
                                      
 

 

          Παρασκευή, 31.7.2020  
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

    «Ασκώ τα δικαιώµατά µου, τηρώ τις υποχρεώσεις µου,         

στην Ευρώπη του αύριο» 

Κάθε Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 το µεσηµέρι, ακούστε στο Πρώτο Πρόγραµµα 

την εκποµπή του Περικλή Βασιλόπουλου «Ασκώ τα δικαιώµατά µου, τηρώ τις 

υποχρεώσεις µου, στην Ευρώπη του αύριο», µε φιλοξενούµενο το δηµοσιογράφο 

Αντώνη Παπαγιαννίδη. 

Αυτήν την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020, από τις 12 έως τις 2 το µεσηµέρι, θα γίνει 

έκτακτο δίωρο αφιέρωµα µε αφορµή τον νέο νόµο 4712 που µόλις ψηφίστηκε που αφορά 

µεταξύ άλλων και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). Ανιχνεύει τον κρίσιµο ρόλο στην 

µετά covid εποχή που έχει η καινοτοµική επιχειρηµατικότητα και η έρευνα από 

δηµόσιους (ΑΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα) και ιδιωτικούς φορείς σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας της γνώσης (Υγεία, Πράσινη Ανάπτυξη, Γεωργία Ακριβείας, Media και 

Επικοινωνίες, 4η Βιοµηχανική Επανάσταση). Είναι µια ανάπτυξη που οφείλει να 

προϋποθέτει τον σεβασµό των ψηφιακών δικαιωµάτων των πολιτών και να µην 

αντιστρατεύεται την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. 

Καλεσµένοι είναι: 

 Ο Χρήστος ∆ήµας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που µιλά για τον 

νέο νόµο και τις προβλέψεις του (Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, 

τριπλασιασµός υπερέκπτωσης δαπανών έρευνας, φορολογικά κίνητρα),  

 Από την Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Κανόπουλος, εκπρόσωπος της νεοφυούς 

επιχείρησης Brite Solar, που επιλέχθηκε να χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Καινοτοµίας για την κατασκευή ηµιδιαφανών φωτοβολταϊκών πάνελ 

για Θερµοκήπια και κατοικίες. 

 Η Μάρα Τσούµαρη, ∆ιδάκτωρ Γλωσσολογίας, ιδρύτρια νεοφυούς εταιρίας στον 

τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης. 

 Ο Γιάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής  ∆ικαίου Πληροφορικής στο ΑΠΘ, µιλά για 

την προστασία των ψηφιακών δικαιωµάτων των πολιτών (εφαρµογές στα κινητά 

τηλέφωνα, προσωπικά δεδοµένα, κυβερνοεπιθέσεις), αλλά και για την 

κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων ευρεσιτεχνιών στις νεοφυείς 

επιχειρήσεις. 



 Ο Μάικ Νούτζεντ, αναπλ. Γενικός ∆ιευθυντής Τεχνολογίας της ΕΡΤ, µιλά για το 

διευρωπαϊκό δίκτυο Sandbox που συµµετέχει και η ΕΡΤ, το MediaLab της ΕΡΤ 

και τον ρόλο των δηµόσιων Ρ/Τ και της EBU στην προώθηση των νεοφυών 

επιχειρήσεων στα media. 

 Ο Αναστάσιος Μόρφης, µιλά για το πρόγραµµα Epsilon που υποστηρίζεται από 

το MediaLab της ΕΡΤ. 

 Τέλος, ο ∆ηµήτριος Πανόπουλος, στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας, µιλά για 

τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Ψηφιακής Καινοτοµίας και την σύµπραξη Rebrain που 

προωθεί η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.  

 

Επιµέλεια-δηµοσιογραφική έρευνα-παρουσίαση: Περικλής Βασιλόπουλος. 

Συντονιστείτε στο Πρώτο Πρόγραµµα 91,6 και 105,8!  
Info: 
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, 12:00-14:00   
Εκποµπή: «Ασκώ τα δικαιώµατά µου, τηρώ τις υποχρεώσεις µου, στην Ευρώπη του αύριο» 
Live Streaming: webradio.ert.gr/proto 
Facebook: www.facebook.com/protoprogramma.ert  


