
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Υπομνήματα 

 2020 

- Υπόμνημα προς   την ΔΕ για τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με επικέντρωση στα 

θέματα ανταγωνιστικότητας-επιχειρηματικότητας-καινοτομίας (Αρ. Πρ.2683/02-09-2020) .  

 2021 

- Υπόμνημα προς την ΔΕ για τον  Πρωθυπουργό με επισήμανση των προβλημάτων της 

ανταγωνιστικότητας-επιχειρηματικότητας-καινοτομίας στον χώρο των Μηχανικών, με κατάθεση 

πορισμάτων της συσταθείσας ομάδας εργασίας για την εκπόνησή τους ( Σύσταση ομάδας εργασίας 

(Αρ.απόφασης ΔΕ: Α1/Σ9/2021)  
- Υπόμνημα που επεξεργάστηκε η Μ.Ε και απεστάλη στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 

Α. Γεωργιάδη για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ζητήματα Ανταγωνιστικότητας-

Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας. Διαβάστε το υπόμνημα ΕΔΩ 

 Θέματα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεων, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, 

επενδύσεων 

 2020  

 
-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Προτάσεις 

βελτίωσης για την ενημέρωση των επενδυτών για τις επενδύσεις τους μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος -www.sorefsis.gr-».  (Αρ. Πρ.3485/28-12-2020).   
- Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΜΟΔ ΑΕ κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου για τον σχεδιασμό 

και τη λειτουργία του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. (Αρ. Πρ.3471/23-12-2020).   
- Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνο Μακέδο με θέμα: «Έκδοση και αύξηση 

ορίου εγγυητικών επιστολών προκαταβολής από το ΤΜΕΔΕ ενόψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020».                     

(Αρ. Πρ.3470/23-12-2020) 
-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με   

θέμα: «Υπόμνημα προτάσεων για θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027»  
(Αρ. Πρ.3333/02-12-2020)      

- Επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με θέμα: «Υπόμνημα    

θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέματα έρευνας και καινοτομίας"» (Αρ. Πρ.3042/16-10-2020)   

-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με 

θέμα: «Επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025».  

(Αρ. Πρ.2475/31-07-2020)     

-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με 

θέμα: «Επιλεξιμότητα σύναψης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing), στις 

Δράσεις του Ε.Π Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 

2014-2020 με επιχειρήσεις του Εξωτερικού». (Αρ. Πρ.2343/15-07-2020)    

 

 

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/09/YpomnhmaDETH2020.doc
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%91%CE%9D46%CE%A8842-9%CE%941
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/09/protaseis-pros-YPAN.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/01/SOREFSIS-%CE%95%CE%9E%CE%95-2020-3485.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/12/3471-20201223-%CE%9C%CE%9F%CE%94_%CE%91%CE%95.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/12/3470-20201223_%CE%A4%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/12/3333-20201202.pdf
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://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/08/2475-20200731.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/07/2343-20200715.pdf


 2021 

-  Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας κ.Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα: Θέσεις και προτάσεις του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ για το σχέδιο νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων». (Αρ. Πρ.2289/16-11-2021)                               

-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: 

«Επισημάνσεις και προτάσεις βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στα προγράμματα ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Αναπτυξιακών Νόμων». (Αρ. Πρ.2118/20-

10-2021)         

-  Επιστολή εκ νέου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: 

«Δημιουργία    Εθνικού Αποθετηρίου Μελετών Επιχειρηματικότητας, Οικονομίας και Ανάπτυξης 

μέσω δημιουργίας Ολοκληρωμένης Εθνικής Ψηφιακής Πύλης».    (Αρ. Πρ.2117/20-10-2021)        

-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: «Δημιουργία 

Εθνικού  Αποθετηρίου Μελετών  Επιχειρηματικότητας, Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω δημιουργίας 

Ολοκληρωμένης Εθνικής Ψηφιακής Πύλης».  (Αρ. Πρ.1003/19-05-2021)                                         

- Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ Ν.Παπαθανάση με θέμα : 

«Υπόμνημα για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Ν.4399/2016 (Α’ 117) στο πλαίσιο οριστικής 

διαμόρφωσης του νομοσχεδίου: Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις». 

(Αρ. Πρ.2019/11-10-2021) .  

