
Συνάντηση Εργασίας – Συντονιστών RIS3 
30 Δεκεμβρίου 2013 

Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
«Διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 
 

Η συντονιστική ομάδα επεξεργασίας του Σχεδίου για την Διαμόρφωση της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει συνάντηση εργασίας 
όλων των συντονιστών των Θεματικών Ομάδων Έργου (ΘΟΕ), με θέμα την προετοιμασία 
της εισήγησης προς το ΠΣΚ για τις προτεραιότητες RIS3. 
 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στο Ξενοδοχείο IMPERIAL 
30 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 

 
Στη συνάντηση εργασίας θα παραβρεθούν: 

 Ο κ. Δημ. Κουρέτας, Πρόεδρος ΠΣΚΘ  

 Ο κ. Γιάννης Τόλιας, ειδικός σύμβουλος RIS3  

 Η Συντονιστική Ομάδα RIS3  

 Οι Συντονιστές των ΘΟΕ RIS3 
 
Ειδικότερα : 
(α) Στόχος ν' αποφασιστεί το όλον (προτεραιότητες, κλάδοι/τομείς εστίασης) με συναινετικές 
διαδικασίες, βάσει των Κειμένων Βάσης. 
Κάθε συντονιστής θα πρέπει να ετοιμάσει μία παρουσίαση (5-7’) που θα περιέχει ποσοτικά 
     -Το growth story του υπό εξέταση τομέα  
     -Τις τυχόν συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ 
με απαντήσεις στα ερωτήματα του  WGmandate που σας έχει κοινοποιηθεί. 
Το υλικό αυτό θα παρουσιασθεί επίσης και στην εκδήλωση σχεδιασμού του Σ.Ε.Σ. της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας όποτε αυτή ορισθεί από την Περιφέρεια. 
(β)  Σκέψεις – Διατύπωση του οράματος  (vision statement) RIS3. 
-Θα πρέπει να αναλυθούν οι πρώτες ανάγκες-προτεραιότητες για κάθε θεματικό πεδίο και 
θα συναποφασίσουμε  για το σύνολο της πρότασης RIS3. 
Εάν δεν συμφωνήσουμε ομόφωνα θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια του οδηγού με ψηφοφορία. 
(γ) Ανάθεση υπευθυνοτήτων για τις προσεχείς ενέργειες (*) & συνεισφορά σε υλικό / κείμενα 
των task leaders . 
(*) Επισυνάπτεται το Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών «inverse-planning» 
 
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη 
 
Με τιμή 
Δημήτριος Κουρέτας 
Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ «inverse-planning» 
Milestone Τίτλος Περιγραφή Υπεύθυνοι Παρατηρήσεις 

Παρ 28-Φεβ-

2014 

Σχέδιο 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΣΕΣ 

& RIS3) 

Για τη RIS3 περιλαμβάνει τα 4 

πρώτα βήματα βάσει Οδηγού: 

  Βάσει των προβλέψεων της 

(αναμενόμενης προσεχώς) 3ης 

Εγκυκλίου σχεδιασμού του 

ΥΠΑΝ που έχουν διαρρεύσει. 

    1: Ανάλυση Περιβάλλοντος & 

Δυναμικό Καινοτομίας 

    

    2: Σύστημα Διακυβέρνησης     

    3: Όραμα   & βασικοί δείκτες επιπτώσεων 

για το βήμα 6 

    4: Προτεραιότητες   & βασικοί δείκτεες εισροών / 

εκροών για το βήμα 6 

Παρ 31-Ιαν-

2014 

Ολοκλήρωση 

Βημάτων 1-3 & 

έναρξη διαβούλευσης 

για προτεραιότητες 

Ανάλυση Περιβάλλοντος & 

Δυναμικό Καινοτομίας 

  Αναμένουμε δεδομένα από ΠΘ & 

ΤΕΙΘ για χρηματοδότηση 

έρευνας και μεταφορά 

τεχνολογίας. 

Αναμένουμε την αυτοαξιολόγηση 

της ΔΔ από ΕΥΔ. 

    Σύστημα Διακυβέρνησης   Έχουμε ήδη ζητήσει συμμετοχή 

της ΕΥΔ από 1/1/14 (θα έπρεπε 

και της Περιφέρειας) για το 

coupling με το σύστημα 

διακυβέρνησης του νέου ΠΕΠ. 

    Όραμα     

Τετ 15-Ιαν-

2014 

Συνεδρίαση 

Περιφερειακού 

Συμβουλίου 

Επικύρωση σύνθεσης ευρημάτων 

ΘΟΕ και προτεραιοτήτων-Αρχική 

συμφωνία για το όραμα. 

  Κλείνει ο κύκλος που άρχισε την 

15 Μαΐου 2013 και έχουμε την 

νομιμοποίηση να συνεχίσουμε με 

τα υπόλοιπα. 

Τετ 8-Ιαν-

2014 

Προετοιμασία υλικού 

για εκδήλωση 

σχεδιασμού ΣΕΣ 

Θεσσαλίας 

Ιστορικό Δραστηριοτήτων 

(RIS3Thessaly Project Log), 

φωτογραφίες, στατιστικά 

εμπλεκόμενων στις ΘΟΕ και στις 

δραστηριότητες διαβούλευσης 

(unique persons per triple helix 

sector) 

Παρουσίαση: δΚ 

 

Προετοιμασία 

υλικού από 

Γραφείο Έργου 

με συνεργασία 

των Συντονιστών 

ΘΟΕ. 

Η ημερομηνία θα οριστεί από την 

ΕΥΔ, αναμένουμε ενημέρωση. Το 

γενικό πλαίσιο έχει ήδη 

κοινοποιηθεί στην ημερήσια 

διάταξη της συνάντησης της 

20/12/2013 που τελικά 

αναβλήθηκε. 

    Μία παρουσίαση 7 λεπτών ανά 

ΘΟΕ από το Συντονιστή με τις 

απαντήσεις του WG mandate. 

Συντονιστές ΘΟΕ 

(Κοινό template 

pptx) 

  

    Προγραμματισμός ενεργειών 

RIS3 Thessaly 

Παρουσίαση: γΤ   

Δευ 30-Δεκ-

2013 

Συνάντηση 

συντονιστών για 

οριστικοποίηση 

προτεραιοτήτων-

Προετοιμασία 

εισήγησης προς το 

Περιφερειακό 

Συμβούλιο 

Καινοτομίας 

Ζητούμενα: 

(α) Από τις διαθέσιμες εκθέσεις 

των ΘΟΕ να προκύψει ομοφωνία 

για τις προτεραιότητες στις οποίες 

θα επικεντρωθεί η RIS3 στη 

Θεσσαλία. 

(β) Βάσει του (α) να γίνει μία 

πρώτη προσέγγιση στο Όραμα 

(υποσύνολο του περιφερειακού, 

για το κομμάτι που αφορά τη 

RIS3). 

(γ) Task leaders και απαραίτητες 

συνεισφορές για τις 

δραστηριότητες Ιαν/Φεβ 2014. 

  Σε περίπτωση που δεν επέλθει 

συναινετική συμφωνία στο (α) θα 

εφαρμοστούν τα κριτήρια 

αξιολόγησης που προβλέπονται 

από τη μεθοδολογία με 

ψηφοφορία. 

 


