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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Ανάγκη για ηαχεία οριζηικοποίηζη και εμπλουηιζμό ηων μέηρων για 

ηη νεοθυή επιχειρημαηικόηηηα 

 
Τελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ γηα όια ηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Μεηξώνπ Νενθπώλ Επηρεηξήζεσλ, επηζεκαίλεη ην ΤΕΕ/ΤΚΜ, ζε ππόκλεκα ζέζεσλ 

θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν4712/2020 θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Ειιάδα, ην νπνίν απέζηεηιε ζηνλ αξκόδην 

Υθππνπξγό Αλάπηπμεο θ. Φξήζην Δήκα, κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο πιαηθόξκαο γηα ην 
ελ ιόγσ Μεηξών. 

 

Σην ππόκλεκα πνπ επεμεξγάζηεθε θαη ζπλέηαμε ε Μ.Ε. Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε 

δεηήκαηα νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα θαηλνηνκίαο ζηελ Ειιάδα, θαζώο θαη ζηε 

δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηδησηηθώλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, αλαγλσξηζκέλσλ ζην 
εμσηεξηθό θαη πηζηνπνηεκέλσλ κέζσ θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηώλ. 

 

 «Ο πξόζθαηα ςεθηζζείο Νόκνο 4712/2020, πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά κέηξα αλάπηπμεο 

ηνπ ηνκέα έξεπλαο – ηερλνινγίαο- θαηλνηνκίαο ηεο ρώξαο καο, εηδηθόηεξα ζηελ 

θαηεύζπλζε ελίζρπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο λενθπνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο», ηνλίδεη 
ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνο  Τζαθνύκεο. «Παξά ην 

γεγνλόο όηη ηα κέηξα θηλνύληαη ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε, είλαη αλαγθαία ε ηαρεία 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέηξσλ θαη ε έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ 

ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηόλ.» 

 
Καηαιήγεη δε, εηζεγνύκελνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο ηειεδηάζθεςεο ζηειερώλ 

ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

   

Σην ππόκλεκα, επίζεο, θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα γεληθόηεξα ζέκαηα έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο, όπσο: 
 

 Γηα δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο. 

 Γηα ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ πνπ δελ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΕΕ 

(Horizon) ελώ πξνθξίζεθαλ ζην ηειηθό ζηάδην θαη δελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ είηε ιόγσ 

έιιεηςεο πόξσλ είηε ιόγσ ηειηθήο επηινγήο. 
 Γηα δεκηνπξγία ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, ηα νπνία είλαη 

δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα θαη έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθό εξεπλεηηθό έξγν (π.ρ. 

SEERC ζηε Θεζζαινλίθε).  

 Γηα ρξεκαηνδόηεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο θαηλνηόκσλ 

πξντόλησλ/εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζην εμσηεξηθό (ζπλέδξηα, εθζέζεηο). 
 

Δείηε ην πιήξεο θείκελν εδώ 

 

                                                                   Από ηο Γραθείο Σύπου ηου ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπου ηου ΣΕΕ/ΣΚΜ καηαχωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηου, www.tkm.tee.gr, 
ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύπου 

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%A5%CE%A6-%CE%A7-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%9E%CE%95-2020-3042.pdf
http://www.tkm.tee.gr/

