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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Καινοηόμος περιθέρεια η Κενηρική Μακεδονία - Εσκαιρίες και για ηοσς Μητανικούς 

μέζα από ηο πλέγμα τρημαηοδοηικών μητανιζμών ηης Ε.Ε.  

Οη επθαηξίεο απεπζείαο ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ κεραληζκνχο εθηφο ΔΠΑ πνπ δηαζέηεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηάξθεηα δηαδηθηπαθήο εθδήισζεο πνπ νξγάλσζε ην 

ΣΔΔ/ΣΚΜ κε πξσηνβνπιία ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζηηθφηεηαο -Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο -

Καηλνηνκίαο κε ζέκα: «Απεσθείας τρημαηοδοηήζεις ηης ΕΕ (εκηός ΕΣΠΑ) για ηην 

ενίζτσζη επιτειρημαηικών δραζηηριοηήηων ζηοσς ηομείς έρεσνας, καινοηομίας και 

επιτειρημαηικόηηηας» 

Σελ εκεξίδα είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Zoom θαη ηνπ 

Youtube, δεθάδεο κεραληθνί κέιε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, θαη φρη κφλν, εξεπλεηέο, ζχκβνπινη 

επηρεηξήζεσλ θαη αλάπηπμεο, ηδηνθηήηεο θαη ζηειέρε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, start ups, 

ζηειέρε δνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θ.α. 

 Η Εσρωβοσλεστής Μαρία Σπσράκη, κεηαμχ άιισλ ζεκείσζε: «Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ καδί 

κε φγθν ρξεκάησλ, έρνπκε θαη έλα κεγάιν εχξνο επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ 

έρνπλ ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δθηφο απφ ην 

Horizon Europe, έλα παγθφζκην παξάδεηγκα πξναγσγήο θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεκαηνδνηεί 

άξηζηεο πξνηάζεηο, έρνπκε ην Invest EU πνπ απνηειεί ηελ κεηεμέιημε ηνπ ζρεδίνπ Γηνχλθεξ κε 

26,2 δηο επξψ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Μφιηο ρζεο 

(πξνρζέο), ππεγξάθε δαλεηαθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΔηΔπ θαη ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο 

Σξάπεδαο, χςνπο 400.000.000 επξψ, πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηε ζηήξημε κηθξνκεζαίσλ θαη κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ζπλνιηθή κφριεπζε 2 

δηο επξψ. Τπάξρεη αθφκα ην Digital Europe κε 8,2 δηο επξψ πνπ ζηεξίδεη ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Έρνπκε ινηπφλ ηα ρξήκαηα, έρνπκε θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία θαη ην ζηνίρεκα γηα εκάο είλαη λα πξνρσξήζνπκε κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο λνκνζεζίεο 

θαη λα εληζρχζνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα, θαηά ηξφπν πνπ ζα βνεζήζεη ηηο κηθξνκεζαίεο θαη φρη 

κφλν επηρεηξήζεηο, λα αλαπηπρζνχλ εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ.» 

 

Η ίδηα ζεκείσζε, φηη εηδηθά ν θιάδνο ησλ κεραληθψλ πέξαλ ησλ παξαπάλσ, έρεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΔ γηα έλα θχκα αλαθαηλίζεσλ πνπ απνηειεί 

ηεξάζηηα επθαηξία γηα φζνπο απαζρνινχληαη ζην ειεχζεξν επάγγεικα: «Ο ξπζκφο αλαθαηλίζεσλ 

ήηαλ πνιχ ρακειφο ζηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, αιιά ζήκεξα, ηα δεδνκέλα 

ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ 

αλαθαηαζθεπψλ θηηξίσλ. Σψξα πιένλ, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, ελψ ην θχκα ησλ 

αλαθαηλίζεσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα εζληθά ζηξαηεγηθά ζρέδηα γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα, 

πνπ αλ δελ εθπιεξσζνχλ, πνιχ απιά ζα απνηχρεη θάζε ρψξα ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Έρνπκε έηζη 

κηα ζεηξά απφ επξσπατθέο ηδέεο θαη απαηηήζεηο πνπ δεηνχλ ιχζεηο. Δίλαη ζην ρέξη καο, λα 

θηλεηξνδνηήζνπκε ηνπο κεραληθνχο, πνπ ζίγνπξα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζ` απηή ηελ ππφζεζε, 

λα απαληήζνπλ ζ` απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Έρνπκε θαη ηε γλψζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε, ελψ ε 

Διιάδα έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα, γηαηί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ε δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

ε παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ε αλαθαίληζε ησλ θηηξίσλ, νη ελαιιαθηηθέο κεηαθνξέο, 

βξίζθεηαη αξθεηά πίζσ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν.» 

