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Υπ Υγείας

Συνεχίζεται
η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς

Σε απεργία διαρκείας βρίσκονται
από χθες οι φαρμακοποιοί σε
ολόκληρη τη χώρα έπειτα από απόφαση
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ ενάντια στις
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
λειτουργίας φαρμακείων Την ίδια
στιγμή το υπουργείο Υγείας τονίζει
ότι η διαπραγμάτευση με τους
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη
και πως καταβάλλει κάθε δυνατή
θεσμούς

προσπάθεια ώστε να βρεθούν
δικλίδες
Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό είχε χθες
των φαρμακοποιών
από τους Κωνσταντίνο
Λουράντο πρόεδρο του ΠΦΣ
Κων Κούβαρη πρόεδρο του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Πειραιά και
Ζήκα πρόεδρο του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θήβας Σε ανα
κοίνωσή του ο ΠΦΣ υποστηρίζει ότι
κατά τη διάρκεια της συνάντησης
ο υπουργός Υγείας δήλωσε άγνοια
ασφαλιστικές

αντιπροσωπεία

αποτελούμενη

Σεραφείμ

για την τελική διατύπωση της

Υπουργικής

Απόφασης αναφερόμενος
προφανώς στο γεγονός ότι
δεν έχει ακόμη λήξει η διαπραγμάτευση
Σύμφωνα με τον κ Λουράντο
το ποσοστό συμμετοχής σε
την Ελλάδα φθάνει το
100 με τις εξαιρέσεις να εντοπίζονται
σε μεγάλες επιχειρήσεις
που δεν ενδιαφέρονται για το κοινό
καλό
ολόκληρη

Κ Λουράντος
θα προσβάλουμε
την ΚΥΑ στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια
Για την πρόθεση του ΠΦΣ να προσφύγει
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
σε περίπτωση που περάσει η Κοινή
Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ μίλησε
στα Παραπολιτικά FM ο πρόεδρος
του ΠΦΣ και επεσήμανε ότι
δικαστικό προηγούμενο με
την περίπτωση των Ισπανών
αποφάσεις τις οποίες ε¬
υπάρχει

Υπάρχουν

μείς θα χρησιμοποιήσουμε δήλωσε
χαρακτηριστικά και υποστήριξε
ότι δεν το κάνουμε μόνο για εμάς
το κάνουμε διότι πιστεύουμε όχι ο
φαρμακοποιός πρέπει να είναι
Δεν μπορεί να υπόκειται
στα συμφέροντα
Γενική συνέλευση πραγματοποιεί
σήμερα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αττικής στις 1 1 π.μ στο Σινέ
Κεραμεικός ενώ σε ολόκληρη τη
χώρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
και πραγματοποιούνται γενικές
συνελεύσεις
ανεξάρτητος

Εφαρμογή ασφαλιστικών
δικλίδων επιδιώκει
το υπ Υγείας
Με αφορμή την πρώτη μέρα των
κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν
οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι
της χώρας το υπουργείο Υγείας
ανακοίνωση με την οποία
διευκρινίζει ότι συνεχίζεται η
με τους θεσμούς
εξέδωσε

διαπραγμάτευση

για τη σύνταξη της ΚΥΑ που θα
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων
Το υπουργείο Υγείας σε ανοιχτή
επικοινωνία με τον ΠΦΣ καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να βρεθούν ασφαλιστικές δικλίδες
οι οποίες θα αποτρέψουν ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στη
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς
στην πρόσβαση των πολιτών
στο φάρμακο και στην προστασία
της δημόσιας υγείας
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
που έχουν προκύψει από
την πρόσφατη συμφωνία με τους
δανειστές πιστεύει ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συντονισμένη
για την καλύτερη δυνατή
διευθέτηση όλων των κρίσιμων
επιδεικνύοντας η κάθε πλευρά
την απαιτούμενη ωριμότητα και
ευθύνη
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
αφορά

προσπάθεια

θεμάτων
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Ανδρ Φωτόπουλος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4,2 εκατ
για ιατρική
έρευνα
Ανάμεσα στους κορυφαίους
ερευνητές παγκοσμίως
πλέον ο δρ Ανδρέας
Φωτόπουλος καθηγητής
Πυρηνικής Ιατρικής στο
συγκαταλέγεται

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
χάρη στην πρωτοπόρο έρευνα
που πραγματοποιεί μαζί με
τους συνεργάτες του από το
πανεπιστημιακό Γενικό Nor
σοκομείο Ιωαννίνων στον
τομέα της απεικόνισης εγκεφαλικών
βλαβών την τελευταία

δεκαετία Το ερευνητικό
έργο του μάλιστα θα χρημα
τοδοτηθεί από τη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος Ορίζοντας
2020 γιατηνΈρευνακαι την
Καινοτομία με το ποσό 4,7
εκατ ευρώ για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια.Όταν το έργο
ολοκληρωθεί θα είναι διαθέσιμο
στην αγορά ένα από τα
λίγα διαγνωστικά προϊόντα
για τους εγκεφαλικούς
όγκους

Εντοπίζοντας αυτότο έλλειμμα
στη διάγνωση σκεφτήκαμε

να χρησιμοποιήσουμε μια
τεχνική της Πυρηνικής Ιατρικής
με ένα φάρμακο που έχει
την ιδιότητα να προσλαμβάνεται
σε μεγαλύτερο βαθμό
από τα καρκινικά κύτταρα σε
σχέση με τα υγιή δήλωσε ο

