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Θέκα «Τπόκλεκα πξνηάζεωλ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ γηα ηελ Επηρεηξεκαηηθόηεηα-  

Αληαγωληζηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία»  

 
 
 
  Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, 
 

 
Δίλαη γλσζηφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΣΔΔ γηα ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. 

πρλά ην ΣΔΔ παξεκβαίλεη, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο Πνιηηείαο, γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα, ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΔΠΑ, ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηηο πξνηάζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Αο κελ μερλάκε πσο νη κεραληθνί είλαη ν θιάδνο πνπ έρεη πιεγεί ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

ε ζπλέρεα ηνπ Τπνκλήκαηνο πνπ απέζηεηιε ν θνξέαο καο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, κε 

αθνξκή ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ ζηελ 83ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο –Αληαγσληζηηθφηεηαο –

Καηλνηνκίαο, ζαο απνζηέιεη ζπλεκκέλα ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ γηα ηνπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θπξίσο ζην επηρεηξεκαηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ επίπεδν θαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

θαηλνηνκίαο, ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη ελεξγά θαη νη Μεραληθνί, πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ 

ΣΔΔ. 
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Με απηά ηα δεδνκέλα, δεηνχκε ηελ ζπκβνιή ζαο ζηελ επηηάρπλζε θαη πινπνίεζε ησλ 

πξνηεηλνκέλσλ ζεκάησλ θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ζα ζπλεξγαζηεί θαη ζα 

ζπκβάιιεη κε θάζε ηξφπν ζην έξγν ζαο. 

 

 

 

Με εθηίκεζε  

Γηα ην ΣΔΔ / ΣΚΜ 

         Ο Πξφεδξνο 

 

 

          Πάξηο Μπίιιηαο 

 

πλεκκέλα  
Τπφκλεκα ΣΔΔ/ΣΚΜ 
 
Κνηλνπνίεζε 
-Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ 
 
-Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ (Βηνκεραλίαο) 
 θ.ηέξγην Πηηζηφξια 
 
-Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο 
θ.ηάζε Γηαλλαθίδε 
 
-Τθππνπξγφ  Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) 
θα Καηεξίλα Ννηνπνχινπ 
 
-Γεληθφ Γξακκαηέα ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ 
θ.Λφε Λακπξηαλίδε 
 
-Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ  
θαη Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην πιαίζην Αλάπηπμεο( ΔΠΑ) 
θ. Παλαγηψηε Κνξθνιή 
 
 
 
 
Εζωηεξηθή δηαλνκή: 
ΣΔΔ Φ(ρξνλ. αξρείν, Σ.ΔΑΘ,Μ.Δ) 
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Τπόκλεκα ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ γηα δεηήκαηα 
ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ- ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ-ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ 

 
1.ΓΕΝΘΚΑ 

Σε θεηηλή ρξνληά νη φπνηεο ζεηηθέο επηδφζεηο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο 
ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ δελ έθεξαλ ηελ αλακελφκελε επίδξαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξαγκαηηθήο 
νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ζηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο. Απηφ άιισζηε θαηαγξάθεηαη ηφζν ζηηο 
επηζεκάλζεηο ησλ θπξηφηεξσλ θνξέσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο (Δπηκειεηήξηα, 
ΔΒ, ΒΔΔ, ΔΔΔ, ΓΔΒΔ, ΔΒΔ, θ.ι.π.) φζν θαη απφ ηηο δηεζλείο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο (π.ρ. έθζεζε ΗΜD).  
Κχξηα αηηία ζπλερίδεη λα απνηειεί ην αθαηάιιειν θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ πεξηβάιινλ, 
θαζψο θαη ε αδξάλεηα ηεο Πνιηηείαο λα πξνσζήζεη κία θηιηθή πνιηηηθή πξνο ηηο επελδχζεηο 
ζηα πξφηππα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξγή εθαξκνγή κέηξσλ πνιηηηθήο γηα 
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα άκεζεο απφδνζεο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 
ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
Παξά ηηο φπνηεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο κε 
θχξην εθθξαζηή ην πςειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη γλψζεο αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα 
απνηειέζκαηα ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο είλαη πεληρξά. 
Γίλεηαη θαλεξφ φηη, ε αλακελφκελε νινθιήξσζε ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ δελ ζα επηθέξεη ηελ 
πνιππφζεηε αλάπηπμε εάλ δελ ιεθζνχλ έγθαηξα θαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε κέηξα 
νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζέιθπζεο ησλ επελδχζεσλ.  Πξσηίζησο 
φκσο απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ελφο ζνβαξνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, πνπ λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο πξαγκαηηθήο 
νηθνλνκίαο.  
Ηδηαίηεξα γηα ην ρψξν ησλ κεραληθψλ νη επηπηψζεηο ησλ αλσηέξσλ εκπνδίσλ έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε φιν ηνλ θιάδν ελψ ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηε 
γελεζηνπξγφ αηηία γηα ην brain drain ησλ Διιήλσλ κεραληθψλ πνπ θηλείηαη ζε πςειά επίπεδα.  
 
