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Σκοπός-Στόχοι Μελέτης 
 Στη διεύρυνση του επαγγελματικού αντικειμένου, των 

μηχανικών μέσω της προώθησης της επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας για την αύξησης της απασχολησιμότητας 
τους. 

 Στη διερεύνηση των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων του ΣΕΣ και της ΕΕ στην 
προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, καθώς και  άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των 
Μηχανικών.  

 Στη σύνταξη προτάσεων για ενεργοποίηση και ανάληψη 
πρωτοβουλιών εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ για  την 
προσέγγιση των παραπάνω στόχων. 

 



Μηχανικοί-Οικονομική Κρίση 

• Οι Μηχανικοί πυλώνας στήριξης της ανάπτυξης/Υψηλός 
βαθμός αποδοχής 

• Έργα υποδομής/Αξιοποίηση πόρων Ε.Ε. 
• Ανάπτυξη οικοδομικής δραστηριότητας 
• Ανάπτυξη αγοράς ακινήτων 
• Ανεργία σε μονοψήφια νούμερα 
 
 
 

 

Πριν την κρίση  



    Σήμερα 

 
 
 

 

Συνεχής και αυξανόμενη ανεργία των νέων μηχανικών σε 
διψήφια νούμερα σε συνδυασμό με την αδυναμία καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών.  
 
Αύξηση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση  (2010: 2246 , 
2011: 2048, 2012 2689) αλλά και για διακοπή, λόγω 
μετάβασης στο εξωτερικό ή λόγω παύσης των εργασιών η 
οποία συνεχώς αυξάνεται (2013 :2341). 
 
Συνεχής αυξητική τάση μείωσης των εγγραφών στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ ( 2010: 4.293 εγγραφές, 2011: 3.478 εγγραφές 
(μείωση 18,98% σε σχέση το 2010) 2012:2.113 εγγραφές 
(μείωση 39% σε σχέση με το 2011), 2013:2031 εγγραφές 
(μείωση 3,88% σε σχέση με το 2012). 
 
 
 



 Συνεχής πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας από το 
2010 μέχρι σήμερα που σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει 
περιοριστεί στο 10% από 15-20%.  

 Βαθειά κρίση στην αγορά ακινήτων.  
 Συρρίκνωση των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού 

κλάδου. 
  Καθυστέρηση στην έναρξη και ομαλή εκτέλεση των 

μεγάλων οδικών έργων λόγω προβλημάτων με την ΕΕ 
αλλά και τη χρηματοδότησή τους από το Τραπεζικό 
Σύστημα. 

 Η αδυναμία χρηματοδότησης των μηχανικών από το 
τραπεζικό σύστημα. 

 Δυσκολίες πρόσβασης σε προγράμματα 
επιχειρηματικότητας άμεσης ενίσχυσης μέσω του ΕΣΠΑ 
2007-2013 πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. 



Διεύρυνση πεδίων επαγγέλματος Μηχανικού 

Το πλαίσιο 
 
 Η διεύρυνση εντάσσεται στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της  
χώρας το οποίο το οποίο θα  βασίζεται στην υλοποίηση   
μεταρρυθμιστικών διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία,  
στην προσέλκυση επενδύσεων και στη βελτίωση της  
ανταγωνιστικότητας της χώρας και των Περιφερειών  της.  
 
 Βασικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου 
αποτελεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με αιχμή 
την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αύξηση της 
απασχόλησης σε συνδυασμό με τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.  



Στρατηγική Στόχευση 
 Επαναπροσδιορισμός/Επανατοποθέτηση τη θέσης 

και το ρόλο του Μηχανικού ως βασικού θεμέλιου λίθου 
της ανάπτυξης της χώρας. 

 Υιοθέτηση νέας αντίληψης σχετικά με τις απαιτούμενες 
δεξιότητές του Μηχανικού και την αξιοποίηση της 
γνώσης του.  

 Ο Μηχανικός να συναισθανθεί ότι αποτελεί μέρος του 
επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας και ότι η ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας προσφέρει μία 
σημαντική διέξοδο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
του μέλλοντος.  