Πυρηνικός Ιατρός καθηγητής
Ανδρέας Φωτόπουλος
πως στην πορεία
της έρευνας των δέκα αυτών
ετών είχαμε την ευκαιρία να
αναδείξουμε με τη δυνατότητα
αυτήςτης εξέτασης αρκετές
παθήσεις που αφορούν βλάβες
που εντοπίζονται στον
προσθέτοντας

εγκέφαλο

Το έργο θα υλοποιηθεί από
την κοινοπραξία 2 μικρομεσαίων
εταιρειών σε Ελλάδα
και Γερμανία ενώ περιλαμβάνει
10 διακριτά πακέτα
εργασίας που επικεντρώνονται
στις 2 κλινικές μελέτες σι
οποίες θα λάβουν χώρα σε
επιλεγμένα νοσοκομεία της
Ευρωπαϊκής επικράτειας
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αγρότες φαρμακοποιοί

Νέα απειλή για
ιην οικονομία το
απεργιακό κύμα
Ο Λουκέτο διαρκείας στα φαρμακεία
Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις
αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ καταλήψεις
σχεδιάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ σελ 26

Κλειστά επ αόριστον θα παραμείνουν
τα φαρμακεία όλης της χώρας Οι
αντιδρούν στο άνοιγμα του
επαγγέλματος Σελ 26
φαρμακοποιοί
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Ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις για τα φαρμακεία

Κύμα αντίδρασης απο
φαρμακοποιούς-αΥροτες
Στην Αθήνα κατεβαίνει την

των κρίσιμων θεμάτων Από την
πλευρά τους οι φαρμακοποιοί
άκαρπη τη συνάντηση με
τον υπουργό Υγείας ο οποίος σύμφωνα
με τους φαρμακοποιούς
άγνοια για την τελική διατύπωση
της Υπουργικής Απόφασης
Η απεργιακή κινητοποίηση
με ακόμη μεγαλύτερη ένταση
τόνισε εξερχόμενος ο πρόεδρος
του ΠΦΣ και αυτό γιατί αυτή η
αφορά την αυριανή μέρα
των φαρμακείων Το ποσοστό συμμετοχής
σε ολόκληρη την Ελλάδα φθάνει
το 100 Οι λίγες
σε ελάχιστα

διανομής φαρμάκων στη χώρα

χαρακτήρισαν

Πέμπτη αντιπροσωπεία του
μπλόκου της Κουλούρας Από

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Την κάθοδο τους
στην Αθήνα με τρακτέρ αποφάσισαν
για την Πέμπτη οι αγρότες και κτηνοτρόφοι
από το μπλόκο της Κουλούρας
προκειμένου να έχουν συνάντηση με
τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα
εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών
Τρύφωνα Αλεξιάδη
Οι αγρότες κλιμακώνουν τις
τους διαμαρτυρόμενοι
για τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό και
παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας
με τα τρακτέρ τους
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο επικεφαλής του Αγροτικού
Δυναμικές
Συλλόγου Βέροιας
κινητοποιήσεις από
Τάσος Χαλκίδης ανακοίνωσε
φαρμακοποιούς
ότι τιτν ερχόμενη
αγρότες αλλά και
Πέμπτη αντιπροσωπεία
Π0Ε-0ΤΑ Κλειστά
του μπλόκου θα κατέβει
στην Αθήνα προκειμένου
επ αόριστον τα
να γίνει συνάντηση με τον
δήλωσε

τις 4 Νοεμβρίου ξεκινούν οι
κινητοποιήσεις στην ΠΟΕ ΟΤΑ

συνεχίζεται

δυναμικές κινητοποιήσεις
προχωρούν οι ομάδες που
άμεσα από τα
του
νέου
μέτρα φωτιά
μνημονίου
Ήδη λουκέτο διαρκείας έβαλαν
από χθες οι φαρμακοποιοί ενώ
και οι κινητοποιήσεις
αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη την
Ελλάδα Με καταλήψεις μπαίνει στον
χορό των κινητοποιήσεων και η ΠΟΕ
ΟΤΑ από τις 4 Νοεμβρίου
Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του υπουργού Υγείας Ανδρέα
Ξανθού με εκπροσώπους των φαρμακοποιών
Ο υπουργός ανέφερε ότι
συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς για τη σύνταξη της ΚΥΑ που
θα αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων Υποστήριξε μάλιστα
άτι το υπουργείο Υγείας καταβάλ
λει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
βρεθούν ασφαλιστικές δικλίδες οι
οποίες θα αποτρέψουν ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία
της φαρμακευτικής αγοράς στην
πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο
και στην προστασία της δημόσιας
Ο κ Ξανθός ζήτησε πάντως
από τους φαρμακοποιούς την
ωριμότητα και ευθύνη
ότι πρέπει να συνεχιστεί
η συντονισμένη προσπάθεια για τη
καλύτερη δυνατή διευθέτηση όλων

