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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΓΕΤ ΣΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

9 και 10-7 2014 

 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 

Συντονισμός δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης 
μεταξύ περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:  
 

1. Ποιοί είναι οι Βασικοί Άξονες της περιφερειακής RIS3 
2. Πώς μεταφράζονται σε αντίστοιχες δράσεις στο ΠΕΠ (Θεματικός 

στόχος 1) 
3. Σχέση- συνέργειες   μεταξύ Εθνικού και Περιφερειακού Επιπέδου 

Παρακολούθηση / διακυβέρνηση εφαρμογής 
(περιφερειακό/εθνικό, συντονισμός/συνεργασία) 

 

9/7/ 2014 
9:30-12:30 

Συνάντηση με ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1. Βασικοί άξονες RIS3: Προτείνεται ο κλάδος της Ενέργειας και η 

αξιοποίηση του λιγνίτη καθώς και των ΑΠΕ/ οι παραδοσιακοί 
κλάδοι της μεταποίησης (Δερμάτινα προϊόντα-γούνα, μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων, τρόφιμα, ποτά)/ Αγροτικά προϊόντα, κρόκος 
Κόζανης, κτηνοτροφία, εκτροφή γουνοφόρων ζώων/ Τουρισμός. 
Διαπνέει όλους τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ1 έως ΘΣ4 και ΘΣ6) 

2. Π/Υ Θεματικού Στόχου1: 11,2εκ.Ευρώ συνολική Δημόσια Δαπάνη 
Κυριότερες Δράσεις: 
ΕΠ1.α : 5,9 εκατ. Ευρώ ΔΔ:(η ενίσχυση ερευνητικών μονάδων για την 

αναβάθμιση & ενσωμάτωση νέων Ερευνητικών Υποδομών για την 
προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς περιφερειακού 
ενδιαφέροντος, η από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων ερευνητικών 
υποδομών από δίκτυα ερευνητικών κέντρων – πανεπιστημίων – ΤΕΙ, η 
ενίσχυση υποδομών καινοτομίας). 
Συγκεκριμένα: 

 Χρηματοδότηση β΄φάσης  του 2ου κτηρίου του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (Το 
Κτήριο Β της β΄φάσης είναι σχεδιασμένο για  να φιλοξενήσει 
εργαστήρια μεγάλου ύψους και υποστηρίζει μηχανήματα που 
έχουν δωριθεί στο εργαστήριο για συγκεκριμένα πειράματα 
που σχετίζονται άμεσα με την ευρύτερη δραστηριότητα της ΔΕΗ 
στην περιοχή, διαφοροποιώντας σημαντικά την περιφέρεια Δυτ. 
Μακεδονίας από τις υπόλοιπες στα θέματα που άπτονται του 
Ενεργειακού Τομέα. Ύστερα  από ερώτηση της ΓΓΕΤ απαντήθηκε 
ότι πρόκειται για εργαστήριο που θα λειτουργεί αυτόνομα σε 
σχέση με την προτεινόμενη στον Εθνικό Οδικό Χάρτη ΕΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στον τομέα των στερεών καυσίμων, ωστόσο 
σχετίζεται προς αυτήν) Π/Υ:  4 εκατ. ευρώ 

 ίδρυση πρότυπου καινοτόμου Κέντρου Ενεργειακής Απόδοσης , 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ  στο ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Π/Υ:  1,1 εκατ. ευρώ 

 δημιουργία εργαστηρίου «πράσινων υλικών δόμησης»  του 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π/Υ : 0,8 εκατ. ευρώ 