Έμφαση στα κοινωνικό ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης 
προκειμένου  η εργασία του Μηχανικού να έχει 
αντίκτυπο όχι μόνο για τη χώρα αλλά και τον κλάδο του. 
 

 



Επιδιωκόμενο Αποτέλεσμα 

• Η ανάπτυξη καινοτομικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (παραγωγή/υπηρεσίες) των μηχανικών 
σε τομείς αιχμής της νέας οικονομίας αξιοποιώντας την 
υφιστάμενη γνώση και διευρύνοντας τις επαγγελματικές 
τους δεξιότητες με συνεχή επένδυση στην κατάρτιση για 
τη δημιουργία κερδοφόρας απασχόλησης. 



Ευκαιρίες-Νέοι τομείς δραστηριότητας 
Νέοι  παραγωγικοί τομείς όπως :  
 Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
 Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια 
 Η σύγχρονη αγροτική παραγωγή 
 Η πράσινη επιχειρηματική βιομηχανική παραγωγή  
 Η περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων  
 Η πράσινη τουριστική δραστηριότητα 
 Νέες μέθοδοι παραγωγής και κατασκευής κτηρίων 

προσαρμοσμένα στην επίτευξη υψηλού ενεργειακού 
αποθέματος και περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 Δημιουργία υποδομών και παροχή υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Νέες τεχνολογίες διαχείρισης και χρήσης του νερού. 

 



Προϋποθέσεις για την επίτευξη του νέου ρόλου 
του μηχανικού  

 Η εξασφάλιση από την Πολιτεία των αναγκαίων 
συνθηκών και του κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού 
πλαισίου, καθώς και υποδομών για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
Μηχανικού και  την αξιοπρεπή διαβίωσή του. 

 Η προσαρμογή του ρόλου του ΤΕΕ σε οργανωτικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο στην διασφάλιση της γνώσης και 
της ανάδειξης της ανταγωνιστικής θέσης του μηχανικού 
και στην ουσιαστικού του ρόλου στο σχεδιασμό, 
αξιολόγηση και διαχείριση των πόρων της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 



 Η ανάπτυξη του μοντέλου του τριπλού έλικα (Πολιτεία-
Πανεπιστήμια-Αγορά) το οποίο ήδη εφαρμόζεται με 
επιτυχία σε άλλες χώρες του εξωτερικού π.χ. Αμερική, 
Καναδάς, Ολλανδία, Φιλανδία, Ισραήλ μέσω υλοποίησης 
συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου. 

 Η ενσωμάτωση της διάστασης της επιχειρηματικότητας 
και της καινοτομικότητας στα προγράμματα σπουδών 
των Πολυτεχνικών Σχολών και την σύνδεσή της με την 
αγορά εργασίας. 

 Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσα από το νέο 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 



ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020   

Αναπτυξιακό Όραμα 
   «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας 

με την ανάταση και αναβάθμιση του παραγωγικού και 
κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως 
αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική 
επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αεϊφόρου 
ανάπτυξης» 

http://www.google.gr/url?url=http://ilfconsult.com/2014/04/05/%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BD%25CE%25AD%25CE%25BF-logo-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25BD%25CE%25AD%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25B1-2014-2020/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UE57VMWRFc3yaofVgMAD&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNGHbvqm7HE5youfcrjBoRR5xE1hpQ


Το Νέο ΕΣΠΑ ενσωματώνει τις Εθνικές 
Προτεραιότητες σε ένα ολοκληρωμένο 

στρατηγικό αναπτυξιακό πλαίσιο 

13  

ΝΕΟ ΕΣΠΑ  
Ευρωπαϊκή  Στρατηγική 

Ε2020 
 (11 θεματικοί στόχοι)  

 
Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας 
της δημόσιας διοίκησης 

 
 

Αντιμετώπιση της 
κρίσης, καταπολέμηση 

της φτώχειας και 
δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας  
 

Αποτελέσματα  διαβούλευσης 
με Υπουργεία, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Οικονομικούς και 
Κοινωνικούς Εταίρους, 

Επιστημονικούς, 
Επιχειρηματικούς και 
Κλαδικούς (1 Εθνικό 

Συνέδριο,13 Περιφερειακά 
Συνέδρια, και επιμέρους 

τομεακά συνέδρια)  

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας – 
δημιουργίας βιώσιμων 

θέσεων εργασίας σε  
κλάδους που 

παρουσιάζουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα 

Ολοκλήρωση βασικών 
υποδομών και 
προστασία του 
περιβάλλοντος  



Θεματικοί Στόχοι 

1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και της Καινοτομίας 

2. Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της 
ποιότητάς τους. 

