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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα
με θέμα: «Παρουσίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που ήδη έχουν
ξεκινήσει και αφορούν Γεωτεχνικούς»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, η
ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσαν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το
ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Γ.Π.Α.), στην Αθήνα με θέμα «Παρουσίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
που ήδη έχουν ξεκινήσει και αφορούν Γεωτεχνικούς» τόσο από πλευράς
συμμετοχής, όσο και από πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας.
Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Γ.Π.Α. Καθηγητής
Γεώργιος Παπαδούλης καθώς και η Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παρ/τος Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας κα Ευαγγελία Κώτση, ενώ απέστειλε χαιρετισμό ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτης Κορκολής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα νέα προγράμματα του
ΕΣΠΑ :
«Ενίσχυση
της
Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης»
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές’
Στις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την κα Ντιάνα Μιχαλοπούλου,
Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ, τον κ. Μενέλαο Γαρδικιώτη, Γενικό Γραμματέα του
Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ και τον κ. Ρήγα Γιοβαννόπουλο, μέλος Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ αναλύθηκε η
φιλοσοφία των προγραμμάτων.
Ειδικότερα δόθηκε έμφαση σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα και τι
χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι επενδυτές ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν σε αυτά. Επίσης αναλύθηκαν οι δαπάνες που μπορούν να
συμπεριλάβουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια ανάλογα με το πρόγραμμα που τους
ταιριάζει, τα οικονομικά στοιχεία και τα χρονοδιαγράμματα που ισχύουν για κάθε
πρόγραμμα.
Ακόμη έγιναν αναφορές στις πρόσφατες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν
στις προκηρύξεις των προγραμμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι οποίες
αλλάζουν τα δεδομένα για ορισμένες περιπτώσεις.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι τρόπος μοριοδότησης του κάθε
προγράμματος και αναλύθηκαν τα σημεία που πρέπει να δώσουν έμφαση οι
υποψήφιοι ώστε η πρόταση τους να λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία και να
επιλεχθεί.
Σημαντική ήταν η συμβολή της κας Μαρίας Πουλάκη, από την Ειδική Γραμματεία
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής στις
απαντήσεις και διευκρινίσεις που δόθηκαν σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα ερωτήματα
των παρισταμένων.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς

Ο Πρύτανης του Γ.Π.Α. Καθηγητής Γεώργιος Παπαδούλης χαιρετίζει τις εργασίες της
ημερίδας

Η Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
κα Ευαγγελία Κώτση απευθύνει χαιρετισμό.

Οι Εισηγητές των παρουσιάσεων από δεξιά προς τα αριστερά
ο κ. Ρ. Γιοβαννόπουλος, η κα Ντ. Μιχαλοπούλου και ο κ. Μ. Γαρδικιώτης.

