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Ανάπτυξη / Δείκτες Καινοτοµίας για την χώρα µας 

Σχέδιο δράσης ΓΓΕΤ για τον συντονισµό της διαµόρφωσης 
προτάσεων στρατηγικής  Ε&K σε περιφερειακό επίπεδο 

Συµπεράσµατα από την συνεργασία των παραγωγικών και 
ερευνητικών φορέων  
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•  Καινοτοµία: µηχανισµός ανάπτυξης της 
οικονοµίας, εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα. 

•  Μελέτη ΙΟΒΕ (2012): κάθε 1% στον ρυθµό 
µεταβολής των δαπανών Ε&Κ των επιχειρήσεων 
(περίπου 4 εκ €) των δυο προηγούµενων ετών, 
το ΑΕΠ µεταβάλλεται κατά 0,07%  (περίπου 140 
εκ €) 

•  Προγραµµατική περίοδος 2014-2020: η Ε&Κ 
αποτελεί  από τα σηµαντικότερα  εργαλεία για 
την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η σηµασία της έρευνας και καινοτοµίας στην 
οικονοµική ανάπτυξη 

4 



5 

Μέσο Επίπεδο Τιµών ΟΟΣΑ Υψηλότερες/Χαµηλότερες τιµές ΟΟΣΑ 

Μέσος Όρος Ελλάδα 

Βασική Έρευνα Ε&ΤΑ & Καινοτοµία στις Επιχειρήσεις Επιχειρηµατικότητα 

Θέση	  της	  Ελλάδας	  σε	  σχέση	  με	  τις	  χώρες	  Ο.Ο.Σ.Α.	  σε	  
Επιλεγμένους	  Δείκτες	  Ε	  &	  Κ	  

Πηγή: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012 
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Δαπάνες ιδιωτικού τοµέα για ΕΤΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Παρουσιαση Δ. Κορπακης-DG Research) 

Δαπάνες ιδιωτικού τοµέα για Έρευνα & Τεχνολογική 
Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ 



Κατάταξη	  της	  Ελλάδας	  ως	  προς	  την	  ανταγωνιστικότητα	  	  
για	  την	  περίοδο	  2001	  –	  2012	  
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2001	  -‐	  2002	  
(μεταξύ	  75	  χωρών)	  

2002	  -‐	  2003	  
(μεταξύ	  80	  χωρών)	  

2003	  -‐	  2004	  
(μεταξύ	  102	  
χωρών)	  

2004	  -‐	  2005	  
(μεταξύ	  104	  
χωρών)	  

2005	  -‐	  2006	  
(μεταξύ	  117	  
χωρών)	  

2006	  -‐	  2007	  
(μεταξύ	  125	  
χωρών)	  

2007	  -‐	  2008	  
(μεταξύ	  131	  
χωρών)	  

2008	  -‐	  2009	  
(μεταξύ	  134	  
χωρών)	  

2009	  -‐	  2010	  
(μεταξύ	  133	  
χωρών)	  

2010	  -‐	  2011	  
(μεταξύ	  139	  
χωρών)	  

2011	  -‐	  2012	  
(μεταξύ	  142	  
χωρών)	  

2012	  -‐	  2013	  
(μεταξύ	  144	  
χωρών)	  

Επιµέρους Δείκτες  Κατάταξη χώρας (2012) 

Μακροοικονοµικό Περιβάλλον 144η  

Ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικής αγοράς 132η 

Αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων χρηµατοδότησης των 
επιχειρήσεων 90η 

Ευελιξία στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια 138η 

Δυνατότητα ανάπτυξης καινοτοµιών 109η 



Το πολύ χαµηλό ποσοστό της δαπάνης των επιχειρήσεων 
για Έρευνα & Καινοτοµία συνδέεται κατά κύριο λόγο µε: 

•  Την περιορισµένη ζήτηση και παραγωγή γνώσης από τις επιχειρήσεις γεγονός που 
επιβαρύνει το πρόβληµα µεταφοράς της γνώσης από τους παραγωγούς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ε.Κ) στους 
χρήστες. 

•  Μια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε περιορισµένη εγχώρια προστιθέµενη αξία η οποία 
εστιάζεται σε καταναλωτικά προϊόντα στο χαµηλό άκρο της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας. 

•  Χαµηλός βαθµός διασύνδεσης των ερευνητικών φορέων µε τις επιχειρήσεις και  ελλιπής 
σύνδεση των προτεραιοτήτων και της στρατηγικής για την έρευνα, µε τις πραγµατικές ανάγκες της 
κοινωνίας και της οικονοµίας, αφού τα ερευνητικά έργα βασίζονται κυρίως στα ενδιαφέροντα της 
ακαδηµαϊκής/ερευνητικής κοινότητας (academic driven). 