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ). 

4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης των κινδύνων. 
 



6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 
εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων. 

8.  Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων. 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης. 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση. 

11. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 

 



Αρχιτεκτονική Διάρθρωση 
• 7 (4+2(Αγροτική Ανάπτυξη + Αλιεία)+Τεχνική Βοήθεια) 

Τομεακά-Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα  
• 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 
Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους 
πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα 2007-2013 
κυρίως από ΕΤΠΑΚ και ΕΚΤ και εκχώρηση πόρων του 
Ταμείου Συνοχής και του προγράμματος για την 
Αγροτική Ανάπτυξη. 
Θα δοθεί έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και 
επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις  

 



Οικονομικά Στοιχεία 
• Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ ως προς την 

κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε περίπου 20 δις. ευρώ 
(19,95 δις. ευρώ) ενώ εκτιμάται ότι μαζί με τη δημόσια 
δαπάνη θα ανέλθει περίπου σε 26 δις. ευρώ με 
δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της 
ρήτρας αναθεώρησης το 2016.  



        Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σύνολο Κοινοτικής 
Συνδρομής 

Aνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 3.646.378.290,48 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 3.550.487.733,04 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 
Μάθηση 

2.104.926.537,56 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  377.228.417,18 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 466.012.713,25 

Κεντρικής Μακεδονίας 958.799.290,74 

Θεσσαλίας 395.292.285,02 

Ηπείρου 285.453.337,32 

Δυτικής Ελλάδας 431.045.501,67 

Δυτικής Μακεδονίας 283.270.050,53 

Στερεάς Ελλάδας 164.372.994,15 

Πελοποννήσου 280.068.110,12 

Ιονίων Νήσων  196.541.640,36 

Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ 2014-2020 



               Επιχειρησιακό Πρόγραμμα         ΣΥΝΟΛΟ  
Κοινοτικής Συνδρομής 

Βορείου Αιγαίου 252.751.145,55 

Κρήτης 353.150.139,23 

Αττικής 1.104.251.868,11 

Νοτίου Αιγαίου 107.605.046,33 

Αγροτική Ανάπτυξη 4.223.960.793,00 

Αλιεία & Θάλασσα 388.777.914,00 

Τεχνική Βοήθεια 332.612.062,97 

 ΣΥΝΟΛΟ 19.902.985.870,61 

CEF - μεταφορά από ΤΣ 580.038.571,00 

Προγράμματα Ευρ. Εδαφικής Συνεργασίας  231.634.557,00 

Ταμείο Απόρων  (ΕΤΠΑ + ΕΚΤ) 280.972.531,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  20.995.631.529,61    

Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ 2014-2020 



Απασχόληση Μηχανικών-ΕΣΠΑ 2014-2020 

α) Αξιοποίηση προγραμμάτων & χρηματοδοτικών 
εργαλείων (άμεση/έμμεση ενίσχυση) 

 Προγράμματα ενίσχυσης ανέργων για την ίδρυση 
επιχείρησης 

 Προγράμματα ενίσχυσης νέων για την ίδρυση 
επιχειρήσεων 

 Προγράμματα εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων 
 Προγράμματα κατάρτισης-εκπαίδευσης 
 Χρηματοδοτικά εργαλεία 

(εγγυήσεις/δάνεια/μικροπιστώσεις/δάνεια επιμερισμού 
ρίσκου) 



β) Στις διαδικασίες πρόσληψης για τη στελέχωση των 
νέων Διαχειριστικών Αρχών, της ΜΟΔ Α.Ε., ΕΦΕΠΑΕ, 
κ.λ.π. φορέων σχεδιασμού, υλοποίησης/διαχείρισης των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων 2014-2020 σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας 

γ) Στις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών 
σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο προγραμμάτων 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  εντασσόμενοι στα 
αντίστοιχα μητρώα αξιολογητών. 