Σε

επηρεάζονται

κλιμακώνονται

υγείας

απαιτούμενη
σημειώνοντας

Ι

MIHI

MM

κινητοποίηση

εξαιρέσεις

κεντρικά σημεία

δείχνουν

κινητοποιήσεις

ότι μόνο το φαρμακείο
της γειτονιάς ενδιαφέρεται
πραγματικά για
τον ασφαλισμένο Οι
επιχειρήσεις δεν
ενδιαφέρονται γιατο κοινά
καλά Αυτοί έχουν τα
φαρμακεία από χθες
κεφάλαια εμείςτη δύναμη
αναπληρωτή υπουργό για
που μας δίνει η συ
θέματα εσόδων στο υπουργείο
στράτευση άλωντων φαρμακοποιών
Οικονομικών Μεταξύ άλλων ο
κ
ο
κατέληξε
Λουραντος
εκπρόσωπος των αγροτών επισήμανε
Στο μεταξύ σε ολόκληρη τη χώρα
ότι το μπλόκο της Κουλούρας ενισχύεται
συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και
συνεχώς
πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις
ενώ στο πλευρό των φαρμακοποιών
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΖ Απότην πλευρά της
η ΠΟΕ ΟΤΑ αντιδρώντας στα μέτρα
τάχθηκε και ο Πανελλήνιος
του
νέου μνημονίου προχωρεί στις 4η
Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
Νοεμβρίου στην κατάληψη όλων των
Σύμφωνα με τον Σύλλογο οποιαδήποτε
διατάραξη του υφιστάμενου
δημαρχείων αλλά και άλλων υπηρεσιών
των ΟΤΑ Γκαράζ ΚΑΠΗ Παιδικοί
καθεστώτος θα αποτελέσει αφενός
τον
του
Σταθμοί κΛπ Παράλληλα
εφαλτήριο για
αφανισμό
να μπει λουκέτο στους
και
φαρμακείου
αφετέρου
προθάλαμογιατονήδη συντελούμενο
δήμους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου με
24ωρη πανελλαδική απεργία
αφελληνισμό της παραγωγής και
μεγάλες

ελληνικού
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αποφάσισαν

HIM II
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• Αγωγή κατά του προέδρου των
ΑΝΕΛ Πάνου Κομμένου κατέθεσε ο

Δημήτρης

Παννακόπουλος διεκδικώντας
10 εκατ ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση
Εν τω μεταξύ αναρχικοί κατέλαβαν
χθες τα γραφεία των ΑΝΕΛ Σελ 5 6

Αγωγή Γιαννακόπουλου
κατά Πάνου Καμμένου
Αγωγή εναντίον του προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου
έχει καταθέσει σύμφωνα με γραπτή του δήλωση ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΒΙΑΝΕΞ και
μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός διεκδικώντας 10
εκατ ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση που όπως υποστηρίζει
υπέστη ενώ ζητεί επίσης την άρση της βουλευτικής

ασυλίας του κ Καμμένου
Το περασμένο Σάββατο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για τις τηλεοπτικές άδειες ο κ Καμμένος κατηγόρησε τον
κ Γιαννακόπουλο από τσ βήμα της Βουλής ότι του έστειλε
στον ίδιο και τη σύζυγό του λίγο μετά τις εκλογές sms
μέσω κινητού στα οποία αρχικώς τού έδινε συγχαρητήρια
Στη συνέχεια μέσω των ςιης ο κ Γιαννακόπουλος ζητούσε
σύμφωνα με τον κ Καμμένο να μην αναλάβει ο Σταύρος
Κοντονής το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού και να τοποθετηθούν
φιλικά του σ.σ του Γιαννακόπουλου πρόσωπα
στο υπουργείο Υγείας Μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης
ο κ Καμμένος ισχυρίζεται ότι o κ Γιαννακόπουλος του

έστειλε άλλο μήνυμα στο οποίο έγραφε αν δεν σας γκρεμίσω
μέχρι τα Χριστούγεννα να μη με λένε Γιαννακόπουλο Με
ερώτησύ τους προς τον υπουργό Εθνικός Αμυνας σι βουλευτές
του Ποταμιού κ Αμυράς και Μαυρωτάς ζητούν τη δημοσιοποίηση
των συνομιλιών Καμμένου-Γιαννακόπουλου Και
ρωτούν τι είδους συνεργασία είχαν προεκλογικώς αλλά
και μετεκλογικώς οι δύο άνδρες αλλά και τι υποσχέσεις
δόθηκαν από πότε ανταλλάσσουν sms με θέμα τη σύνθεση
της κυβέρνησης υπουργοί και επιχειρηματίες
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κατα των μέτρων
Απεργιακό
κύμα
και
Ξεκίνησαν οι
φαρμακοποιοί

Φουντώνει το κύμα απεργιών και
καταλήψεων κατά των κυβερνητικών
μέτρων Οι φαρμακοποιοί ήδη

Ετοιμάζονται αγρότες

από χθεε άρχισαν κυλιόμενεε 24ωρεε
απεργίεε που θα συνεχιστούν αφού

Ξανθό για το ιδιοκτησιακό απέβη
άκαρπη Οι αγρότεε προετοιμάζουν
κάθοδο στην Αθήνα πιθανότατα
την Πέμπτη για το φορολογικό και
το ασφαλιστικό ενώ για την ερχόμενη

η χθεσινή συνάντηση εκπροσώπων
tous με τον υπουργό Υγεία Ανδρέα

Τρίτη κινητοποίηση διοργανώνουν
οι εργαζόμενοι του Ευαγ¬

εργαζόμενοι στους δήμους

γελισμού καθώε écos το τέλοε του
χρόνου θα φύγουν 55 συμβασιούχοι
και θα κλείσουν τμήματα του νοσοκομείου
Την επόμενη Τετάρτη η
ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί σε καταλήψειβ
κατά των μέτρων του τρίτου
μνημονίου Σελ 5
δημαρχείων

Συνεχίζονται οι 24ωρες κυλιόμενες απεργίες φαρμακοποιών
πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Από τα εφημερεύοντα φαρμακεία

θα προμηθεύονται και σήμερα

οι πολίτες τα φάρμακα τους
λόγω της απεργίας διαρκείας
των φαρμακοποιών Η χθεσινή
συνάντηση των εκπροσώπων
των φαρμακοποιών με τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό απέβη
άκαρπη n υπογραφή κοινής
υπουργικής απόφασης που θα
επιτρέπει σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό
να ανοίξει φαρμακείο είναι
δεδομένη και το μόνο που
μένει είναι να κλείσουν επί
μέρους ρυθμίσεις στη διαπραγμάτευση
με τους δανειστές