 

Η θ. Άννα Παναγοπούλοσ, Γηεπζχληξηα Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο/Γ.Γ 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απαληψληαο ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα, δελ 

δίζηαζε λα αλαθέξεη φηη ε “πινήγεζε” φζσλ έρνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο κέζα ζην νηθνζχζηεκα ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηεο Δ.Δ. δελ είλαη πάληα εχθνιε: «Δίλαη θάηη πνπ ζπδεηάκε κε ηελ 

ππεχζπλε Δπίηξνπν γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ θ. Γθάκπξηει, θαηά πφζνλ πξέπεη λα 



δεκηνπξγεζεί κηα λέα πνιηηηθή πνπ λα απαληά ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Γηφηη ελψ έρνπκε ηα 

εξγαιεία, ζπρλά ε πξφζβαζε δελ είλαη πάληα εχθνιε, δηφηη νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηλνηνκία ζηηο πεξηθέξεηεο δελ κηινχλ κεηαμχ ηνπο πάληα, ππάξρεη γεληθά έλαο 

θαηαθεξκαηηζκφο.  Η δε Διιάδα, αλ θαη έρεη βειηησζεί ζηηο επηδφζεηο, παξακέλεη κηα κέηξηα 

θαηλνηφκνο ρψξα. Δίλαη φκσο εληππσζηαθφ, φηη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία μερσξίδεη αλάκεζα ζηηο 

άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, εκθαλίδνληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα αχμεζε ζην πεδίν ηεο 

θαηλνηνκίαο θαηά 30%. Απηφ ζεκαίλεη πσο γίλεηαη δνπιεηά ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία!» 

 

Η Βαζιλική Καλοδήμοσ, απφ ην Γίθηπν ΠΡΑΞΗ/ΙΣΔ πνπ απνηειεί  Δζληθφ εκείν Δπαθήο γηα 

ην πξφγξακκα “Οξίδνληαο Δπξψπε”, φπσο θαη ην ΔΚΔΣΑ ηεο Θεζζαινλίθεο, κεηαμχ άιισλ 

ζεκείσζε: «Όιν θαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο, επαηζζεηνπνηείηαη ζηελ επαθή  κε ηα επξσπατθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Βιέπνπκε φηη πεξηζζφηεξνη αλαγλσξίδνπλ πσο ρξεηάδεηαη θαιχηεξε 

επηθνηλσλία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ψζηε λα γεθπξσζεί ε 

απφζηαζε απφ ηελ ζχιιεςε θαη αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο σο ηελ επαθή κε ηελ αγνξά. ` απηφ 

κπνξνχκε λα βνεζνχκε σο Δζληθφ εκείν Δπαθήο θαη πξνηξέπνπκε θαη ηνπο κεραληθνχο, λα 

αλαδεηνχλ ελεκέξσζε, ψζηε λα μέξνπλ απφ εκάο, ζε πξψην ζηάδην αλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ζε θάπνην πξφγξακκα θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε.» 

ηελ εθδήισζε παξνπζηάζηεθαλ κεηαμχ ησλ άιισλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ: 

 ην γεληθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην δηάζηεκα 

2021-2027 

 ηα είδε εληζρχζεσλ (επηρνξεγήζεηο, δάλεηα) 

 ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ κεραληζκνχ ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ Σακείσλ  γηα 

ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, θ.ιπ. 

 Πξνγξάκκαηα (ηνκέαο, π/π, ζηφρνο) πνπ αλακέλνληαη ηελ επφκελε πεξίνδν απφ ηελ ΔΔ γηα 

επηρεηξήζεηο κε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο» 

ηεο ΔΔ. 

 

Υαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε, ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Γιώργος Σζακούμης ζεκείσζε: 

Οθείινπκε λα ζπλεηδεηνπνηνχκε πηα - θαη εκείο εδψ ζην ΣΔΔ/ΣΚΜ ην έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη 

εδψ θαη θαηξφ – πσο νη ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

απνηεινχλ ζεκαληηθά πεδία αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο ησλ 

κεραληθψλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο, ζα ζπλερίζεη λα επελδχεη ζηε 

δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

ζχγρξνλεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο αληίιεςεο ησλ κεραληθψλ, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

θαη ελέξγεηεο, φπσο ε ζεκεξηλή δηαδηθηπαθή ελεκεξσηηθή εθδήισζε. Η ζπκκεηνρή καο ζην 

OK!Thess, νη ζπλαληήζεηο κε θνξείο νηθνζπζηήκαηνο ηεο θαηλνηνκίαο, νη έξεπλεο γηα ην 

επηρεηξείλ, νη ζέζεηο καο γηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο εθθάλζεηο απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ βαζίζηεθαλ ζε πξσηνβνπιίεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο. Απηφ ην θιίκα 

αηζηνδνμίαο, δεκηνπξγεί θαη ηηο πξνυπνζέζεηο – κε ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην-  λα 

πεξάζνπκε απφ ην brain drain πνπ καζηίδεη ηνλ θιάδν ησλ κεραληθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζην 

brain gain.» 

 

Σέινο ν Πξφεδξνο ηεο ΜΔ Αληαγσληζηηθφηεηαο, Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κ. Γιάννης 

Σζιηζόποσλος, ραηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε, ηφληζε φηη «πεηπραίλεη ε πξνζπάζεηα ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΚΜ λα επελδχζεη ζηελ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη πιένλ λα 

έρεη ν κεραληθφο ζηε ζχγρξνλε επνρή», θαη δεζκεχηεθε γηα «πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο, 

αθξηβψο ζηε ινγηθή “ζθέςνπ δηαθνξεηηθά, πξάμε επηρεηξεκαηηθά”». 

                                                               Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, 

www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

http://www.tkm.tee.gr/