δ) Σύμβουλοι επενδύσεων/προγραμμάτων/μελετών 
ε) Εκτέλεση έργων ως ανάδοχοι μελετητές/κατασκευαστές 
 
 

 



Πηγές Πληροφόρησης 
• www.espa.gr (γενική ιστοσελίδα ΕΣΠΑ)  
• www.antagonistikotita.gr (για προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ)  
• www.oaed.gr (προγράμματα για ανέργους και 

απασχόληση)  
• www.minagric.gr (για αγροτικές επιδοτήσεις) 
•  www.epanad.gr (κατάρτιση) 
• www.voucher.gov.gr (προγράμματα κατάρτισης μέσω 

voucher εργασίας) 
• www.ypeka.gr (περιβάλλον-εξοικονόμηση κατ’ οίκον). 
• www.grst.gr (για έρευνα –τεχνολογία)  
• www.interreg.gr (Διασυνοριακά Προγράμματα) 
• www.e-kepa.gr (ΚΕΠΑ φορέας διαχείρισης 

προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειες 
της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας). 

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.epanad.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.grst.gr/
http://www.interreg.gr/
http://www.e-kepa.gr/


• www.aneth.gr (ΑΝΕΘ, Αναπτυξιακή Εταιρεία διαχείρισης 
προγραμμάτων Aγροτικής Ανάπτυξης Νομού 
Θεσσαλονίκης-Αντίστοιχες υπάρχουν και σε κάθε Νομό 
της Κεντρικής Μακεδονίας) 

• www.pepkm.gr (Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής 
Μακεδονίας)  

• www.etean.gr (εγγυήσεις-δάνεια) 
• www.taneo.gr (δάνεια μέσω VP)  

 
 

http://www.aneth.gr/
http://www.pepkm.gr/
http://www.etean.gr/
http://www.taneo,gr/


ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Θεσμικό επίπεδο  

Παρεμβάσεις σε 
επίπεδο θεσμικό/ 
νομοθετικό   

Παρεμβάσεις σε 
επίπεδο 
εφαρμογής του  
ΕΣΠΑ  

Οργανωτικό επίπεδο  

Οργάνωση του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για να 
ανταποκριθεί στις 
νέες προκλήσεις  

Επίπεδο υλοποίησης   

Προτάσεις έργων 
προς ένταξη στο 
ΕΣΠΑ και τα λοιπά 
Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα   

Αφορούν και το ΤΕΕ κεντρικά  



Α. Θεσμικό επίπεδο σε σχέση με το ΕΣΠΑ   
1. Συμμετοχή του ΤΕΕ στο σχεδιασμό δράσεων και 

προγραμμάτων που αφορούν στους Μηχανικούς.  
2. Δικαίωμα συμμετοχής των μηχανικών σε προγράμματα 

ΕΣΠΑ ως ανέργων (σύμφωνα με το ν. 4144/2013). 
3. Το ΤΕΕ αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατάρτιση, 

αξιολόγηση και παρακολούθηση των μητρώων που 
αφορούν σε θέματα τεχνικής πιστοποίησης.  

5. Εκπόνηση εγχειριδίου κόστους δαπανών (όρια εύλογου 
κόστους) για δαπάνες ειδικότητας μηχανικών σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης Συμμετοχή του 
ΤΕΕ σε όλες τις Επιτροπές Αξιολόγησης  και 
Παρακολούθησης επενδύσεων. 

6. Συμμετοχή του ΤΕΕ σε σεμινάρια εκπαίδευσης για 
θέματα αξιολόγησης επενδύσεων ως προς τις δαπάνες 
εξοπλισμού, κτηριακών κατασκευών, κ.λ 



 
7. Επιλεξιμότητα του κλάδου των μηχανικών για τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών 
εργαλείων  

8.  ΕΠΑνΕΚ: στις επιλέξιμες δραστηριότητες να ανήκουν 
και οι κλάδοι κλάδοι μελετών και κατασκευών για 
δραστηριότητες μηχανικού. 

9. Στις υπηρεσίες, Διαχειριστικές Αρχές και στους Φορείς 
Διαχείρισης του ΕΣΠΑ: να διεκδικηθεί ένα σημαντικό 
ποσοστό (τουλάχιστον το 40%) των θέσεων θα να 
καλύπτεται από μηχανικούς. 