Κατόπιν τούτου οι φαρμακοποιοί
που διεκδικούν να
την ιδιοκτησία του
ακόμα και με απλή
μετοχικού κεφαλαίου
δηλώνουν αποφασισμένοι να
συνεχίσουν τις 24ωρες κυλιόμενες
απεργίες
κρατήσουν

φαρμακείου

πλειοψηφία

Λουράντος εξερχόμενος του

Ακαρπη η χθεσινή
με τον υπουργό
συνάντηση

Υγείας

Από τα
θα προμηθεύονται

εφημερεύοντα

συμμετοχής

και σήμερα
φάρμακα οι πολίτες
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο ΠΦΣ
τη χθεσινή πρώτη ημέρα απεργίας
η συμμετοχή ήταν πολύ
υψηλή πλην της Ρόδου όπου
φαρμακεία παρέμειναν ανοιχτά
ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει
διακριτή διαφοροποίηση στη
στάση που τηρούν τα φαρμακεία
με διευρυμένο ωράριο Η απεργιακή
κινητοποίηση συνεχίζεται
με ακόμη μεγαλύτερη ένταση
Και αυτό γιατί αυτή n κινητοποίηση
αφορά την αυριανή ημέρα
των φαρμακείων δήλωσε ο

υπουργείου Υγείας όπου χθες
το μεσημέρι είχαν συγκεντρωθεί
για να διαμαρτυρηθούν εκατοντάδες
φαρμακοποιοί
Σύμφωνα με τον ίδιο το
σε ολόκληρη την Ελλάδα
πλησιάζει το 100 αν και όπως
παραδέχθηκε υπήρξαν εξαιρέσεις
σε λίγα κεντρικά σημεία
κυρίως της Αθήνας
Κατά τους φαρμακοποιούς
στη συνάντηση ο υπουργός Υγείας
δήλωσε άγνοια για την τελική
διατύπωση της υπουργικής απόφασης
Από την πλευρά του
υπουργείου ανακοινώθηκε ότι
η διαπραγμάτευση με τους
για τη σύνταξη της ΚΥΑ
συνεχίζεται και ότι το υπουργείο
σε ανοιχτή επικοινωνία με τον
ΠΦΣ καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να βρεθούν
ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες
θα αποτρέψουν ενδεχόμενες αρ¬
θεσμούς

Η συμμετοχή ήταν πολύ υψηλή
κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα
απεργίας σύμφωνα με τον ΠΦΣ

νητικές επιπτώσεις στη λειτουργία
της φαρμακευτικής αγοράς
στην πρόσβαση των πολιτών
στο φάρμακο και στην προστασία
της δημόσιας υγείας Και
ότι n ηγεσία του υπουργείου
πιστεύει πως πρέπει να
συνεχιστεί η συντονισμένη
για την καλύτερη δυνατή
διευθέτηση όλων των
θεμάτων επιδεικνύοντας
η κάθε πλευρά την απαιτούμενη
ωριμότητα και ευθύνη
Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις
καταλήγει

προσπάθεια

κρίσιμων

δηλώνει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
Σύμφωνα με τον Σύλλογο τα
φαρμακεία πρέπει να παραμείνουν

στα χέρια των Ελλήνων
φαρμακοποιών και οποιαδήποτε

διατάραξη του υφιστάμενου
θα αποτελέσει
για τον ήδη συντελούμενο
αφελληνισμό της παραγωγής
και διανομής φαρμάκων στη
καθεστώτος

προθάλαμο

χώρα μας

5. ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Η ΠΟΕ OTA καλεί
σε καταλήψεις στις 4/1 1
Ως πανελλαδική ημέρα κατάληψης

των δημαρχείων αλλά και των
υπηρεσιών των ΟΤΑ έχει
από την ΠΟΕ ΟΤΑ η
4η Νοεμβρίου
Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία
καλεί τους δημοτικούς υπαλλήλους
από τις 10 το πρωί έως και
τη 1 το μεσημέρι σε καταλήψεις
που θα πραγματοποιηθούν σε
χώρους των ΟΤΑ δημαρχεία
γκαράζ παιδικοί σταθμοί ώστε
να ενημερωθούν αναλυτικά για
τα νέα μέτρα και να προετοιμαστεί
με τον καλύτερο τρόπο η συμμετοχή
τους στις κινητοποιήσεις
που θα προγραμματιστούν Πάντως
σύμφωνα με ανακοίνωση
της ΠΟΕ ΟΤΑ οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα
βρεθούν στην πρώτη γραμμή με
αρχή τη μαζική συμμετοχή τους
στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική
Απεργία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Την Παρασκευή έχει
γενική συνέλευση
του κλάδου
Η ΠΟΕ ΟΤΑ αντιδρά στα μέτρα
ανακηρυχθεί

προγραμματιστεί

του τρίτου μνημονίου που θα
πλήξουν για άλλη μια φορά τους
εργαζομένους Συγκεκριμένα
όπως τονίζουν εκπρόσωποι της
Ομοσπονδίας στα νέα μέτρα
η κατάργηση του
χαρακτηρισμού βαρέα και
για τους εργαζομένους
στην καθαριότητα ενώ σχεδιάζεται
και η ιδιωτικοποίηση της
υπηρεσίας Κάποιοι αδυνατούν
να αντιληφθούν τις καθημερινές
συνθήκες εργασίας όσων εργάζονται
στις υπηρεσίες καθαριότητας
των δήμων και σχεδιάζουν
να τους συνταξιοδοτήσουν στα
67 έτη όταν πολλοί από αυτούς
αδυνατούν να φτάσουν ακόμα
και το 60ό έτος της ηλικίας
σε ανακοίνωση της
Οι εργαζόμενοι στην
περιλαμβάνεται

