
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερομηνία: 27/06/2006 

Θέμα: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι "Ημέρες Έρενας & Τεχνολογίας"  

Επιτυχία σημείωσαν κατά κοινή ομολογία οι "Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας" που 
διοργάνωσαν στις 22 και 23 Ιουνίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Ελληνική 
Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή και το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. 
 
Στις Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας συμμετείχαν περί τους 200 εκθέτες και 
εκπροσωπήθηκαν συνολικά 58 φορείς και συγκεκριμένα: 

•  25 Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας (ΑΕΙ, Ινστιτούτα Τεχνολογίας και Ερευνητικά 
Κέντρα με τη συμμετοχή 64 Ινστιτούτων και Εργαστηρίων) 
•  10 Φορείς Εφαρμογής 
•  23 Επιχειρήσεις 
 
Σε μια συγκυρία κατά την οποία η εισαγωγή καινοτομιών και η υποστήριξη όλης της 
αναπτυξιακής διαδικασίας µε διάχυση τεχνογνωσίας και ανάπτυξη των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της Τεχνολογίας είναι ο κρίσιμος παράγων για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση τόσο της ποιότητας των 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών, η διοργάνωση 
συνέβαλε όχι μόνο στην προβολή των ελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων, αλλά 
και στον αναγκαίο συνδυασμό ανάμεσα στους ερευνητές, την πολιτεία, το επιχειρείν 
και τους τελικούς χρήστες, που είναι οι πολίτες. 
 
Ήταν η πρώτη φορά που τα αποτελέσματα έρευνας-τεχνολογίας των ελληνικών 
Πολυτεχνείων και Ερευνητικών Κέντρων έρχονται σε επαφή με την ελληνική 
κοινωνία, και ως τέτοιο το γεγονός αυτό προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον. Σε αυτό 
συνεισέφερε και το ότι η εκδήλωση φιλοξενήθηκε, εκτός από το Αμφιθέατρο του 
ΥΠΕΞ, στο Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων του Αττικό Μετρό στην πλατεία 
Συντάγματος, από όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα και να παρακολουθήσουν μερικές από τις 
συνεδρίες των "Ημερών Τεχνολογίας". Δεν ήταν λοιπόν μόνο οι περίπου 200 εκθέτες 
(προερχόμενοι από διαφορετικού τομείς όπως: Βιομηχανικές Τεχνολογίες, Αειφόρος 
Κατασκευή, Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες, Προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, Βιοϊατρική κλπ.), που έδιναν στο κοινό τη συνολική γεύση από τα 
επιτεύγματα της ελληνικής έρευνας-τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Ήταν και οι 
συνεδρίες, που απλώνονταν σε ένα πεδίο ενδιαφερόντων το οποίο κατελάμβανε από 
τα τεχνολογικά πάρκα και τη σύγκλιση έρευνας και βιομηχανίας, μέχρι τα ζητήματα 
που άπτονται της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και τεχνολογία. 
 
Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι διοργανωτές κάλεσαν με κάθε δυνατό τρόπο την 
Ελληνική Πολιτεία σε γόνιμο διάλογο ώστε να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της µε 
την αύξηση των πόρων για την εφαρμοσμένη έρευνα, την υιοθέτηση των 
προτεραιοτήτων που προτείνει το ΤΕΕ µε την προκήρυξη προγραμμάτων, τη θέσπιση 
θεσμών και στρατηγικών για την ενίσχυση της έρευνας, την αναγνώριση του ρόλου 
των ερευνητών και ιδιαίτερα των νέων, την αξιοποίηση των Ελλήνων Μηχανικών και 



των φορέων τους και ιδιαίτερα των τεχνολογικών πάρκων ως μοχλών ανάπτυξης και 
καινοτομίας: "Περιμένουμε να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα, για την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας-τεχνολογίας, καθώς και για την οργάνωση και την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς που καταδεικνύουν οι ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας" σημείωσε χαρακτηριστικά το μέλος της Οργανωτικής 
Επιτροπής της διημερίδας, κα Τώνια Μοροπούλου, κατά την τελετή εγκαινίων της 
έκθεσης. 
 
Τη διημερίδα υποστήριξαν επίσης με τη συνεργασία τους το Υπουργείο Μεταφορών 
Επικοινωνιών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Δήμος Αθηναίων, ο ΟΑΣΑ, η Γενική 
Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και η ΑΜΕΛ Α.Ε. 