Οι παραπάνω δράσεις προέκυψαν  μέσα από διαδικασία 
διαβούλευσης με τους φορείς και υποβλήθηκαν αναλυτικά Τεχνικά 
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Δελτία με πρόσκληση της Περιφέρειας. Η υποστήριξη από το ΠΕΠ 
των παραπάνω υποδομών θα προκαλέσει ολοκληρωμένο 
συνδυαστικό αποτέλεσμα. Λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του 
σημαντικού ρόλου του ΕΚΕΤΑ στην Περιφέρεια (βασικός σύμβουλος 
της ΔΕΗ, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση), η παραπάνω 
υποδομή θα χρηματοδοτηθεί οπωσδήποτε από το ΠΕΠ. Αντίστοιχα 
το ΤΕΙ εξειδικεύεται στα SMART GRIDS και στην Εξοικονόμηση 
Ενέργειας. 
Μέσω των παραπάνω υποδομών θα εξυπηρετηθεί η 
επιχειρηματικότητα που εκπροσωπείται κυρίως από το Cluster 
Mετάλλου (η μακροχρόνια συνεργασία της τοπικής οικονομίας με 
τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, την 
βιομηχανία μαρμάρου και ξύλου και τις διάφορες επιχειρήσεις 
εξόρυξης, έχει οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλου αριθμού 
επιχειρήσεων μετάλλου, περίπου 22 επιχειρήσεις) που θα 
ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα με την κατασκευή της 5ης μονάδας της ΔΕΗ 
στην Πτολεμαΐδα. 
ΕΠ1.β: 5,3 εκατ. Ευρώ ΔΔ: (στόχος: η ενθάρρυνση της καινοτομίας και 

παροχή κινήτρων για στροφή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα, με 
ενίσχυση καινοτομικών  και εξωστρεφών επιχειρήσεων, ίδρυση 
επιχειρήσεων που θα προέρχονται από το χώρο της έρευνας.  Η 
επιχειρηματική αριστεία να συμμετάσχει στο RIS3) 

Προβλέπεται δέσμη εργαλείων που ενισχύουν την συνεργασία 
ΜΜΕ και Ερευνητικών Φορέων για παραγωγή καινοτομίας στο 

πλαίσιο της RIS3 （ κυρίως  στην ενέργεια και μεταποίηση), 
δημιουργία δικτύων και συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών 
φορέων (clusters),χρηματικά έπαθλα για καινοτόμες ιδέες, 
Κουπόνια Καινοτομίας, ενίσχυση spinoffs , Living Labsκλπ. 
Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 
-Δράσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ      3,3 εκατ. Ευρώ 
-Κουπόνια καινοτομίας  0,9       ,, 
-Spin-offs                            0,5       ,, 
-Competence Centre        0.1       ,, 
-Living Labs                        0,5       ,, 

                                   ΣΥΝΟΛΟ  5,3       ,, 
 

3. Συνέργειες  με εθνικό επίπεδο: 
Ερευνητική φάρμα για τη γούνα: Η γούνα αποτελεί για την  
Περιφέρεια μια πολύ δυναμική οικονομική δραστηριότητα με 
εξαγωγικό προσανατολισμό που κειμένεται από 800 έως 900 εκ. 
Ευρώ ετησίως.  Υπάρχει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια της 
παραγωγής  των γουνοδερμάτων με την δημιουργία 104 φαρμών , 
όπου παράγονται 2,7 εκ. γουνοδέρματα ετησίως,  όμως αποτελεί 
μη ανταγωνιστικό προϊόν στη διεθνή αγορά, λόγω  μειωμένης 
ποιότητας. Χρειάζεται η διερεύνηση όλης της αλυσίδας αξίας από  
την εκτροφή των ζώων έως τη μεταποίηση.Θα αναπτυχθεί και θα 
λειτουργήσει παράλληλα προς την έρευνα η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση ενώ ο εκσυγχρονισμός του κλάδου θα βοηθήσει στην 
απορρόφηση της ανεργίας των νέων. Ζητήθηκε η βοήθεια της ΓΓΕΤ 
για τον εντοπισμό της κατάλληλης Δράσης (π.χ. Cluster, 
Twinningμε φορέα του εξωτερικού , Competence Center?) που θα 
στηρίξει τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την μετατροπή του 
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προϊόντος σε ανταγωνιστικό. Ενδεχομένως η Δράση να τεθεί στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου Master Plan υπό την αιγίδα της 
ΓΓΕΤ(Θέμα προς διερεύνηση) 