2.ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΘΕΕΩΝ ΚΑΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 
ε ζρέζε κε ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ πνπ είραλ απνζηαιεί ζην ππφκλεκα ελφςεη ηεο 
73εο ΓΔΘ ειάρηζηα πξάγκαηα πηνζεηήζεθαλ θαη πξνρψξεζαλ, ελψ κεγάιν κέξνο απηψλ 
ζπλερίδνπλ λα ηαιαλίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηνπ θιάδνπ.  
Δηδηθφηεξα :  
 

1. ΕΠΑ 2014-2020 
 

1.1 ΕΝΘΥΤΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ 
ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ πνπ ζεκεηψζεθε 
θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ ραξαθηεξίδεηαη σο ηζρλή. 
Παξά ην ζεηηθφ γεγνλφο φηη, ν θιάδνο ησλ Μεραληθψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη 
άκεζα σο ελ δπλάκεη σθεινχκελνο ζε αξθεηέο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ  πνπ πξνσζνχλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη φρη κφλν σο πξνκεζεπηήο/θαηαζθεπαζηήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα, εληνχηνηο ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ, ε 
πηνζέηεζε δπζρεξψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα. 
Οη ελ ιφγσ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δηέπνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ, 
πνπ είλαη ην θαηεμνρήλ πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 
2014-2020. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 Δλψ ζεκεηψζεθε ειαθξά βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ησλ εληάμεσλ θαη απνξξνθήζεσλ ζηηο 

ηέζζεξεηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑλΔΚ πνπ πξνθεξχρζεθαλ ην 2016 (Δλίζρπζε Πηπρηνχρσλ, 

Αλαβάζκηζε ΜΜΔ, Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ ΜΜΔ) ζπλερίδεη 

λα θπξηαξρεί ζεκαληηθή γξαθεηνθξαηία πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα  
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εληάμεσλ γηα φζνπο έρνπλ εληαρζεί σο πξνζσξηλνί δηθαηνχρνη, ελψ επίζεο δχν θαη πιένλ   

ρξφληα κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα γηα  

φζνπο έρνπλ απνξξηθζεί πξνζσξηλά κε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα λα κελ έρνπλ ην     

δηθαίσκα έλζηαζεο επί ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. 

 

 Ζ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη ε απνπζία δηαβνχιεπζεο κε θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φπσο ην ΣΔΔ απνηππψλεηαη ζηηο ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

πξνζθιήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηηο λέεο 

δξάζεηο «Φεθηαθφ Βήκα», «Φεθηαθφ Άικα» θαη «Πνηνηηθφο Δθζπγρξνληζκφο» έλα κήλα 

κεηά ηελ πξνθήξπμή ηνπο εθδφζεθαλ απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθιήζεσλ. 