ανθυγιεινά

αναφέρεται

Ομοσπονδίας

καθαριότητα εντάχθηκαν στη
διάταξη του Ν.3660/2008 και
ακόμη και σήμερα
το επασφάλιστρο για την
αναγνώριση των ετών εργασίας
στο καθεστώς αυτό εξηγούν
πληρώνουν

αναδρομικά

Τ Γ

6. ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Σήμα κινδύνου από Ευαγγελισμό
Στον Ευαγγελισμό εργάζονται αυτήν
τη στιγμή 55 συμβασιούχοι

γιατροί νοσηλευτές διοικητικοί
υπάλληλοι και παραϊατρικό
Οι συμβάσεις τους σταδιακά
έως το τέλος του έτους
θα λήξουν Η έλλειψη μόνιμου
προσωπικού έχει πάρει πλέον
τέτοιες διαστάσεις που με την

προσωπικό

αποχώρηση μικρού αριθμού

των νοσοκομείων είναι στο
σημείο της κρούει το
σωματείο εργαζομένων του
που διοργανώνει για
την ερχόμενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου
κινητοποίηση στο υπουργείο
Υγείας καλώντας όλα τα σωματεία
υγειονομικών να συμμετά
χαμηλότερο

Ευαγγελισμού

συμβασιούχων

κλείνουν τμήματα
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
ταυ Ευαγγελισμού στο οποίο
προσέρχονται περισσότεροι από
1.500 ασθενείς σε κάθε γενική
εφημερία και το οποίο στηρίζεται
σχεδόν αποκλειστικά σε πέντε
επικουρικούς γιατρούς Οι κενές
οργανικές θέσεις σε όλες τις
στο νοσοκομείο ανέρχονται
σε 780 και αναμένεται

Μέχρι το ιέλος
του χρόνου θα φύγουν
55 συμβασιούχοι

και θα κ&ίσουν τμήματα
του νοσοκομείου
όπως τα Επείγοντα

προσθέτουν Το
σωματείο εργαζομένων του Ευαγγελισμού
ζητεί να μην απολυθεί
κανείς από τους συμβασιούχους

και να μην υποχρεωθεί ουδείς
να δουλέψει με μπλοκάκι Εχει
διατυπώσει εγγράφως στις

αρμόδιες

υπηρεσίες την αναγκαιότητα
για ανανέωση των συμβάσεων
των επικουρικών λόγω της
κρισιμότητας των πόστων που
καλύπτουν
Το υπουργείο Υγείας θα εξετάσει
το θέμα εντός του Νοεμβρίου
ανάλογα και με το πώς
θα κινηθούν οι εν εξελίξει διορισμοί
επικουρικών με βάση το
νέο σύστημα από κεντρικό
στο υπουργείο Ηδη αυτήν
κατάλογο

τη στιγμή υπογράφονται

ειδικότητες

να αυξηθούν κατά τουλάχιστον
100 στο τέλος του έτους με την
αποχώρηση επικουρικών και τις
συνταξιοδοτήσεις προσωπικού
Τον κώδωνα του κινδύνου για
τις επιπτώσεις από τη λήξη των
συμβάσεων των επικουρικών
σε μία στιγμή που η στελέχωση

πανελλαδικά

σχουν Οπως τονίζουν οι εργαζόμενοι
αντίστοιχη κατάσταση
με τον Ευαγγελισμό υπάρχει σε
όλα τα νοσοκομεία αφού οι
προσεγγίζουν τους
1.000 Επισημαίνουμε ακόμα
ότι μέχρι το τέλος του έτους θα
συνταξιοδοτηθούν αρκετές
μόνιμου προσωπικού στον
Ευαγγελισμό και 2.000 με 3.000
συμβασιούχοι

δεκάδες

υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης
των προϋπολογισμών
των νοσοκομείων ως αποτέλεσμα
της αύξησης του ορίου αγορών
για τις μονάδες του ΕΣΥ
κατά 150 εκατομμύρια ευρώ για
εφέτος που θα δώσουν τη
για επιπλέον διορισμούς
επικουρικών
δυνατότητα

Π

ΜΠ
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απεργία

Δεν βρέθηκε
το φάρμακο
Χωρίς

αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε
χθες η ουνάντηση

του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού
με αντιπροσωπεία των φορ
μακοποιών αποτελούμενη από
τους κ.κ Κωνσταντίνο Λουράνιο
πρόεδρο του ΠΦΣ Κων Κοτίβαρη

πρόεδρο Φ.Σ Πειραιά και Σερα
φείμ Ζήκα πρόεδρο ΦΣ Θήβας
Μετά τη ουνάντηση ο υπουργός
Υγείας δήλωσε όπ ουνεχίζεται n
διαπραγμάτευση με τους θεσμούς
για τη σύνταξη της ΚΥΑ που θα

αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς
ιων φαρμακείων Ανέφερε επίσης
όπ το υπουργείο καταβάλλει κάθε
δυνατή προσηάθεια ώστε να βρεθούν

ασφαλιστικές δικλίδες οι
οποίες θα αποτρέψουν ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στη
λειτουργία της φαρμακευτικής
αγοράς στην πρόσβαση των
στο φάρμακο και στην
της δημόσιας υγείας
Ο κ Λουράντος από την πλευρά
του αποκάλυψε ότι ο υπουργός
Υγείας δήλωσε άγνοια για την
τελική διατύπωση της Υπουργικής
Απόφασης Ακόμη σημείωσε
ότι η απεργιακή κινητοποίηση ου
νεχίζεται με ακόμη μεγαλύπρη
ένταση καθώς αφορά το αύριο
των φορμακείων ism.98192571
πολιτών