Αναγκαία η συνεργασία με ΓΓΕΤ για αλληλοενημέρωση και 
συντονισμό, καθώς και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας κατά 
την εφαρμογή. Σύστημα διακυβέρνησης RIS3 
(εθνικό/περιφερειακό) 
Επίσης στο εθνικό επίπεδο θα χρειασθεί επίλυση θεσμικών 
προβλημάτων τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και ζητήματα 
οικολογικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που θα ενισχύσουν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον και την καινοτομία. 
 

4. Συνέργειες με άλλους ΘΣ: 
Ο ΘΣ3 ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Μεταξύ άλλων, το Κέντρο 
Τεχνολογικής Έρευνας και το TEI Δυτ. Μακεδονίας, που θα  
υλοποιήσουν το Cluster Mετάλλου. Επίσης, θα χρηματοδοτήσουν 
στο Θεματικό Στόχο 3, προτάσεις RIS3 όπως η δημιουργία 
θερμοκοιτίδας, η προώθηση clusters, το ερευνητικό κέντρο γούνας, 
μια δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας κ.λπ. 
 Σε εθνικό επίπεδο οι υπόλοιποι Θεματικοί Στόχοι της RIS3 θα 
πρέπει να υποστηριχθούν από το ΕΠΑνΕΚ (κατά λάθος αναφέρεται 
η ΓΓΕΤ.) 
Διαπεριφερειακότητα: Μελετάται το έργο «ΕΓΝΑΤΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
που «ακουμπά» 4 περιφέρειες του Βόρειου Άξονα και φιλοδοξεί να 
αποτελέσει έναν άξονα δημιουργίας νέου τουριστικού προϊόντος 
πέρα από τα διοικητικά όρια των Περιφερειών και των Νομαρχιών 
που διασχίζει η Εγνατία Οδός. Θα μπορούσε να στηριχθεί από το 
ΘΣ1 (ΕΠ 1.β) ή το ΘΣ3. 
 

 
9/7/ 2014 
12:30-3:30 

Συνάντηση με ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
1. Βασικοί άξονες RIS3: Πρωτογενής τομέας -Μεταποίηση 

/Βιομηχανία της εμπειρίας -Τουρισμός/ Υγεία-Ευεξία. 
 
2. Π/Υ Θεματικού Στόχου1: Έχουν 7,2 εκ.Ευρώ(κοινοτικοί πόροι ΕΤΠΑ). 

Το έχουν αυξήσει με δική τους απόφαση σε 7.6 εκατ. Ευρώ. Τους 
επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να έχουν έγκριση για την αλλαγή γιατί 
δε θα τους το δεχθεί το σύστημα λόγω σωρεύσεων κλπ 
Κυριότερες Δράσεις: 
ΕΠ1.α: 1,1 εκατ. Ευρώ (κοινοτικοί πόροι ΕΤΠΑ):  (Ειδικός στόχος: 

Ενίσχυση δικτύωσης ερευνητικών υποδομών)  

Πρόκειται να ενισχυθούν υποδομές έρευνας και καινοτομίας για 
την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τομείς που άπτονται 
της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης με στόχο τη δικτύωση και 
διασύνδεση των φορέων αυτών τόσο μεταξύ τους (δίκτυα 
εργαστηρίων, δίκτυα υποδομών), όσο και με αντίστοιχους φορείς – 
ερευνητικές υποδομές που δραστηριοποιούνται στον υπόλοιπο 
Ελληνικό χώρο.  
Θα περιλαμβάνουν κτηριακές διαμορφώσεις, εκσυγχρονισμό 
υποδομών έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξη υποστηρικτικών 
μηχανισμών. Έγινε παρατήρηση από ΓΓΕΤ και ΕΥΣΣΑΑΠ ότι ο 
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στόχος  θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να καταστεί σαφές τι 
επιδιώκεται μέσω της συγκεκριμένης δικτύωσης. 
 