 

 Παξά ην ζεηηθφ ηεο πξνθήξπμεο λέσλ πξνγξακκάησλ, εληνχηνηο ιφγσ θαη ηεο έιιεηςεο 

νπζηαζηηθήο δηαβνχιεπζεο, πεξηέρνληαη φξνη θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ 

θιάδν ησλ κεραληθψλ, φπσο ε απαίηεζε γηα κε ζπζηέγαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο απαζρφιεζεο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε χπαξμε 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ δηαηεξνχλ αμηφινγεο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη δελ 

απαζρνινχλ εξγαδνκέλνπο κηζζσηνχο.  

Δπίζεο ε αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε απνθιεηζηηθά ηζηνξηθά νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ρσξίο θαλέλα θξηηήξην φζνλ αθνξά ζην ραξαθηήξα ηνπ Δ/, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θηλείηαη ζε εληειψο αληηαλαπηπμηαθή ινγηθή.  

 

 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) αθφκε δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ έιεγρν ησλ επελδχζεσλ θαη κε δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζηελ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ. 

 

 Παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη κεγάιεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαθνηλψζεηο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ Σακείσλ 

ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σακείνπ 

Μηθξνπηζηψζεσλ θαη ηνπ ΣΔΠΗΥ ΗΗ. Δπίζεο, ε ζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

EQUITY FUND απαηηεί επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

 Μεηά ην «θηάζθν» κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιψλ ησλ πξνηάζεσλ ζην πξφγξακκα 

«ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ», νη δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπ 

Σακείνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο.  

 

 ην πξφγξακκα «ΔΡΔΤΝΧ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ» δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο 

αξξπζκίεο ζηελ αμηνιφγεζε θαζψο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο νξηζηηθέο εληάμεηο ησλ έξγσλ.  

 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ΠΔΠ γηα ηα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζπζηεξεί παξά ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο λα νξίζεη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα νξίζνπλ Δλδηάκεζν Φνξέα γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπο. Χζηφζν ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζθνληάθηεη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχλ έθδνζε θαη λέσλ απνθάζεσλ! 
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 Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζέκαηα θπθιηθήο  νηθνλνκίαο θαζψο θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ (π.ρ. Σακείν Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, δξάζεηο ΟΑΔΓ, 

θ.ι.π.) ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο παξακέλνπλ αδξαλή.  

 

 
ηελ θαηεύζπλζε απηή πξνηείλνληαη : 
1.Άκεζε επηηάρπλζε ησλ  πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο νξηζηηθήο έληαμεο.  
 
2.Ακεζε αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθηακίεπζεο ησλ πφξσλ πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο.  
 
3. Υξήδεη άκεζεο νξγαλσηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο αλαβάζκηζεο ε ιεηηνπξγία ηεο ΜΟΓ Α.Δ. 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ. Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη 
δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ νκαιή 
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. 
 
4.Οπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο κέζσ αξρηθήο πξνδεκνζίεπζεο 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη εθ ησλ πζηέξσλ ηξνπνπνηήζεηο. Δπίζεο ηα πξνγξάκκαηα λα 
δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ νπζία ηεο επέλδπζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξνο φθεινο 
ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ελεξγεηψλ 
θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σέινο ην ΣΔΔ/ΣΚΜ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ 
πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, θπθιηθήο 
νηθνλνκίαο θαη πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο. 
 
5. Γηεπθφιπλζε πξνυπνζέζεσλ θαη άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ ζπκκεηνρήο πνπ αθνξνχλ ζε 
επαγγέικαηα αηρκήο φπσο νη κεραληθνί (π.ρ. ππνρξεσηηθή χπαξμε κηζζσηψλ σο 
απαζρνινπκέλσλ γηα ηε ιήςε βαζκνινγίαο, απαγφξεπζε ζπζηέγαζεο ιφγσ αδπλακίαο ησλ 
ειεγθηηθψλ νξγάλσλ λα δηαπηζηψζνπλ ηε κε ρξήζε ηεο επέλδπζε θαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο 
εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηελ πινπνηεί). 
 
6. Τινπνίεζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα άλεξγνπο κεραληθνχο ζε ζέκαηα λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο θαηαζθεπήο 
ησλ ππνδνκψλ. 
 
7.Δπίζπεπζε ιεηηνπξγίαο ησλ επελδπηηθψλ ηακείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ή ηελ 
εθθίλεζε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξα ν ζεζκφο ησλ κηθξνπηζηψζεσλ, ην ΣΔΠΗΥ 
ΗΗ θαη ην Σακείν Τπνδνκψλ απνηεινχλ ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά 
ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. 
 
8. Καζηέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κεραληθψλ 
ζηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 
θαη επηζηεκνληθήο ηνπο γλψζεο. 
 
9. Ζ νινθιήξσζε ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ  πξνθεηκέλνπ 
Πεξηθέξεηεο φπσο ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επηινγή ΔΦΓ 
γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ απηνηειψλ 
πφξσλ ηνπο πνπ δηαζέηνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 
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10. Καηάξγεζε ηεο αλαρξνληζηηθήο θαη αληηαλαπηπμηαθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία απνθιείεη έκπεηξνπο θαη θαηαμησκέλνπο  
 
κειεηεηέο κεραληθνχο απφ ηελ εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην 
Δ.Π. «Αγξνηηθή Αλάπηπμε» γηα ζέκαηα εμνπιηζκνχ, θηεξηαθψλ επεκβάζεσλ, θαηλνηνκίαο, θαη 
παξαγσγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ.  
 
Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο  δπζηπρψο νπδέπνηε απάληεζε ζηηο επηζηνιέο πνπ απέζηεηιε ην 
ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ην δήηεκα απηφ. 
 Σνλίδνπκε φηη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ θαη ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 4399/2016 δελ πθίζηαηαη 
ν ελ ιφγσ άδηθνο απνθιεηζκφο ησλ κεραληθψλ. 
  
Επιζημαίνεηαι όηι ηο ΤΕΕ/ΤΚΜ έσει αποζηείλει καηά καιπούρ πποηάζειρ βεληίωζηρ ηος 
πεπιεσομένος πποκηπύξεων ενίζσςζηρ ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ (π.σ. ππόγπαμμα ίδπςζηρ και 
λειηοςπγίαρ νέων ηοςπιζηικών μικπομεζαίων επισειπήζεων). 
 

1.2 ΕΝΘΥΤΗ ΕΡΕΤΝΑ-ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 
 

1.Ακεζε πξνθήξπμε ηνπ Β’ θχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΡΔΤΝΧ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ 
ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ» κε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 80 εθ. επξψ, ηδηαίηεξα δε γηα 
ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
2. Πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηα έξγα πνπ 
ππνβάιινληαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ (π.ρ. HORIZON E.E.) θαη ηα νπνία ελψ 
επηηπγράλνπλ πςειή βαζκνινγία, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θνλδπιίσλ δελ κπνξνχλ λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ΔΔ γηα 
ζπλέξγεηεο κεηαμχ Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Δπίζεο κπνξεί λα 
απνηειέζεη θίλεηξν γηα ππνβνιή πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ πξνηάζεσλ απφ Έιιελεο 
εξεπλεηέο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ 
εηζξένπλ ζηελ Διιάδα απφ ηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  
 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα γίλεη ζε 3 επίπεδα (θαηά ζεηξά απμαλφκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο):  
1. Πξνηάζεηο Mono-beneficiary (ακηγψο ειιεληθέο) πνπ έρνπλ ιάβεη ην Seal of Excellence.  
2.  Πξνηάζεηο Mono-beneficiary (ακηγψο ειιεληθέο) πνπ δελ ππάγνληαη ζην ζεζκφ ηνπ Seal of 
Excellence. Παξάδεηγκα: ERC Grants πνπ ιακβάλνπλ πνιχ πςειή βαζκνινγία  
3. Πξνηάζεηο multi-beneficiary φπνπ ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα δειψζεη φηη ρξεκαηνδνηεί ηελ 
ειιεληθή ζπκκεηνρή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ινηπνί εηαίξνη ζα εμαζθαιίζνπλ ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο. ε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηξαηεγηθήο 
ζπκκαρίαο γηα ηε ρψξα, ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη αθφκε θαη εμ νινθιήξνπ ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ έρεη απνζηείιεη ζρεηηθή επηζηνιή ζηνλ αξκφδην Αλ. 
Τπνπξγφ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο θ. Φσηάθε (Α.Π. 1936/22-5-2018). 
 
