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ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
 

Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 
μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
3ος   Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας  και Καινοτομίας 

«Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 

 
Με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ως 
τους βασικούς πυλώνες για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, ο 
ΣΕΒ και η Eurobank, προχώρησαν από κοινού στην προκήρυξη του 3ου   
Πανελληνίου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα 
Καινοτομεί!».   Ο Διαγωνισμός, ο οποίος αποτελεί πλέον θεσμό της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στη χώρα μας, επιβραβεύει καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και 
προϊόντα, ανοίγει δρόμους για την εμπορική τους αξιοποίηση και στηρίζει, ιδιαίτερα 
στις σημερινές συνθήκες, μια άλλη Ελλάδα που σκέπτεται, παράγει και καινοτομεί.  
 
Με εφαλτήριο την εξαιρετική επιτυχία των δύο πρώτων διοργανώσεων, ο 
Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας συνεχίζει να αναδεικνύει τη 
σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα, ως 
άξονα ενός εθνικού σχεδίου για έξοδο από την κρίση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον 
1ο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας υποβλήθηκαν 297 
υποψήφιες προτάσεις, εκ των οποίων οι 91 στο πεδίο της έρευνας (30%) και οι 
206 στο πεδίο της καινοτομίας (70%). Αντίστοιχα, στον 2ο Διαγωνισμό 
υποβλήθηκαν 242 υποψήφιες προτάσεις (60 στο πεδίο της έρευνας και 182 στο 
πεδίο της καινοτομίας). 
 



Η ανεξάρτητη και αυστηρή αξιολόγηση των προτάσεων από ειδικούς, σε 
συνδυασμό με την έκταση της προβολής των προτάσεων που προκρίνονται, έχει 
βοηθήσει όσους διακρίθηκαν στους δυο πρώτους διαγωνισμούς να προωθήσουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες, να φέρουν την έρευνα τους πιο κοντά στην αγορά και να 
βρουν συνεργάτες ή συνεταίρους.  Επιπλέον, σήμερα, μια σειρά ειδικών εργαλείων 
που έχουν αναπτύξει τόσο ο ΣΕΒ όσο και η Eurobank δίνουν στους 
συνδιοργανωτές την ικανότητα να προσφέρουν, σε όσους το επιθυμούν, 
εξειδικευμένη και κατά περίπτωση υποστήριξη.  
 
H αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους του Διαγωνισμού, για τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων υπάρχουν διαθέσιμες στο 
διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr .Η υποβολή των προτάσεων γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω στην ίδια  ιστοσελίδα  μέχρι τις 30/9/2014. 
 
Από τον ΣΕΒ, ο κ. Μιχάλης Μητσόπουλος, Συντονιστής, Τομέας Υποδομών και 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Τ: 211 500 6157) και η κα Έλσα Λαζαρή (Τ: 211 
500 6118, info@kainotomeis.gr), Υπεύθυνη Γραμματείας του Διαγωνισμού, είναι 
στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματά και να σας δώσουν 
όποιες διευκρινίσεις θελήσετε. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Γιόλα Φράγκου 
E‐mail: sbtke@otenet.gr 
 
Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  Enterprise Europe Network ‐Hellas 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111  
Φαξ: 2421026394 
Ιστοσελίδα : http://www.sbtke.gr, www.enterprise‐hellas.gr 

 