ΕΠ1.β 6,5 εκατ. ευρώ (κοινοτικοί πόροι ΕΤΠΑ):  (Ειδικοί στόχοι: 

Ανάπτυξη συνεργασιών δημόσιων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων 
/Αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις ) 

΄Eγινε αναφορά σε σχεδιασμό δράσεων  για την ενίσχυση των 
συστάδων επιχειρήσεων  (Clusters), που όμως θα πρέπει να 
συνδεθεί με προτεραιότητες της RIS3, όπου υπάρχει σχετική 
ωριμότητα.(π.χ. Αγροδιατροφή, Τουρισμός) 
Έγινε επίσης αναφορά από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας  
στο Πρόγραμμα  ενίσχυσης της έρευνας « Νέα Γνώση» που 
υλοποίησε η Περιφέρεια Ηπείρου  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο  
χρειάζεται αποτίμηση με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του και 
αναδιαμόρφωση. Θα  επεκταθεί ώστε να περιλάβει συνεργασίες 
ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις, αλλά και ενίσχυση της 
έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να είναι περισσότερο στοχευμένο   
στον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας. Στις προτεραιότητες της 
Περιφέρειας είναι: 
- Συνεργασίες –clusters:   4,5 εκατ. Ευρώ 
- Έρευνα στις επιχειρήσεις: 2 εκατ. Ευρώ 
Γενική παρατήρηση: Απαιτείται  να τονισθεί  η διασύνδεση με το 
περιφερειακό RIS3, καθώς και ο συντονισμός στο πλαίσιο των 
συστημάτων διακυβέρνησης εθνικού και περιφερειακώνRIS3 
 

3. Δεν εκφράστηκαν ειδικές ανάγκες συνέργειας με το εθνικό επίπεδο. 
Η ΓΓΕΤ έκανε απλώς  αναφορά σε αποτελέσματα αξιολόγησης των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Οδικού 
Χάρτη ΕΥ, όπου το Παν/μιο Ιωαννίνων έχει σημαντική συμμετοχή. 

 
9/7/ 2014 
 
3:30-6:30  

Συνάντηση με ΕΔΑ Αν.Μακεδονίας Θράκης 
1. Βασικοί άξονες RIS3 (υπό ολοκλήρωση): 

Έμφαση δίνεται μέσω αξιοποίησης της Τεχνικής βοήθειας, για στη 
δημιουργία θεσμικής ικανότητας  στην Περιφέρεια με αναβάθμιση 
του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, λειτουργία 
συστήματος διακυβέρνησης RIS3 και ανάπτυξη συλλογικών 
εργαλείων και εργαλείων σχεδιασμού (foresight), διαμόρφωση του  
action plan RIS3, διαμόρφωση ερευνητικής στρατηγικής 2020 
(Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο). 
Κάθετες προτεραιότητες παρέμβασης στο παραγωγικό σύστημα:  
Ο Αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας σημαντικός τομέας 
προτεραιότητας. Σημαντικό εύρημα: Η ύπαρξη «διάσπαρτων» 

επιχειρήσεων (spikes) με σημαντική τεχνολογική βάση, που δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε έναν ενιαίο κλάδο( κατηγοριοποιήθηκαν 
ως «Αναδυόμενοι Κλάδοι»). 

2. Π/Υ Θεματικού Στόχου1:  11,3εκ.Ευρώ(συνδρομή ΕΤΠΑ) 
3. Δεν θα χρηματοδοτήσουν ερευνητικές υποδομές (ΘΣ1, ΕΠ1α) 

Κυριότερες Δράσεις: 
ΕΠ1.β 

Προβλέπεται  πλέγμα δράσεων που  
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• θα ενισχύσει την έρευνα στις επιχειρήσεις (δράσεις τύπου 
ΠΑΒΕ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ). Πρόκειται 
για μεμονωμένα ερευνητικά έργα, ειδικά σχεδιασμένα με 
βάση τη ζήτηση (κάλυψη αναγκών) ομάδων τοπικών 
επιχειρήσεων. 