προστασία
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Η Ν απαντά σε 25 ερωτήσεις για την κατανομή των κονδυλίων και τα μυστικά του προγράμματος

Οδικός χάρτης για χα 26 δισ του νέου ΕΣΠΑ
Σε περίπου 26 δισ ευ ρω ανέρχεται το
σύνολο των κοινοτικών και εθνικών
πόρων της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020 που θα κληθουν να ξαναφέρουν
την οικονομία σε τροχιά
Πρόκειται για πόρους που έχει
επιτακτική ανάγκη η χώρα καθώς το
νέο ΕΣΠΑ αποτελεί τη μοναδική
οδό για την άντληση επενδυτικών
κεφαλαίων Η ενεργοποίηση του νέου
ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει σταδιακά με τις
πρώτες προσκλησεις προδημοσιεύσεις
του υπ Οικονομίας Εν αναμονή
των νέων προκηρύξεων σήμερα η Ν
με 25 ερωτήσεις απαντήσεις επιχειρεί
να ρίξετ φως σε όλες τις πτυχές
4 5
του προγράμματος
ανάπτυξης

βέβαιη

l l
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στόχους του επιχειρησιακού
W Στους
προγράμματος Μεταρρύθμιση του

ΘΕΜΑ

Δημόσιου Τομέα περιλαμβάνεται μεταξύ
άλλων η εκπόνηση και υλοποίηση
δράσεων διαχείρισης της μετανάστευσης

οδικός χάρτης Ανάλυση της Ν μέσα από 24+1 ερωτήσεις και απαντήσεις Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους όρους υλοποίησης

Πώς να εξασφαλίσετε συμμετοχή
περίπου 26 δισ ευ ρω ανέρχεται το σύνολο των κοινοτικών

και εθνικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014
2020 που θα κληθούν να ξαναφέρουν την οικονομία σε
τροχιά ανάπτυξης Πρόκειται για πόρους που έχει επιτακτική
ανάγκη η χώρα καθώς έως αυτή τη στιγμή το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί
τη μοναδική βέβαιη οδό για την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων

Στα

Του Σταμάτη Ζησιμου
zstamianaftemponkigr

ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ
έχει ξεκινήσει σταδιακά με
τις πρωίες προσκλήσεις προδημοσιεύσεις
ίου υπουργείου Οικονομίας

Η

και Ανάπτυξης και ίου
ΟΑΕΔ ενώ στο επόμενο διάστημα
οι προκηρύξεις αναμένεται να
Εν αναμονή των νέων
προκηρύξεων σήμερα η Ν με
πυκνώσουν

25 ερωτήσεις απαντήσεις επιχειρεί

να ρίξει φως στις βασικότερες
πτυχές του προγράμματος
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
επαρκής ενημέρωση για τους όρους

υλοποίησης και τις κατευθύνσεις
του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο όχι μόνο για την απορρόφηση
των ιιόρωντου προγράμματος
αλλά και για την ουσιαστική
συμβολή του στην αναπτυξιακή

προσπάθεια μέσω της ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας της
και της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
καινοτομίας

χώρας
1

Πόσοι είναι οι πόροι του νέου

ΕΣΠΑ
Οι κοινοιικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ
ανέρχονται στα σχεδόν 21 δισ ευρώ
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να
και περίπου 5 δισ ευρώ
τα οιιοία θα είναι η ελληνική συνδρομή
Δηλαδή οι εκτιμώμενοι πόροι
προστεθούν

κοινοτικοί και εθνικοί υπολογίζεται
να ανέλθουν στα 26 δισ ευρώ
Ποια ευρωπαϊκά ταμεία συνεισφέρουν
στο νέο ΕΣΠΑ
Οι πόροι του προγράμματος
από τα αποκαλούμενα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν
διιιικά Ταμεία ΕΔΕΤ Εξ αυιών
στο τρέχον πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
EULA ιο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΙΤΑΑ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
2

προέρχονται

Ανάπτυξης

Γεωργικό

Ταμείο ΕΚΤ το Πρόγραμμα
Απασχόλησης Νέων ΠΑΝ το Ταμείο
Συνοχής Τ.Σ και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
ΕΤΘΑ
3 Πώς είναι δομημένο το νέο ΕΣΠΑ
Το νέο ΕΣΠΑ είναι δομημένο σε έξι

επιχειρησιακά και σε

1

3

περιφερειακά

προγράμματα δηλαδή όσα
και οι περιφέρειες της χώρας
4 Πώς θα υλοποιηθεί το νέο ΕΣΠΑ
Το νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί ανά

επιχειρησιακό και περιφερειακό
πρόγραμμα Στο πλαίσιο των

προγραμμάτων

αυτών θα

προκηρύσσονται

οι ανάλογες δράσεις από τις

διαχειριστικές αρχές Το κάθε

επιχειρησιακό

πρόγραμμα όπως
στη συνέχεια έχει συγκεκριμένους
στόχους Τα περιφερειακά
προγράμματα έχουν πιο
στόχους οι οποίοι προήλθαν
από την ανάλυση των αναγκών
της κάθε περιφέρειας
5 Σε ποια βάση θα υλοπουιθούν
τα περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράμματα ΠΕΠ
Και τα 1 3 ΠΕΠ είναι δομημένα στη
αναφέρεται

διευρυμένους

βάση της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης Regional Innovation
Smart Specialization Strategy
R1S3

