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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πρόηαζη ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ για ηη δημιοσργία Αποθεηηρίοσ  

Μελεηών Επιτειρημαηικόηηηας 

 

Τελ  πξόηαζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο νξγαλσκέλνπ Απνζεηεξίνπ 
Μειεηώλ, επαλαθέξεη κε επηζηνιή ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνο Τζαθνύκεο 

πξνο  ηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θ. Άδσλη Γεσξγηάδε θαη κε απνδέθηεο 

επίζεο ηνπο Υπνπξγνύο Δζσηεξηθώλ θ. Μαπξνπδή Βνξίδε θαη Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θ. Κπξηάθν Πηεξξαθάθε. 

 

Τν Απνζεηήξην, ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ κειεηώλ, εξεπλώλ, θαη άιισλ 
ζηνηρείσλ κε ην πιήξεο πεξηερόκελό ηνπο, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από δεκόζηνπο θνξείο 

(Κπβέξλεζε, Υπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, ΝΠΓΓ, ΔΔ πνπ αθνξνύλ ζηελ Διιάδα 

θ.ι.π.) ή ηδησηηθνύο θνξείο θαηόπηλ αλάζεζεο από ηνπο δεκόζηνπο θνξείο θαη ΝΠΓΓ κε 

ηελ ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

δηεπθνιύλεη ην ρξήζηε.  
 

Η επαλαθνξά ηεο πξόηαζεο (πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ππόκλεκα ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ γηα 

ζέκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ θαηαηέζεθε ζην πιαίζην ηεο 

86εο ΓΔΘ ζηελ θπβέξλεζε) γίλεηαη κε αθνξκή ηελ πξόζθαηε ηειεδηάζθεςε ηεο ΜΔ 

Αληαγσληζηηθόηεηαο-Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο-Καηλνηνκίαο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ, ζηελ νπνία 
ζπκκεηείρε ν Υπνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θ. Άδσληο Γεσξγηάδεο, ν νπνίνο  

εθδήισζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζέκα.  

 

Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο θαη έξεπλεο, ρξεκαηνδνηνύληαη ζην πιαίζην ησλ εθάζηνηε 

Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠΣ, ΔΣΠΑ, ηνπ ΠΓΔ αιιά θαη ησλ 
πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Υπνπξγείσλ ελώ επίζεο πιεζώξα κειεηώλ βξίζθεηαη 

δηαζθνξπηζκέλε ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο Υπνπξγείσλ θαη Φνξέσλ, ελώ ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο δε δεκνζηεύνληαη. 

 

Τν ΤΔΔ/ΤΚΜ ζεσξεί όηη κε ηνλ ηξόπν απηό ζα  δεκηνπξγεζεί κία Δζληθή Βάζε 

Αλαπηπμηαθώλ Μειεηώλ, ελώ ζα κεησζεί ζεκαληηθά ην έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ ηνκέα πξόζβαζεο ησλ πνιηηώλ ζε  αλνηθηά δεδνκέλα. Δπίζεο, ζα απνθεύγεηαη ην 

θαηλόκελν λα αλαηίζεληαη κειέηεο κε ην ίδην αθξηβώο πεξηερόκελν από δηαθνξεηηθνύο 

θνξείο ρσξίο λα ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμύ ηνπο ζπλελλόεζε. 

 

Γείηε ηελ επηζηνιή ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ, εδώ. 

 

 

 

 

                                                               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 

https://www.teetkm.gr/wp-content/uploads/2021/10/2117-20211020.pdf
http://www.tkm.tee.gr/