• θα ενισχύσει τη διάχυση γνώσεων και μεταφορά 
τεχνολογίας. (Ενδιαφέρον το μείγμα  εργαλείων μέσω 
δράσεων μετεξέλιξης των γραφείων διαμεσολάβησης, της 
ανάπτυξης μικρών επιδεικτικών έργων από ακαδημαϊκούς 
και ερευνητικούς φορείς, δράσεων Technology Audit στις 
toptenεπιχειρήσεις, ενίσχυση τεχνοβλαστών, ενίσχυση 
δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για κατοχύρωση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ) 

 
Έμφαση δόθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΔΑ στην υποστήριξη  
μέσω της Τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ της Δομής Διακυβέρνησης (με   
τρία επίπεδα Διοίκησης): 
 Περιφερειακά Επιστημονικά  Συμβούλια (νόμου ΓΓΕΤ), Εκτελεστική 
Δομή (Management Unit) που έχει την ευθύνη της υλοποίησης του 
Προγράμματος Δράσης, Συλλογικά όργανα.   
Eπίσης, τονίσθηκε από την ΕΔΑ η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης 
δράσεων υλοποίησης των Στρατηγικών RIS (κύρια των 
Περιφερειακών) έστω και με μικρού προϋπολογισμού δράσεις – 
πιλοτικής κλίμακας ώστε να εντοπισθούν έγκαιρα αδυναμίες και 
προβλήματα κατά την εφαρμογή και να ληφθούν τα αναγκαία 
μέτρα άρσης των δυσκολιών, αλλά και να εμπεδωθεί στους 
συντελεστές διαμόρφωσης της στρατηγικής RIS (Επιχειρηματίες – 
Ερευνητικά Κέντρα – Δημόσια Διοίκηση – Πολίτες) το αίσθημα ότι 
οι προσπάθειες δύο και πλέον ετών σχεδιασμού και διαμόρφωσης 
στρατηγικής αρχίζουν και αποδίδουν. 
Σημαντική καινοτομία: η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το Παν/μιο και 
ΤΕΙ ώστε να διαμορφώσουν την ερευνητική στρατηγική τους με 
Ορίζοντα 2020. 

4. Συνέργειες με εθνικό επίπεδο: 
Ετέθη από εκπροσώπους ΕΔΑ το θέμα του συντονισμού της εθνικής 
και περιφερειακής RIS3 (governance system). 
Σε αναμονή παραμένει το θέμα  της χρηματοδότησης του 
Αγροδιατροφικού τομέα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Έγινε συζήτηση για τον τρόπο που εξειδικεύονται οι τομείς RIS3 
του εθνικού επιπέδου στην περιφερειακή RIS3. 
Σε κάθε περίπτωση στο περιφερειακό επίπεδο θα ενισχύονται οι 
τομείς/δραστηριότητες που έχουν αναγνωρισθεί ως «πυρήνες 
εξειδίκευσης», οι υπόλοιποι τομείς/δραστηριότητες θα 
καλύπτονται  από το εθνικό επίπεδο.  
Στον τομέα της Ενέργειας, ειδικότερα, στο περιφερειακό επίπεδο 
θα υλοποιηθούν εφαρμογές της Γεωθερμίας, στην 
Αλεξανδρούπολη και το Δήμο Νέστου (καλλιέργειες, θερμοκήπια, 
τηλεθέρμανση δημόσιων κτηρίων), ενώ αναγνωρίζεται η σημασία 
περαιτέρω ενίσχυσης της έρευνας σε εθνικό επίπεδο. 

