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Συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην Τεχνική Συνάντηση για την Προπαρασκευαστική Δράση για το RIS3,  

10.9.2014, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Καβάλα 

 

O Tουρισμός βρίσκεται στον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης (ΑΜΘ), που γίνεται με σταθερή υποστήριξη και όλων των άλλων παραγωγικών τομέων, με στόχο 

την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Αυτό τονίστηκε στην τεχνική συνάντηση για την υλοποίηση Προπαρασκευαστικής Δράσης για 

την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που 

πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2014 

στην Καβάλα, υπό την προεδρεία του κ. 

Γεωργίου Παυλίδη, Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.  

Η ΑΜΘ αποτελεί τη μοναδική 

Περιφέρεια στην Ευρώπη ως αποδέκτη 

αυτής της δράσης, η οποία θα 

αποτελέσει υπόδειγμα για τις άλλες 

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες1.  Η επιτυχία 

της εξαρτάται από τη στενή 

συνεργασία και τη δέσμευση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων.  

Η Προπαρασκευαστική Δράση για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής RIS3 καλείται να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση της περαιτέρω εμβάθυνσης, επικαιροποίησης, εξειδίκευσης της εφαρμογής, 

διατύπωσης προτάσεων για το σύστημα διακυβέρνησης, αλλά και παρακολούθησης – αξιολόγησης και 

αναθεώρησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)2.  

Προσκεκλημένοι από τον Περιφερειάρχη στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, 

καθώς και της ΓΓΕΤ (πιο ειδικά, για την παρουσίαση των αρχικών συμπερασμάτων της Πλατφόρμας 

Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για τον Τουρισμό σχετικά με δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας που προάγουν 

την επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον). 

                                                           
1
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης για την κατάρτιση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακή RIS3), αλλά και το 
γεγονός ότι πρόκειται για μια Περιφέρεια που έχει πληγεί σημαντικά από την πρόσφατη κοινωνικο-οικονομική κρίση 
της χώρας, ενέκρινε την υλοποίηση Προπαρασκευαστικής Δράσης* για την εξειδίκευση της εφαρμογής της 
Περιφερειακής RIS3. 
* Η Προπαρασκευαστική Δράση θα υλοποιηθεί βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Γ.Δ. Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) και Ερευνητικού Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - JRC/IPTS - 
με έδρα στη Σεβίλλη. Η διάρκεια της εκτιμάται σε 15 μήνες . 
2
 Σημειώνεται ότι στην συνάντηση συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα ενεργοποίησης της προπαρασκευαστικής 

δράσης και διαμορφώθηκε η εταιρική σχέση συνεργασίας μεταξύ όλων εμπλεκομένων (περιφερειακής αρχής, 
κεντρικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 
 
 



Τη ΓΓΕΤ εκπροσώπησε η κ. Δώρα Φαρμάκη, υπεύθυνη της Πλατφόρμας Καινοτομίας για τον Τουρισμό, 

παρουσιάζοντας τόσο το ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ)3 

που έχει καταρτίσει η ΓΓΕΤ, αλλά και τα αρχικά συμπεράσματα και κατευθύνσεις της Πλατφόρμας 

Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για τον τουρισμό. 

Ο τουρισμός κατέχει το 3ο μεγαλύτερο ποσοστό συμβολής στο ΑΕΠ της χώρας μας, μετά το εμπόριο και τον 

κατασκευαστικό κλάδο - με βάση στοιχεία πρόσφατων μελετών - και χαρακτηρίζεται, για την 

προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, ως τομέας προτεραιότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. Επηρεάζει δε πλήθος αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, αποτελώντας παράλληλα σημαντικό & 

προνομιακό πεδίο ανταγωνισμού και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου, ολοένα και περισσότερο, ενθαρρύνεται 

η δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού. 

Η Πλατφόρμα Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για τον Τουρισμό αναδεικνύει τον τομέα ως κατεξοχήν ελκυστικό από 

την πλευρά της προσφοράς (Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), δεν αποτυπώνεται όμως 

αντίστοιχη ζήτηση Ε&Κ από τις επιχειρήσεις (εξαίρεση αποτελούν περιοχές τεχνολογικής καινοτομίας που 

συνδέεται με αξιοποίηση ΤΠΕ).  

Για το οικοσύστημα του τουρισμού, 

μέσα από το πρίσμα της Ευφυούς 

Εξειδίκευσης, αναδεικνύεται η σημασία 

του συντονισμού δράσεων για α) την 

υποστήριξη δημιουργίας 

προστιθέμενης αξίας και διεύρυνσης 

των αξιακών αλυσίδων γύρω από τις 

δραστηριότητες του τουρισμού, σε 

συνάφεια - κυρίως - με παρεμβάσεις 

στον τομέα του πολιτισμού, 

αγροδιατροφής και περιβάλλοντος,   β) 

την ενίσχυση της εθνικής και 

διαπεριφερειακής ικανότητας στην 

έρευνα και καινοτομία για τον τουρισμό 

και γ) τον μετασχηματισμό των μοντέλων λειτουργίας των  ΜΜΕ  και σχετικών clusters για την 

διαφοροποίηση του προϊόντων και υπηρεσιών του τουρισμού, στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης για τον 

τουρισμό εμπειρίας, με μοχλό την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Η ΓΓΕΤ, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις που προέκυψαν και από την διαβούλευση της ευρύτερης πρότασης 

για την Έρευνα και Καινοτομία, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2014, προχωρά στην εξειδίκευση των 

δράσεων ανά τομέα προτεραιότητας. Ιδιαίτερα δε για τον τομέα τουρισμού θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην διατομεακή συνεργασία. Ταυτόχρονα, θα δοθεί, εμπροσθοβαρώς, έμφαση στην ανάλυση των αναγκών 

εξειδίκευσης της περιφέρειας ΑΜΘ, ως πιλότο για δράσεις που διευκολύνουν και αναδεικνύουν   

συνέργειες εθνικού / περιφερειακού επιπέδου και μοντέλα διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως επίσης 

και στις «γέφυρες» που δημιουργούνται μεταξύ των Πλατφορμών Καινοτομίας Τουρισμού, ΤΠΕ,   Δημ. 

Βιομηχανίας / Πολιτισμού, Αγροδιατροφής και Περιβάλλοντος. Περισσότερες λεπτομέρειες για την τεχνική 

συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης, υπάρχουν στην ανακοίνωση της ΕΥΔ-Περιφέρειας ΑΜΘ 

http://www.eydamth.gr/component/content/article.html?id=599 

                                                           
3
 Mε πυλώνες που διατρέχουν όλους τους τομείς στρατηγικής προτεραιότητας της χώρας, συμβάλλοντας στην έξυπνη 

ανάπτυξη μέσω της γνώσης και της εξειδίκευσης, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών εθνικής 
εμβέλειας, στην ανάδειξη της αριστείας και του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανταπόκριση στις κοινωνικές 
προκλήσεις, μέσα από ένα περιβάλλον που προάγει και αξιοποιεί την διεθνή συνεργασία. 

http://www.eydamth.gr/component/content/article.html?id=599