-  Επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: «Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ επί 

της ανοικτής διαβούλευσης των Τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και 

Καινοτομίας». (Αρ. Πρ.1864/23-09-2021)    

- Επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με θέμα: «Εθνικά 

Βραβεία νεοφυούς Επιχειρηματικότητας-Elevate Greece».    (Αρ. Πρ.1671/25-08-2021)                                                      

-  Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: 

«Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για την ενημέρωση των επενδυτών στα 

προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».   (Αρ. Πρ.1002/19-05-2021)                               

-  Επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με θέμα: «Εθνικά 

Βραβεία νεοφυούς Επιχειρηματικότητας-Elevate Greece».  (Αρ. Πρ.913/10  -05-2021)           

 Θέματα Γενικού ενδιαφέροντος. Μνημόνια-Συνεργασίες 

 2020 

- Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Περιφερειάρχη ΠΚΜ κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για την 

«Πρωτοβουλία της ΠΚΜ για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από τον Covid-19».  (Αρ. Πρ.2890/28-09-2020)    

 2021         

- Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΒΕ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ                             

Για την υπογραφή του Μνημονίου υπήρξε σχετική αλληλογραφία των φορέων ως εξής: 

- Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ  προς τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος  Εξαγωγέων) με θέμα: 

«Συνεργασία ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΒΕ».   (Αρ. Πρ.482/05-03-2021)                                                 

- Απαντητική επιστολή του ΣΕΒΕ για την πρόταση συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Αρ. Πρ.582/18-

03-2021)     

 Συναντήσεις – Συνεργασίες – Συμμετοχές  

 Στις 28/09/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με προσκεκλημένο τον Υπουργό Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη.  

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/11/2289-20211116.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/10/2118-20211020.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/10/2118-20211020.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/10/2117-20211020.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/05/1003-20210519.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/10/2019_20211011.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/09/Apopseis_TEETKM_Strathgikh_Ereunas_Kainotomias.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/09/1671-20210825-%CE%92%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/05/1002-20210519.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/09/1671-20210825-%CE%92%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/09/2890-20200928.pdf
https://www.teetkm.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1/
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95-%CE%95%CE%9E%CE%95-2021-482.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95-%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%99%CE%A3-2021-582.pdf
http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95-%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%99%CE%A3-2021-582.pdf


 Στις 20/07/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον κ.Κωνσταντίνο Μακέδο, Πρόεδρο του 

Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόεδρο της Αttica Bank.  

 Στις 22/06/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπρύτανη  Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης Ευστράτιο Στυλιανίδη με τα μέλη της επιτροπής για θέματα καινοτομίας.  

  Στις 08/06/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ. 

 Στις 27/04/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της TECNOPOLIS AE κ. 

Τζήκα Αναστάσιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχάλη Χαβούζη.  

 Στις 09/03/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

ΑΖΚ (Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας) κ. Κυριάκο Λουφάκη . 

 Στις 09/02/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εθνικoύ Κέντρου Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δρ.Δημήτριο Τζοβάρα. 

  Στις 26/01/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την Ευρωβουλευτή κα Εύα Καϊλή, ως μέλος 

της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βιομηχανία -Έρευνα και Ενέργεια. 

 Στις 12/01/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον ΣΕΒΕ (Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος) 

  Στις 22/12/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας 

Χρίστο Δήμα για την παρουσίαση του ELEVATE GREECE (Ελληνικό Οικοσύστημα Νεοφυών 

Επιχειρήσεων). Στις 17/11/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Εμπορικό Διευθυντή του 

ThessINTEC κ.Φωκίωνα Τζούρδα Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ 

 Στις 05/11/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε κ.Γεώργιο 

Παπαδημητρίου.  

 Εκδηλώσεις- Πρωτοβουλίες-Έρευνες 

 Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 ώρα 7μμ, διαδικτυακή εκδήλωση  με θέμα:" Απευθείας 

χρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ) για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς 

έρευνας, καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας". (Διαβαστε περισσότερα ΕΔΩ) 

 Ηλεκτρονικές Πηγές Ενημέρωσης Χρηματοδοτήσεων: Η Μόνιμη Επιτροπή 

Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας (ΜΕΑνΕΚ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ (με την 

συνδρομή των μελών της κ.κ. Απόστολου Τσολάκη, Βασίλη Σαββουλίδη, Γιώργου Κόκκα και 