5. Διαπεριφερειακότητα: διεύρυνση της δια-περιφερειακής και δια-
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κρατικής συνεργασίας  με βάση το  υπάρχον INTERREG με 
συμμετέχοντες: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

6. Άλλα θέματα:  Το πιλοτικό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το JRC 
συνεχώς αλλάζει. Θα μας κρατήσουν ενήμερους για τη συζήτηση 
που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου. 
Ζητήθηκε η συμβολή της ΓΓΕΤ στη διαμόρφωση των προδιαγραφών 
θερμοκοιτίδων και Clusters. 
 
 

10-7-2014 
9:30-12:30 

Συνάντηση με ΕΔΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
1. Βασικοί άξονες RIS3:Δημιουργήθηκε μήτρα τεσσάρων τομέων 

πρωταθλητών (Αγρο-διατροφικός τομέας, Δομικά Υλικά, 
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τουρισμός)  Χ  τέσσερεις βασικές 
τεχνολογίες υποστήριξης (ΤΠΕ, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες 
Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες Μεταφορών & Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας).  Στα κελιά του παραπάνω Πίνακα εντοπίζονται τα 
σημεία παρέμβασης, που εξάλλου λαμβάνουν υπόψη όλη την 
αλυσίδα αξίας του κάθε τομέα. (Σε ό,τι αφορά στη 
Νανοτεχνολογία, μολονότι δεν υπάρχει κρίσιμη επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Περιφέρεια,  αναγνωρίζεται  ωστόσο ως 
σημαντική ερευνητική δραστηριότητα  η οποία μέσω spin off 
εταιρείας παράγει  διεργασίες και υλικά  που διαχέονται σε άλλες 
εταιρείες στη χώρα).   
Η RIS3 θα υποβληθεί άμεσα για έγκριση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. 
Διαφοροποίηση σε σχέση με Εθνικό RIS3:  
Ο  υπεύθυνος της ΓΓΕΤ στον Αγρο-διατροφικό τομέα  αναφέρθηκε 
στην ανάγκη περαιτέρω ιεράρχησης των προτεραιοτήτων  και 
επιλογές  σε προϊόντα , ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές 
στοχεύσεις σε σχέση με την Εθνική RIS3 .  
Στο περιφερειακό RIS3 η Πληροφορική εμφανίζεται ως τεχνολογία, 
όχι ως κλάδος. Το ίδιο ισχύει και για την  Ενέργεια  που 
αντιμετωπίζεται ως οριζόντια τεχνολογία που διαπερνά όλους τους 
τομείς με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. 
H ΓΓΕΤ  περιέγραψε την αντίστοιχη διαδικασία για τη διαμόρφωση  
της εθνικής RIS3:έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των 
προτεραιοτήτων και με βάση το ACTIONPLAN(που έχει εγκριθεί ως 
παράρτημα του ΣΕΣ) θα πρέπει να διαμορφωθεί   ένα πρώτο 
σχέδιο της εθνικήςRIS3 μέχρι  τέλος Νοεμβρίου του2014). 
Επισημάνθηκε η ανάγκη πρόβλεψης πιλοτικών εργαλείων 
(π.χ.προσκλήσεων υποβολής προτάσεων)  για τη συνεχή ανίχνευση 
της καταλληλότητας των προτεραιοτήτων. 
 

2. Η RIS3 έχει κοστολογηθεί σε 230  εκ. ευρώ(ΔΔ)με την ιδιωτική θα 
ξεπεράσει τα 400 εκ. και έχουν προσδιοριστεί πηγές 
χρηματοδότησης πέραν του ΠΕΠ (τομεακό (ΕΠΑνΕΚ), ,Horizon  
2020). 
Το ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΘΣ1 διαθέτει 22 εκ. ευρώ (ΔΔ) 
Προβλέπεται Σχέδιο Δράσης  που καλύπτει όλη την αλυσίδα της 
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Παραγωγής, Διάχυσης και Αξιοποίησης της γνώσης. 
«Ανοιχτό παράθυρο» παραμένει η αξιοποίηση κονδυλίων ΕΚΤ για 
εκπαίδευση (μέσω  Θ.Στόχου 8) 