χαρακτηριστικών

και των συγκριτικών
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
ιης κάθε περιφέρειας και τη συμφωνία
ενός κοινού αναπτυξιακού
οράματος για την αξιοποίηση τους
7 Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στις
χρηματοδοτήσεις
Σια χρηματοδοτικά προγράμμαια
ιου ΕΣΠΑ μπορούν να υπαχθούν
φυσικά πρόσωπα προκειμένου να
νομικά

πρόσωπα συνεταιρισμοί
αγρόιες δημόσιοι οργανισμοί έργα
υιιοδομών ερευνηπκά κέντρα
κ.ο.κ
8 Ποιο είναι το ποσό και ποσοστό
πανεπιστήμια

χρημαισδότησης στα προγράμμαια
του νέου ΕΣΠΑ
Το ποσό και το ποσοστό χρηματο
δόιησης δεν είναι σταθερό αλλά
προσδιορίζεται κάθε φορά από τον

οδηγό της προκήρυξης
9 Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι
καθορισμού του ποσού και

νέο ΕΣΠΑ
είναι
δομημένο σε έξι
επιχειρησιακά
και σε 1 3
περιφερειακά
προγράμματα
δηλαδή όσες είναι
και οι περιφέρειες

WTo

περιλαμβάνονται

επιχείρησης

οπου είναι εφικτό οπως φωιογρα
φικό υλικό που να αποδεικνύει την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου

Κατανομή κονδυλίων των επιχειρησιακών
προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020

Η επιτόπια επαλήθευση

2,79

24,4

Αλιεία και θΰλασσα

Ανταγωνισπκότητα

0,52 δια

επιχειρηματικότητα
και καινοτομία

4,56 8η

φυσικού αντικειμένου τοτι έργοτι
στο σύνολο του καθώς κατ επίλυση
θεμάτων που προέκυψαν σε ιτιχόν

προηγηθείσα ότοικηπκή

επιχορήγηση

π.χ για προγράμματα που

επαλήθευση

της επιχείρησης σε
κάποιο άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
για τη συμμετοχή της σε κάποιο
από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
Σε ορισμένα από τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ ισχύει ο κανόνας de minimis
που δεν επιτρέπει στην
να εισπράξετ αθροιστικά
σε περίοδο τριών ετών ενίσχυση
HOT θα υπερβαίνετ ιο ποσό των
200.000 ευρώ
22 Ποιες δυνατότητες δίνει η ρήτρα
21 Η ένταξη

χρηματοδοτούνται

από τον ΟΑΕΔ
11 Πέραντου ποσοστού επιχορήγησης
πώς καλύπτεται το υπόλοιπο
ποσό ενός επιλέξιμου επενδυτικού

προγράμματος
Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται
ως ιδιωτική συμμετοχή Η ιδιωττκή
συμμετοχή μπορεί να εξασφαλισθεί
και από τραπεζικό δανεισμό
12 Υπάρχει η δυνατότητα λήψης

διενεργείται

υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση
του έργου κατ ττερτλαμβάνετ
έλεγχο ίου οικονομικού κατ του

2,52

επιχείρηση

Μεταρρύθμιση

27,79

δημοαίου ιομεο
0,47 δια

Υποδομές μεταφορών
περιβάλλον και αειφορος
ανάπτυ&ι

ρ8

προκαταβολής
Ναι υπάρχει δυνατότητα καταβολής
προκαταβολής μέχρι και το
40 της αναλογούσας εηιχορήγτι
σης υπό την προϋπόθεση κατάθεσης
ισόποσης εγγυητικής
προερχόμενης από τράπεζα
ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρα
τών-μελών της Ε.Ε
13 Βοηθάει η λήψη προκαταβολής
τη ρευστότητα της επιχείρησης
Θεωρητικά ναι ωστόσο αν κάποιος
έχει τη δυνατότητα να καταθέσει
εγγυητική επιστολή σημαίνει ότι
μπορεί να καλυφθεί και από ίδιους

και το βαθμολογούν Συνεπώς στην
περίπιωοη ιιεριορισμένου
επιχορηγούνται τα
επενδυτικά σχέδια με την καλύτερη
βαθμολογία καθώς κάθε πρόγραμμα

έχει υπαχθεί σε ένα χρημστ»δσπκό

περιέχει κριτήρια αξιολόγησης
18 Ποια rivai τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται
Τα δικαιολογητικά αναφέρονται
αναλυτικά σιοιις οδηγούς ιων

υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης
Επαλήθευσης Πιστοποίησης
με δαπάνες που ανέρχονται
κατ ανώτατο στο 80 της συνολικά

Δηλαδή μια επιχείρηση μπορεί
να κάνει συνδυασμό προγραμμά
ιων και να χρηματοδοτηθεί π.χ
για λειτουργικά έξοδα και ασφαλιστικές
εισφορές από to ΕΚΤ και

πόρους
14 Ποια είναι η διαδικασία για την
υπαγωγή μιας ειηχείρησης σε

επιχορηγούμενης δαπάνης Στις
διοικηιικές επαληθεύσεις το σύνολο
των αποδεικτικών στοιχείων
παρασιατικών τιμολόγια αποδείξεις
είσπραξης δελτία παροχής
υπηρεσιών εξοφλήσεις extrait
λογιστικές εγγραφές κλπ προσκομίζεται

για δαπάνες εξοπλισμού από ιο

19 Υπάρχουν συγκεκριμένα
τα οποία υποβάλλουν

14,11
Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού
εκπαίδευση και διό βίου μάθηση