2.ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟ ΝΟΜΟ 
 
Παξά ηα αηζηφδνμα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη απφ ην ηζρπξφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ Μεραλνινγηθνχ 
Δμνπιηζκνχ κε ρξήζε θνξναπαιιαγψλ εληνχηνηο νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ πνπ 
έρνπλ ππνβιεζεί παξνπζηάδνπλ ηξνκεξέο θαζπζηεξήζεηο. Δγείξνληαη ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο 
γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
ρξνλνδηαγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ  αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη. 
Ζ ίδηα εηθφλα ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη εθηακίεπζεο ησλ 
πφξσλ γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 3299/2004 θαη 3908/2011. 
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Γηα ηελ απεκπινθή απφ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα πξνηείλνληαη : 

 Δπηηάρπλζε ησλ ειέγρσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ νινθιήξσζεο θαη εθηακίεπζεο 

ησλ δφζεσλ ελίζρπζεο, παιαηψλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 

Ν.3299/2004 θαη Ν.3908/2011 ε νπνία έρεη βειηησζεί απεηξνειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 

 Έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνηάζεσλ ηνπ 
λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ Ν.4399/2016. 
 

 Άκεζε γλσζηνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ θνξναπαιιαγψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 
απφ ηνπο επελδπηέο. 
 

 Τηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ (επηζηνιή κε Α.Π. Οηθ.4065/06.11.2017) γηα ην 
εγρεηξίδην ειέγρνπ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ 
εθ ησλ πξνηέξσλ πιήξε γλψζε ηνπ επελδπηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζήο ηνπ. 
 

 Λήςε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ σο ΔΦΓ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε έξγσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ζε αληηζηνηρία κε ηελ πξφζθαηε 
λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο λα νξίδνπλ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ κε 
απεπζείαο αλάζεζε σο ΔΦΓ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ, ηνπ ΔΠΑ 2014-
2020.   

 
 
Επιζημαίνεηαι όηι παπά ηιρ ζςνεσείρ εκκλήζειρ για ηεσνική ζςνάνηηζη και ηιρ πποηάζειρ ηος 
ΤΕΕ/ΤΚΜ μέζω επιζηολών ζηον απμόδιο ΓΓ Σηπαηηγικών Επενδύζεων, ενηούηοιρ δεν ςπήπξε 
καμία μέσπι ζήμεπα ανηαπόκπιζη. 
 
3.ΕΠΕΝΔΤΕΘ 
 

 Τηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ ειεθηξνληθή πνιενδνκία θαη ησλ ςεθηαθφ ράξηε 

επελδχζεσλ ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πινπνίεζε κίαο δηαθνξεηηθήο 

αληίιεςεο, εηδηθά ζε κηθξά Project, γηα ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία φπνπ απηή εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζα πινπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ ν θάζε επελδπηήο λα 

κπνξεί λα παξαιακβάλεη κία «θαζαξή» επέλδπζε απφ ρσξνηαμηθέο, πεξηβαιινληηθέο, 

θ.ι.π. ππνρξεψζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο ηεο επέλδπζεο. 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ ηεο ρψξαο θαη ηνπ κεγάινπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ 

ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

 

4. ΘΕΜΘΚΟ ΠΛΑΘΘΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΗ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ 

 

 Δπίζπεπζε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ  αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ κεηαπνίεζεο ζηελ θαηεχζπλζε 

πεξηνξηζκνχ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνο 

φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ άκεζε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 10 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, γηα ηζφπνζεο επελδχζεηο απφ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κέζσ ηεο απηφκαηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ επελδπηψλ δαπαλψλ ζην ζχζηεκα taxisnet.   