3. Συνέργειες με εθνικό επίπεδο: Εκτιμάται ότι το τομεακό 
Πρόγραμμα θα συμβάλει  με  περίπου 126 εκ. Ευρώ (ΔΔ) για την 
υλοποίηση της περιφερειακής RIS3 ενώ τα υπόλοιπα 82 εκ. Ευρώ 
θα προέλθουν από το HORIZON 2020. Από τη ΓΓΕΤ  επισημάνθηκε 
ότι θα  πρέπει να   διαμορφωθούν διάφορα σενάρια  υλοποίησης 
της RIS3, δεδομένου ότι οι πόροι που θα αντληθούν από το 
Τομεακό και το HORIZON 2020 δεν είναι σίγουρο ότι θα 
χρηματοδοτήσουν στο σύνολό τους δράσεις της RIS3 της Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 

Περιγράφηκαν  γενικά ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις τόσο στο πλαίσιο της RIS3  όσο και 

στον τρόπο αποτύπωσής της στα ΠΕΠ, που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

περιφέρειας. Γενικά δεν διαμορφώθηκαν Δράσεις ανά τομέα προτεραιότητας αλλά 

γενικότερες Δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν δυνητικά σε όλους τους τομείς. 

Aναφέρθηκε από την ΕΥΣΣΑΑΠ η ανάγκη εμβάθυνσης (deepening)στο πλαίσιο του ΠΕΠ των 

προτεραιοτήτων RIS3. 

H ΓΓΕΤ επεσήμανε ότι  υπάρχει εκπεφρασμένη πολιτική βούληση ώστε στο σχέδιο Νόμου 

για την έρευνα  να υπάρξει τροποποίηση  ώστε οι Περιφέρειες να μπορούν να 

προκηρύσσουν προγράμματα Ε&Τ (εκτός από την πρόβλεψη για σύσταση επιστημονικών 

περιφερειακών συμβουλίων που θα εκπροσωπούνται στο ΕΣΕΤ και επομένως θα έχουν 

άποψη και για τον κεντρικό σχεδιασμό).Οι αξιολογήσεις των προτάσεων από την 

Περιφέρεια πρέπει να γίνονται με τις διαδικασίες ή υπό την εποπτεία  της ΓΓΕΤ. 

Επισημάνθηκε από την ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (κα. Ωραιοπούλου)ότι θα πρέπει να 

υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για δημιουργία διοικητικής δομής στο Οργανόγραμμα των 

Περιφερειών. 

Η ΓΓΕΤ διευκρίνισε ότι σχηματικά διακρίνονται 3 επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικής RIS3: 

• Εθνικό επίπεδο RIS3:Προσδιορίζονται με bottom up προσέγγιση οι   

προτεραιότητες στρατηγικής ΕΤΑΚ σε τομείς της οικονομίας όπου αναγνωρίζεται 

αναπτυξιακή δυναμική και κρίσιμη μάζα σε εθνικό  επίπεδο και αντιμετωπίζονται 

μέσω της έρευνας σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Επίσης  στο εθνικό επίπεδο 

διαμορφώνεται και υλοποιείται ο Εθνικός Χάρτης των μεγάλων ερευνητικών 

υποδομών,  ενισχύεται η βασική έρευνα, η εκπαίδευση ερευνητών, 

αντιμετωπίζονται θέματα αριστείας. 
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• Περιφερειακό Επίπεδο RIS3 : η στρατηγική διαμορφώνεται και υλοποιείται από 

τις ίδιες τις Περιφέρειες. Γίνεται προσπάθεια για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που 

θα έχουν  αποτέλεσμα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η ΓΓΕΤ θα βοηθήσει ωστόσο 

στο σχεδιασμό των δράσεων (π.χ. θα μπορούσε να επεξεργασθεί κοινές 

προδιαγραφές για Δράσεις Clusters) 