Ιωάννη Τσιτσόπουλου-Προέδρου της ΜΕ) δημιούργησε ένα  αρχείο δεδομένων με τις βασικότερες 

ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις αλλά και δομές υποστήριξης της 

χρηματοδότησης, με έμφαση στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας,. (Διαβάστε 

περισσότερα ΕΔΩ) 

 ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Νέοι Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα» : Η έρευνα αφορά αποκλειστικά 

σε όσους δίνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 Ερωτηματολόγια Έρευνας ΤΕΕ/ΤΚΜ "Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα" 

Ερωτηματολόγιο έρευνας «Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα» για Επιχειρηματίες, Ελεύθεροι   

Επαγγελματίες, Ιδιοκτήτες εταιρειών Μηχανικοί Μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 Ερωτηματολόγιο έρευνας «Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα» για Ανέργους, Μισθωτούς και 

εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A4hess_INTEC.pdf
http://tkm.tee.gr/events-new/apeutheias-xrhmatodothseis-ee/
http://tkm.tee.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd/xrhmatodothseis-gia-mhxanikous/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0N3olreD3oigGx8Sbz0HKp5YyrcnK8TSdjCCze7_Vp2htPA/viewform
https://forms.gle/hXCXMS5WCckYyxRA6
https://forms.gle/hXCXMS5WCckYyxRA6
https://forms.gle/VeWq6mxj3MpmVNbd8
https://forms.gle/VeWq6mxj3MpmVNbd8


 Σεμινάρια 

 Σεμινάριο σύγχρονης τηελεκατάρτισης σε θέματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 

18,19,20,21 και 22 Οκτωβρίου 2021, 5.00μμ-9.00μμ : Το TEE/TKM με την υποστήριξη του 

OK!Thess διοργάνωσε σεμινάριο σε «Θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας» για νέους μηχανικούς 

όλων των ειδικοτήτων. Οργανωτικός υπεύθυνος εκ μέρους της ΜΕΑνΕΚ κ.Ι. Τσιτσόπουλος 

(πρόεδρος ΜΕ), επιστημονικοί υπεύθυνοι: κ.Γ.Μπόντζιος , κ.Α.Ηλίας. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ) 

 Δημοσιότητα στα ΜΜΕ (Άρθρα, Συνεντέυξεις) 

 (31-08-21) "Μηχανικοί και νέα επιχειρηματικότητα" - Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δείχνει το δρόμο 

Άρθρο του Προέδρου της ΜΕ κ. Ι. Τσιτσόπουλου στο grtimes.gr 

 Συνέντευξη του Προέδρου της ΜΕ κ. Ι. Τσιτσόπουλου για την εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα 

"Απευθείας Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ (εκτός ΕΣΠΑ) στους τομείς έρευνας, καινοτομίας, 

επιχειρηματικότητας" 

 (09/05/2021) "ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Χ ΕΣΠΑ 4.0=8.0 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Άρθρο του Προέδρου της ΜΕ Ιωάννη Τσιτσόπουλου, στο voria.gr 

 (14/04/2021) "Δώστε αξία στις προμήθειες!"   

 Aρθρο του μέλους της ΜΕ Ορέστη Τρασανίδη, στο epixeiro.gr 

 (07/01/2021) "Ψηφιακό επιχειρείν και τεχνολογία: ώρα για δράση και αλλαγή κουλτούρας και από 

το ΤΕΕ" 

Άρθρο του Προέδρου της ΜΕ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλου 

 (28/12/2020)  Μηχανικός-πωλήσεων.Είναι κι αυτός μηχανικός με δεξιότητες και εργασιακό μέλλον 

Άρθρο του μέλους της ΜΕ κ. Όλγας-Βαλεντίνης Τυρίλου στο grtimes.gr 

 (10-12-2020) Εύσημα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ - Οι μηχανικοί το έχουν με την ανάπτυξη 

Άρθρο στο grtimes.gr 

 (09/11/2020) Άρθρο του μέλους της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, 

κ. Σίμου Μηνόπουλου (ΗΜ) με τίτλο "Αναζητώντας την ποιότητα στην εποχή της πανδημίας" στο 

grtimes.gr 

 (01/11/2020) Οι απαιτούμενες δεξιότητες των μηχανικών στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

Άρθρο του Προέδρου της ΜΕ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλου και του μέλους της ΜΕ κ.Σίμου 

Μηνόπουλου στην εφημερίδα voria.gr 
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