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα start up επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία 

δνκψλ θαη κεραληζκψλ ζηήξημήο ηνπο (π.ρ. ζεξκνθνηηίδεο, επηηαρπληέο, πξν-ζεξκνθνηηίδεο) 

κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ θηλήηξσλ (θνξνινγηθά, ιεηηνπξγίαο, αζθαιηζηηθά, θιπ.).  
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 Γεκηνπξγία ράξηε δνκψλ επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο αληίζηνηρα κε ηελ πξσηνβνπιία γηα 

ηε ζηήξημε ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηε ζέζπηζε θαηάιιεινπ πιαηζίνπ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, αμηνιφγεζεο θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

 Βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εγγπήζεσλ, δαλείσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο 

ζχγρξνλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (δάλεηα επηκεξηζκνχ ξίζθνπ, εγγπήζεηο, 

κηθξνπηζηψζεηο, θιπ.). Δκπινθή ηδησηηθψλ ζρεκάησλ θαηφπηλ ελδειερνχο αμηνιφγεζεο 

ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ δαλείσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΔΔ 

(π.ρ. ηνκέαο κηθξνπηζηψζεσλ). 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηδησηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ζηελ αμηνπνίεζε πφξσλ ηεο ΔΔ θαη ηελ απαζρφιεζε λέσλ επηζηεκφλσλ. 

 

5.ΕΘΔΘΚΕ ΠΡΟΣΑΕΘ ΓΘΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΗΝ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΚΕΝΣΡΘΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 
 

 Αιεμάλδξεηα Ζώλε Καηλνηνκίαο (ΑΖΚ) 

11 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο ην εγρείξεκα ηεο ΑΕΚ δελ έρεη βξεί αθφκε ηνλ απαηηνχκελν 
βεκαηηζκφ ηνπ, δεκηνπξγψληαο ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ηελ επηηπρή ζπλέρεηά ηνπ. 
Πξνηείλνληαη : 
- Ζ άκεζε νινθιήξσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη έγθαηξε 

πινπνίεζή ηνπ 

- Ζ άκεζε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ηνπ ΠΓ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

60 ζηξεκκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζχιαθα ηεο ΑΕΚ. 

- Ζ απεκπινθή ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ έληαμεο απφ ην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη 

ελζσκάησζή ηνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζε αξκφδηα δηεχζπλζε γηα ηα 

ζέκαηα ππνζηήξημεο δνκψλ θαηλνηνκίαο 

- Ζ Δθπφλεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη επελδπηηθψλ 

ζρεκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζα 

πξνζδψζνπλ νπζηαζηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζην επηρεηξείλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 Ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηνπ ΔΣΔΑΝ θαη ηεο ππφ ζχζηαζεο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε επζχλε ην ρψξν ηνπ επξχηεξνπ Βνξεηνειιαδηθνχ ηφμνπ(ΑΜΘ-ΚΜ-ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ). 

 
6.ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟ ΥΕΔΘΟ «Ειιάδα Μηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ» 
 
To θείκελν «Διιάδα - Μηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ» ην νπνίν παξνπζηάζηεθε απφ 
ηελ θπβέξλεζε θαη δεκνζηνπνηήζεθε θαη ζηνπο θνξείο ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ 
γεληθφινγν θείκελν ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο, ην νπνίν αλ θαη εχθνια κπνξεί θάπνηνο λα 
ζπκθσλήζεη κε ηηο αλαθνξέο ηνπ, εληνχηνηο απνδεηθλχεηαη θαηψηεξν ησλ απαηηήζεσλ θαη 
πιήξσο αζχλδεην κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ζην πιαίζην ησλ 13 αλνηθηψλ 
πεξηθεξεηαθψλ ζπλεδξίσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα απνηεινχζαλ ηε βάζε γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ. 
Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηαμηλνκεκέλεο ζε δχν επίπεδα: 
 
α) ε γεληθό επίπεδν 
 Δλψ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζην πξψην θεθάιαην γηα ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

εμαληιείηαη ζηα ζεηηθά επηηεχγκαηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, 
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εληνχηνηο απνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο αλαθνξέο. 