• Συντονισμός/συμπλήρωση περιφερειακών  RIS3:H ΓΓΕΤ λαμβάνει υπόψη τις 

περιφερειακές RIS3 και συνεργάζεται  με τις Περιφέρειες είτε για την εξειδίκευση 

της εθνικής στρατηγικής είτε για την ανάληψη πρωτοβουλιών δια-περιφερειακού 

συντονισμού όπου χρειάζεται. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος του budget του εθνικού 

επιπέδου στον Θ.Σ.1, θα  μπορεί να καλύψει και τυχόν άλλες περιφερειακές 

ανάγκες και προτεραιότητες σε θέματα ΕΤΑΚ,   που θα εξυπηρετούν τις  

ΠεριφερειακέςRIS3. 

 Ήδη η Κεντρική Μακεδονία  υπολόγισε ότι  θα χρειαστεί 126 εκ. ευρώ ΔΔ  από το 

ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση της  περιφερειακής της RIS3。 

Η ΕΥΣΣΑΠ επεσήμανε την ανάγκη διαφοροποίησης του εθνικού επιπέδου σε σχέση με το 

περιφερειακό (κατ΄απαίτηση της Κοινότητας) ώστε να καταλήγουμε σε κάθε περίπτωση με 

ευκρίνεια στο ποιος κάνει τι. Έγινε προσπάθεια διατύπωσης κάποιων κριτηρίων (αν και 

υπήρξε και η άποψη ότι τα κριτήρια αυτά δεν είναι εύκολο να αναγνωρίζονται σε όλες τις 

περιπτώσεις) 

Σε γενικές γραμμές οι επεμβάσεις εθνικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα, έναντι 

επεμβάσεων τοπικού/περιφερειακού χαρακτήρα θα  μπορούν να διακρίνονται με βάση: 

• Το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και από το οποίο προκύπτει η 

ανάγκη τους (εθνικό ή αντίστοιχα περιφερειακό RIS3)。 
• Την  ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων (είτε σε περιφερειακό  είτε σε εθνικό 

επίπεδο) 
• Τη γεωγραφική χωροθέτηση  και εμβέλεια των  δράσεων (ανάλογα με το αν 

περιορίζονται   σε συγκεκριμένη  περιοχή  ή  έχουν εθνική εμβέλεια) 
 

Αναδείχθηκε ως σημαντικό ζήτημα το θέμα του συντονισμού και του συγχρονισμού της 

εθνικής και περιφερειακής RIS3 (governance). Απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί Προσκλήσεις που θα γίνουν σε Εθνικό επίπεδο να 

«ανταγωνίζονται» τις αντίστοιχες περιφερειακές. Ανάγκη  αξιοποίησης του Δικτύου Έξυπνης 

Εξειδίκευσης που έχει συσταθεί μεταξύ ΕΥΣΣΑΑΠ, ΓΓΕΤ και Περιφερειών 。 

Σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές η ΓΓΕΤ διευκρίνισε ότι σε ό,τι αφορά στις ΕΥ που θα 

ενταχθούν στον Εθνικό  Οδικό  Χάρτη, το μεγάλο μέρος του κόστους τους θα αναληφθεί 

από το τομεακό (ΕΠΑνΕΚ) ωστόσο θα ζητηθεί από τις Περιφέρειες να συμβάλουν στη 

χρηματοδότηση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους,  σε συμφωνία πάντα με την 

περιφερειακή RIS3。Αντίστοιχα, οι Περιφέρειες θα μπορούν να χρηματοδοτούν μικρές 

επεμβάσεις σε κτήρια και εργαστηριακό εξοπλισμό σε ερευνητικούς φορείς και ΑΕΙ της 

Περιφέρειας, πάντα σε σύνδεση με τους στόχους της RIS3。 
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Σύμφωνα με την ΕΥΣΣΑΑΠ θα πρέπει στη  RIS3/ΠΕΠ να  προβλεφθεί σχετική διατύπωση 

ώστε έργα που ήρθαν «επιλαχόντα» στον Ορίζοντα 2020να μπορούν να πάρουν χρήματα 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

 

 

 


