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Ρόδος, 08.06.2018 
 
1. Στο 57,7% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα. 

Στο 57,7% αυξήθηκε την τριετία 2014-2016 το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών 
επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
(ΕΚΤ) και της ΕΛΣΤΑΤ. 

Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις περιόδους 2012-
2014 (51%) και 2010-2012 (52,3%). Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά 11.000 επιχειρήσεις, με 
10 εργαζόμενους και άνω. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο όπως αναρτήθηκε στο ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης). 
 

2. 2ο Hellenic Innovation Forum: Όταν η καινοτομία συναντά την επιχειρηματικότητα. 
Η ανάδειξη της ελληνικής καινοτομίας και των επιχειρήσεων εκείνων που μπορούν να 

δώσουν πραγματικά και διαφορετική ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα 
αποτελέσει το αντικείμενο του 2ου Hellenic Innovation Forum με τιμώμενη χώρα την 
Ολλανδία. Το Forum, το οποίο είναι υπό την αιγίδα και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, θα 
λάβει χώρα στην Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) στις 19 και 20 Ιουνίου. 

Τη δεύτερη ημέρα του 2ου Hellenic Innovation Forum, ορισμένα από τα καλύτερα projects 
της Ελλάδας, τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις αναζήτησης 
χρηματοδότησης και στρατηγικών συνεργασιών, θα παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους 
σχέδια ενώπιον επενδυτών!  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 

3. Πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ανοικτά Κέντρα 

Εμπορίου». 
      Η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου  Οικονομίας & Ανάπτυξης και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, διοργανώνουν την Τετάρτη 13 Ιουνίου και ώρα 14:00, την 
πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ,  «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». 
      Στην εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΣΕΕ (Μητροπόλεως 42, 
Αθήνα) θα παρουσιαστεί αναλυτικά η Δράση και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους 
ενδιαφερόμενους, προς επίλυση αποριών. 

     Η σχετική ανάρτηση στο site του ΕΠΑνΕΚ. 
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4. Παρέμβαση IΙ – Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών 

Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 
Εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1897/04-06-2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΩΔΨΘ4653ΠΣ-8Ρ8). 

Η ανωτέρω οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε Πρώτη (1η) τμηματική ένταξη 63 
ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ. 

Οι δικαιούχοι των επιπλέον εξήντα τριών (63) ερευνητικών έργων/πράξεων της 
Παρέμβασης ΙΙ, τα οποία εντάσσονται με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται 
να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με 
την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την 
υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 63 ερευνητικών έργων)  έχει 
δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά 
της απόφασης ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, 
από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή μέχρι την 25.06.2018. 
Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως 
εκπρόθεσμη. 

Σχετικές αναρτήσεις - ανακοινώσεις: 

της ΓΓΕΤ 

της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

Σχετικό αρχείο μπορείτε να δείτε εδώ. 
 
 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12) 
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