Π.ρ. 

α) ην θεθάιαην γηα ηελ αλεξγία δελ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ αλέξγσλ 
κε επίδνκα αλεξγίαο (ζχκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηεο ΔΔ θπκαίλεηαη 
πάλσ απφ 20%) νχηε γίλεηαη αλαθνξά ζην ζηφρν θάιπςεο πνπ ζα έπξεπε λα απνηειεί 
θεληξηθή επηινγή. 
 
β) ην θεθάιαην γηα ηνλ ηνπξηζκφ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε ηνπξηζηηθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην ελψ 
δελ είλαη ζαθέο ηη ζα γίλεη γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 
(ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε απινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ δαλεηνδφηεζεο, αιιά δελ 
είλαη ζπγθεθξηκέλεο). 
 
 ε γεληθέο γξακκέο ε ζηξαηεγηθή θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο. Χζηφζν ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα πνπ απνηειεί θαη ζεκαληηθφ θελφ ζηξαηεγηθήο είλαη ε έιιεηςε πξνηεξαηνηήησλ θαη ε 

ζχλδεζε ζηφρσλ κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ζηνηρεία θαη πνιηηηθέο άκεζεο 

επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο θαη φρη γεληθφινγεο πινπνίεζεο. Παξάιιεια ζα έπξεπε λα ππήξρε 

αλάιπζε θφζηνπο- νθέινπο γηα θάζε κέηξν πνιηηηθήο πνπ πξνηείλεηαη.  

 

 Με δεδνκέλν ην ζεκαληηθφ έιιεηκα ηθαλήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζεσξνχκε φηη πνιχ κεγάιν 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ζα κείλεη ζηα ραξηηά. Οη δξάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

είλαη ηφζεο πνιιέο θαη ηφζν θηιφδνμεο/ καθξφπλνεο ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα πνπ εγείξνπλ 

ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ρξφλν θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπο. Παξάδεηγκα, 

θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή έπξεπε λα είραλ νινθιεξσζεί ζην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2018, φπσο 

α)Τηνζέηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 
θεθαιαίνπ 
 
β) Δθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία 
 
δελ έρνπλ αθφκε πινπνηεζεί θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζίεο λνκνζέηεζεο. 
 
 Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζχλδεζε ηνπ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κε ην αλαπηπμηαθφ 

ζρέδην πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαζψο θαη ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 

2021-2027. 

 
β) ε επίπεδν επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 
 Τπάξρεη κηα ηάζε δεκηνπξγίαο θφξνπκ, νξγαληζκψλ θνξέσλ θιπ πνπ δελ είλαη ζίγνπξν ηη 

αθξηβψο παξάγνπλ θαη ηη απνηειέζκαηα έρνπλ. Παξάδεηγκα: Γεκηνπξγήζεθε ην 

«πληνληζηηθφ πκβνχιην Βηνκεραληθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Πνιηηηθήο- Φφξνπκ 

Βηνκεραλίαο», ην νπνίν δεκηνχξγεζε ην «Φφξνπκ Αγξνδηαηξνθήο-Βηνκεραλίαο-

Σνπξηζκνχ». Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ θφξνπκ ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ 

κεηνπζησζεί ζε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, νχηε επέθεξαλ θάπνην απηφ απνηέιεζκα. 

Δπηπξφζζεηα δε δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζε πνηέο πξνηάζεηο έρνπλ πηνζεηεζεί.  

