηκε 
και στους Ευρωπαίους δανειστές σημειώνοντας ότι ένα «ελαφρύ» πα-
κέτο μεταρρυθμίσεων θα χρειαστεί να συμπληρωθεί με αποφάσεις 
για μεγάλη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Εκτίμησε πάντως ότι οι 
Ευρωπαίοι αποκλείεται να δεχθούν να υποστούν μεγαλύτερες ζημίες 
από αυτές που θεωρούν ότι τους αναλογούν Επί της ουσίας από την 
τεχνική επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ότι πολλά διαρθρω-
τικά μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν την αξιοπιστία των προβλέψεων για 
τα στοιχεία του 2016 δεν έχουν ακόμη ψηφιστεί.
Στα έσοδα, η επέκταση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και η 
σύνδεσή του με το αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους 
βρίσκεται ακόμη στα επίπεδο των συζητήσεων. Το ίδιο και τα νομο-
σχέδιο για την οικειοθελή αποκάλυψη των μη δηλωθέντων εισοδημά-
των το οποίο θα λειτουργούσε μαζί με τους ελέγχους του ΣΔΟΕ στην 
κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος χρόνου 10ετίας.
Στο επίπεδο της απόδοσης των μέτρων οι δανειστές δείχνουν να ανη-
συχούν για το «μέλλον» του ΕΝΦΙΑ το 2017 και το 2018 δεδομένου ότι 
η δέσμευση για ετήσια έσοδα 2,65 δισ ευρώ είχε ενταχθεί στο δεύτε-
ρο Μνημόνιο και εξαντλείται στο τέλος του 2016. Ο προβληματισμός 
κατ' αρχάς είναι τα έσοδα από τον πλέον αποδοτικό άμεσο φόρο να 
παραμείνουν σταθερά για την τριετία 2016-2018. Στην πρόταση που 
κατέθεσε ο κ. Τσακαλώτος για το φορολογικό και την πρόταση εν-
σωμάτωσης της εισφοράς αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα που 
παρουσίασε το ΥΠΟΙΚ, τα μέλη των τεχνικών κλιμακίων εκφράζουν 
επιφυλάξεις αφού η υπερ-φορολόγηση θα δημιουργήσει κίνητρα φο-
ροδιαφυγής.
Επιπλέον, τα μέλη των τεχνικών κλιμακίων θέλουν να προσθέσουν και 
μια ακόμη πηγή φόρων η οποία θα επιβαρύνει μικρά και μεσαία εισο-
δήματα αλλά είναι πιο σίγουρη από τις αυξήσεις συντελεστών. Ζητούν 
να εξεταστεί το σενάριο της μείωσης της έκπτωσης φόρου των 2.100 
ευρώ για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων που αντιστοιχεί 
σε αφορολόγητο 9.950 ευρώ.
Στο μέτωπο των δαπανών, εκτός από το ασφαλιστικό που παραμένει 
το μεγάλο κεφάλαιο των διαρθρωτικών αλλαγών, καθυστερούν ακόμη 
το σχέδιο, το χρονοδιάγραμμα και οι υπουργικές αποφάσεις για την 
περικοπή δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ από τις αμυντικές δαπάνες 
που προβλέπεται για φέτος καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα για 
την περαιτέρω μείωση κατά περίπου 1 δισ. ευρώ μέχρι και το 2018.
Δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα για τα 100 εκατ. ευρώ που θα 
πρέπει να εξοικονομηθούν από τα κοινωνικά επιδόματα για φέτος 
αλλά και τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να εξοικονο-
μηθούν μέχρι και το 2018. Ένα ακόμη θέμα που βρίσκεται ακόμη στο 
σημείο μηδέν παρά το έντονο ενδιαφέρον των δανειστών είναι το νέο 
ταμείο αποκρατικοποιήσεων το οποία θα πρέπει να καταστεί λειτουρ-
γικό μέχρι και το τέλος της αξιολόγησης. Το μέγεθος της σημασίας 
που δίνεται στη λειτουργία του ταμείου φαίνεται και από τη δήλωση 
του προέδρου του Eurogroup κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ ότι «ακόμη 
και αν κλείσουν όλα τα υπόλοιπα θέματα δεν θα γίνει εκταμίευση νέας 
δόσης προς την Ελλάδα αν δεν βρίσκεται σε λειτουργία και το νέο 
υπερταμείο».
Σε πείσμα όλων αυτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Γιάννης 
Δραγασάκης τονίζει σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Stern» ότι μέ-
χρι τον Ιούλιο η κυβέρνηση θα έχει υλοποιήσει το 80% των μέτρων του 
τρίτου Μνημονίου. 