ευελιξίας
H ρήιρα ευελιξίας δίνει m διινα
ιόιηια χρηματοδότησης παρεμβάσεων

2,63 δια

που

επιστολής

6 Τι περιλαμβάνει η RIS3
Η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει
ιον εντοπισμό των μοναδικών

δημιουργήσουν ειιιχειρήσεις

του ποσοστού
Στις βασικότερες παραμέτρους
το μέγεθος της
η περιφέρεια στην οποία
δραστηριοποιείται και το επιχειρησιακό
ή περιφερειακό πρόγραμμα
που υπάγεται
10 Ποιο συνήθως είναι το εύρος
του ποσοστού επιχορήγησης
Το σύνηθες ποσοστό κυμαίνεται
από 30 έως και 50 Βέβαια υπάρχουν
και περιπτώσεις που η
φτάνει και το 1 00 όπως

χρηματοδοτικό

πρόγραμμα
Αρχικά η επιχείρηση θα πρέπει να
διαπιστώσει αν έχει δικαίωμα
σε κάποιο συγκεκριμένο

προϋπολογισμοί

προκηρύξεων

δικαιολογητικά

οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να υπαχθούν σε κάποιο πρόγραμμα

συμμετοχής

πρόγραμμα
15 Τι θα πρέπει να κάνει απαραιτήτως
μια υπό σύσταση ή υφιστάμενη
επιχείρηση προκειμένου να

αιτηθεί επιχορήγησης
Να έχει συντάξει οπωσδήποτε ένα
επιχειρηματικό σχέδιο
16 Είναι εφικτό να επιχορηγηθούν
όλες οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν

Οχι Ο αριθμός των επιχορηγούμενων
επιχειρήσεων εξαρτάται από
τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του
προγράμματος Αν τα υποβληθέντα
αιτήματα ξεπερνούν τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό η επιχορήγηση
των επιχειρήσεων γίνεται με κριτήρια
17 Ποια είναι τα κριτήρια αυτά
Οι ελεγκτικές αρχές αξιολογούν
την αρτιότητα και τη σκοπιμότητα
του επενδυτικού προγράμματος

Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικούς
στόχους προϋποθέσεις
και επιλέξιμες δαπάνες
Ως εκ τούτου τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται προσαρμόζονται
ανάλογα με ιο κάθε πρόγραμμα
Ωσιόσο ειδικά για τις υπό

δικαιούχους

σύσταση

επιχειρήσεις καιά το πρώτο
αίτημα επαλήθευσης που θα υποβληθεί
πρέπει να προσκομιστούν
επιπλέον και όλα ια απαραίτητα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
m oïioiaon ιούς ήιοι
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από
την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία να
περιλαμβάνεται ο/οι επιλέξιμος/οι
ΚΑΔ ιης επένδυσης Μη αναγραφή
ιου επιλέξιμου ΚΑΔ στη βεβαίωση
αυτή απαιτείται να αιτιολογηθεί
Αντίγραφο καιαστατίΜού σύστασης

για νομικά πρόσωπα
20 Πώς γίνεται η επαλήθευση των
στοιχείων μιας επιχείρησης που

πρόγραμμα
Η επαλήθευση πιστοποίηση
σε διοικητική και επιτόπια
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται
διακρίνεται

σε φωτοαντίγ|Χΐφα
Μαζί με τα παραστατικά υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 από to νόμιμο εκπρόσωπο

ιης επιχείρησης με ίο γνήσιο ιης
υπογραφής για ιο ακριβές αντ γράφο
των παραστατικών εκ του πρω
τοτύπου Επίσης υποβάλλονται
στοιχεία τεκμηρίωσης της προόδου
υλοποίησης φυσικού αντικειμένου

Μ

Το ποσο και

το ποσοστό
χρηματοδότησης
του νί ου ΕΙΠΑ
δεν είναι
σταθερό αλλα
προσδιορίζεται
από τον οδηγό
της προκήρυξης

ιμιιίπιουνοιο πεδίο

ενίσχυσης και ιων δύο διαρθρωτικών
ταμείων δηλαδή και ιο
Ταμείο Περιφε ρε ιακής
Ανάπτυξης ΕΤΠΑ και ίου Ευρωπαϊκού
Ευρωπαϊκό

ΚοινωντκοιΊ Ταμε ίου ΕΚΤ

ΕΤΠΑ
23 Δικαίωμα υποβολής προτάσεων
στο ΕΣΠΑ έχουν μόνο οι Ελληνες
υπήκοοι ή και οι αλλοδαποί
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές 0α
πρέπει να διαμένουν νόμιμα οιη
χώρα και να πληρούν όλες ης
που αναφέρονκπ στον
οδηγό κάθε προκήρυξης
24 Σε ποιους φορείς υποβάλλονται
προϋποθέσεις

οι προτάσεις
Οιπ μοιάσεις

1

1

1

ιοβάλλον ια ι ο ιούς

φορε ίς non καΟορίζονιαι κάθε φορά

από ιην εν λόγω προκήρυξη και
αναγράφονται στους οδηγούς ιων
προγραμμάτων Αυτοί μπορεί να
είναι οι ενδιάμεσοι φορε ίς διαχείρισης

οι Αναπιυξιπκές Ειαιρείες
ιων Περιφερειών κ.ο.κ
25 Πού μπορεί να ενημερώνεται
ο ενδιαφερόμενος για τις αναμενόμενες
δράσεις
Η βασική πηγή ενημέρωσης για
ία προγράμματα ιου νέου ΕΣΠΑ

είναι

η

επίσημη ιοισοελίδα ίου

προγράμμαιος www.espa.gr Κιι
πηγές ενημέρωσης αποτελούν
οι διαχειριστικές αρχές οι
ίσης

8. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 26 ΔΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ
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