 

 Ζ απνπζία νπζηαζηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνκεραλία πέξα απφ κία 

γεληθφινγε αλαθνξά ζε αχμεζε ηεο κεηαπνίεζεο δελ ππάξρεη. εκεησηένλ φηη απνθεχγεηαη 

ζην θείκελν ε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ε νπνία είλαη απνχζα ηφζν ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ 

ΔΠΑ, φζν θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.  
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 Σν θείκελν επαλαιακβάλεη ζε πνιιά ζεκεία ηελ θνηλνηνπία «Ζ Διιάδα έρεη άξηζην 

επηζηεκνληθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ». Χζηφζν πνπζελά ζην ζρέδην δελ ππάξρνπλ κέηξα θαη 

ελέξγεηεο πνιηηηθήο ζχλδεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηελ ζχλδεζε ησλ ΑΔΗ/ΣΔΗ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ηελ επαλαθαηάξηηζε θαη 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηα πξφηππα ρσξψλ ηεο ΔΔ (π.ρ Γεξκαλία) πνπ 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη ζρεηηθά απνχζα θαη ρσξίο θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Ζ αλαθνξά ζην θείκελν «Τπνζηήξημε ησλ ΜκΔ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ εηαηξηθψλ ζπκπξάμεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη ελζσκάησζεο ηνπο ζε 

παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο»  είλαη έλα εμαηξεηηθφ γεληθφινγν επρνιφγην. πγθεθξηκέλα 

θνξνινγηθά θαη άιια θίλεηξα γηα ζπγρσλεχεηο ζα ήηαλ εππξφζδεθηα αιιά δελ αλαθέξνληαη. 

Όπσο επίζεο δελ ππάξρεη ε νπζηαζηηθή χπαξμε ελίζρπζεο ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Θεζκνχ, 

θαη κέηξα -θίλεηξα ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

 Δηδηθφηεξα γηα δήηεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαζψο θαη ηεο ζηήξημεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα δελ ππάξρνπλ ζαθείο αλαθνξέο. Οη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ 

Αλαπηπμηαθφ Νφκν αιιά θαη ζε θνλδχιηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ ΔΠΑλΔΚ 

πξνθξίλνπλ ηελ επηηαθηηθή ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ άκεζεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο. 

 

 Ζ θαηλνηνκία λνείηαη θπξίσο σο απνηέιεζκα ζχκπξαμεο δεκφζησλ 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν είλαη πξνβιεκαηηθφ 

αθφκε θαη ζε πην πξνεγκέλεο ρψξεο. Γελ ππάξρεη πνπζελά, πρ, ε έλλνηα ηεο πξνψζεζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ.  

 

 ην θείκελν αλαθέξεηαη φηη «Μηα ζεηξά λέσλ θηλήηξσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ζηελ Δ&Α». Χζηφζν δελ αλαθέξνληαη πνηά είλαη απηά ηα θίλεηξα, αλ έρνπλ 

μεθηλήζεη λα πινπνηνχληαη θαη ηη έρνπλ απνδψζεη σο ρψξα. 

 

 ην δήηεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ ηακείσλ 

Equity Fund, Μηθξνπηζηψζσλ, Νέαο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, θ.ι.π. επηζεκαίλνπκε ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζή ηνπο παξά ην ζεηηθφ γεληθφηεξν ζηφρν ηνπο. Παξάιιεια δελ 

ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε απηά ηα ηακεία γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  

 

 Τπάξρεη εκθαλήο απνπζία αλαθνξάο ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο πνπ λα ζπλδέεη ηηο έλλνηεο: 

ρσξνηαμία-επελδχζεηο-θηιηθφ πεξηβάιινλ-ηθαλή δεκφζηα δηνίθεζε-παξνρή θηλήηξσλ. 

 

 Οη ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ  εμαληινχληαη ζε γεληθή αλαθνξά πεγψλ ρσξίο φκσο 

νπζηαζηηθή αλάιπζε ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζε κέηξα άκεζεο εθαξκνγήο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια δε ιακβάλεηαη ππφςε ην λέν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ 

2021-2027 κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο θαη πφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζα επσθειεζεί ε 

ρψξα.  

 
 