10.Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου/ αιρεσιμότητες νέου 
ΕΣΠΑ σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος των 
μηχανικών,π.χ.  
• ψηφιακές εφαρμογές,  
• καινοτομία,  
• διαχείριση υδάτων  
 
 
 



 
11.Προώθηση προτάσεων εκσυγχρονισμού και 

εξορθολογισμού του σχεδιασμού προγραμμάτων 
ίδρυσης/ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, 

12. Συμμετοχή της Τράπεζας Αττικής στην αξιοποίηση 
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων  

13.   Θεσμικό πλαίσιο για την ανοικτή πρόσβαση στα 
δημόσια δεδομένα:  
• διαφάνεια και ενημέρωση του πολίτη  
• δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών από 

επιχειρήσεις με βάση τα δεδομένα αυτά.  
14.   Ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της 

απλοποίησης του καθεστώτος λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.  

 



15.Ανάληψη πρωτοβουλίας διαλόγου και διαμόρφωσης 
κοινών θέσεων με τους φορείς της επιχειρηματικότητας 
στην περιοχή.  

 
16.Ριζικά αναμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο 

ιδιωτικοποιήσεων: Ωρίμανση και αδειοδότηση 
επιλεγμένων έργων και ιδιωτικοποιήσεων πριν από την 
προκήρυξη τους (χρήση των πόρων της Τεχνικής 
Βοήθειας).  



Β. Οργανωτικό επίπεδο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

1. Λήψη πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας 
σύμφωνα με το  ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν 
4314/2014. 

2. Ίδρυση και λειτουργία γραφείου μελετών –τεκμηρίωσης 
και αναπτυξιακών παρεμβάσεων το οποίο μεσο-
μακροπρόθεσμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω 
έργων των Διαρθρωτικών Ταμείων και Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.  

3. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Υλοποίησης Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.   

4. Χαρτογράφηση της απασχόλησης των μηχανικών σε 
έργα έρευνας.  

5. Δημιουργία μιας μόνιμης μικτής επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με σκοπό τη συνεχή εξέταση 
του μέλλοντος της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
μηχανικών.  



Γ. Επίπεδο υλοποίησης  
Ενδεικτικά έργα και πρωτοβουλίες 

1. Πιλοτική Δράση «Συνεργασία Μεταφοράς Γνώσης» 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας*. Πηγή 
Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ ή ΕΠΑΝΕΚ. 

 
 «Συνεργασία Μεταφοράς Γνώσης» μεταξύ μιας 

«Επιχείρησης» και ενός «Φορέα Γνώσης».  
 Η «Επιχείρηση» προσλαμβάνει επιστήμονα τον «Συνεργάτη 

Γνώσης» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1-3 έτη), ο 
οποίος θα αναλάβει την διεκπεραίωση του έργου υπό την 
επιστημονική επίβλεψη (mentoring) ενός Επιστημονικά 
Υπευθύνου από το «Φορέα Γνώσης»  

 Ο «Συνεργάτης Γνώσης» αναλαμβάνει να «επιλύσει» το 
πρόβλημα της επιχείρησης αποτελώντας το συνδετικό κρίκο 
μεταξύ «Επιχείρησης» και «Φορέα Γνώσης».  

 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του  «Φορέα Γνώσης» 
παίζει κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση της αλλαγής στην 
επιχείρηση (Change Management) 
 



Συνεργασία «Μεταφοράς Γνώσης» στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Φορέας 
Γνώσης Επιχείρηση Συνεργάτης Γνώσης  

Επιστημονικά Υπεύθυνος  

Πρόβλημα/ νέο 
προϊόν 

Ανατροφοδότηση 
γνώσης 

Βασισμένο εν μέρει στο Knowledge Transfer Partnerships (KTPs) του 
Ηνωμένου Βασιλείου (http://www.ktponline.org.uk/), εφαρμόζεται 
ανελλιπώς από το 1974 μέχρι σήμερα 

http://www.ktponline.org.uk/


2. Χρηματοδότηση της κινητικότητας των μηχανικών 
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της 
βιομηχανίας.  

     Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ ΚΜ 
 

3. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την βελτίωση 
του ενεργειακού αποτυπώματος και την υιοθέτηση 
πράσινων τεχνολογιών στην Περιφέρεια ΚΜ.  

     Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ ΚΜ 
 
4. Πρόσληψη νέων επιστημόνων μηχανικών στον ιδιωτικό 

τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.  

     Πηγές Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ, ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 
 



5. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
Μηχανικών σε θέματα επαγγελματικής δραστηριότητας και 
επιχειρηματικότητας για την είσοδο τους στην αγορά 
εργασίας. 

    Πηγές Χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΜ, ΕΠΑνΕΚ 
 

6. Δημιουργία δικτύου φορέων αντιπροσώπευσης μηχανικών 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

    Πηγές Χρηματοδότησης: Προγρ/τα Εδαφικής Συνεργασίας.   
 

7.Έργα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 
οργανισμών για τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών 
μεταφοράς γνώσης και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης 
και της δια βίου κατάρτισης των μηχανικών  

    Πηγές Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ERASMUS+.   
 



8. Υλοποίηση  του προγράμματος της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο 
του ΕΠΑνΕΚ που προδημοσιεύτηκε πρόσφατα 
«Ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε 
προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού 
καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και 
υποστήριξης της εφαρμογής τους» 

    Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΑνΕΚ 

 



 
 
Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

σε φάση προδημοσίευσης 



Δράση 1 «Επιχειρηματική Ευκαιρία» 

• Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη 
υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται 
άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 
• Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει: 
 Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων 

επιχειρήσεων και  
 Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη 

τουλάχιστον ενός ατόμου 

 



ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
• Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας στη ΔΟΥ και  οι οποίοι δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα 
από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.  

 



• ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
    Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των 

επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:  
 Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία 

προκήρυξης του Προγράμματος στις επιλέξιμες 
δραστηριότητες του προγράμματος 

 Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας 
 Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες 

επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, 
ατομική επιχείρηση και  κοινωνική επιχείρηση. 

 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην 
υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης. 

 Τήρηση κανόνα De minimis 
 

 



ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει  
να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά  
προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς  
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  
 
 Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων,  
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Ενέργεια 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 Τουρισμός 
 Υγεία  
 Υλικά – Κατασκευές 
 Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
• Συνολικός προϋπολογισμός Δ.Δ : 50 εκ. ευρώ. 
• Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα 

συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 
(επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000,00€ έως 40.000,00€.  

• Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων 
ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της 
επένδυσης.  

• Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και 
το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

• Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 



• Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών 
ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης  της δράσης.  



• Οι κλάδοι που θα εμπίπτουν στο πρόγραμμα είναι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες 
και το χονδρικό εμπόριο. Μπόνους θα έχουν οι 
καινοτόμες δράσεις και αυτές που θα προσφέρουν και 
απασχόληση. 

• Μέσα από τα κονδύλια θα δίνεται η δυνατότητα και της 
κάλυψης λειτουργικών δαπανών της νέας επιχείρησης. 

• Τα έργα που θα ενισχυθούν θα είναι ύψους μέχρι 
200.000 ευρώ, λένε οι διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς 
να αποκλείεται η αλλαγή αυτού του ύψους ή για την 
ακρίβεια η διαφοροποίησή του ανά κλάδο. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά 
πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης και επιθυμούν να ιδρύσουν 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 



Επιλέξιμες Δαπάνες 
• Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης 

χώρων καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά 
είναι: 

• Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός. Μεταξύ 
άλλων είναι: Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός 
εξοπλισμός.  

• Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού 
φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.  

• Κατοχύρωση - τροποποίηση πατεντών - πνευματικής 
ιδιοκτησίας - χρήση και προστασία δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας - μεταφορά 
τεχνογνωσίας. 

• Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαχειριστικών συστημάτων. 

 



• Δαπάνες τεχνικής, τεχνολογικής, επιστημονικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης. 

• Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας. 
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων 

πόρων. Περιλαμβάνονται δαπάνες μισθοδοσίας 
(μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές) στελέχους - 
στελεχών υψηλών προσόντων για 12 μήνες από την 
ημερομηνία πρόσληψης. 

• Ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών. 
• Λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων. 

 
 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 
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