•  Μη επαρκής λειτουργία βιώσιµων δοµών τεχνολογικής υποστήριξης και καινοτοµίας 
(συνήθως σταµατούν τη λειτουργία τους µετά την εξάντληση των επιδοτήσεων) 

•  Η συνεχιζόµενη έλλειψη µιας κουλτούρας καινοτοµίας και καινοτόµου επιχειρηµατικότητας 
που θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια µιας οικονοµίας αποτελούµενης από 
µικρού µεγέθους  επιχειρήσεις  οι οποίες στηρίζονται στη µεταφορά ώριµης τεχνολογίας από το 
εξωτερικό και ελάχιστα στην έρευνα και ανάπτυξη. 
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Η ΓΓΕΤ και οι πολιτικές Ε&K σε εθνικό 
και  περιφερειακό επίπεδο 
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Η ΓΓΕΤ και οι πολιτικές ΕΤΑΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΚ  

ΤΗΣ ΓΓΕΤ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

•  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ 

• ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΓΓΕΤ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης 



Άξονες Πολιτικής σε Εθνικό επίπεδο 
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• Ανθρώπινο δυναµικό 
• Ερευνητικά Κέντρα 
• ΑΕΙ/ΤΕΙ 
• Ερευνητικές υποδοµές 
• Ενιαίος χώρος έρευνας 
• Κινητικότητα ερευνητών 

Ενίσχυση του 
ανθρώπινου 

δυναµικού και των 
υποδοµών 

• Έρευνα και καινοτοµία στις επιχειρήσεις 
• Μηχανισµοί διασύνδεσης επιχειρήσεων & ερευνητικών 
οργανισµών 

• Μηχανισµοί χρηµατοδότησης 
• Αξιοποίηση της παραγόµενης γνώσης από δηµόσιους 
φορείς 

• Βελτίωση γενικότερου περιβάλλοντος επιχειρήσεων 

Διασύνδεση έρευνας 
µε τον παραγωγικό 
ιστό-Προαγωγή της 

καινοτοµίας 

• Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στα  
Προγράµµατα Πλαίσιο της ΕΕ 

• Διακρατικές  συνεργασίες 
• Συµµετοχή σε Διεθνείς Οργανισµούς 
• Άνοιγµα των Εθνικών Προγραµµάτων στη διεθνή 
ερευνητική κοινότητα 

Εξωστρέφεια 

• Διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας στην κοινωνία 
Διασύνδεση της 
επιστήµης µε την 

κοινωνία 



Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
2007-2013 

ΜΜΕ 
στην 
ΓΓΕΤ 

Υποστήριξη των 
Επιχειρήσεων για 
την απασχόληση 
προσωπικού 
υψηλής 

επιστηµονικής 
κατάρτισης 

Υποστήριξη 
Νέων 

Επιχειρήσεων 
για  

Δραστηριότητες 
Έρευνας & 
Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης 

Υποστήριξη Οµάδων 
Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων για 
Δραστηριότητες 
Έρευνας & 
Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης 

Καινοτοµίας προς 
στήριξη της 
βιοοικονοµίας 

Υποστήριξη 
Οµάδων 

Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων για  
Δραστηριότητες 
Έρευνας & 
Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης 

ΚΟΥΠΟΝΙΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΠΑΒΕΤ 2013 



Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2007-2013 

•  ΟΙ ΜΜΕ στο επίκεντρο των 
δράσεων της ΓΓΕΤ 
– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα 

µικρής και µεσαίας κλίµακας»,  
– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΙΙ:« Συνεργατικά έργα 

µεγάλης κλίµακας» Καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες για την ολοκληρωµένη αλυσίδα 
εφοδιασµού. 

– Δηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων 
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 
γνώσης (Spin-off και Spin-out)  



Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2007-2013 

•  ΟΙ ΜΜΕ στο επίκεντρο των δράσεων της 
ΓΓΕΤ 
– Δηµιουργία Καινοτοµικών Συστάδων Επιχειρήσεων 

- Ένα Ελληνικό Προιόν, Μια Αγορά: ο Πλανήτης 
–   «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Έντασης Γνώσης 
στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση 
φορέων» (Corallia)  

–  Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - JΤΙs 
(ENIAC,ARTEMIS) 

–  Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - JPΙs - 1η 
Προκήρυξη  



Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2007-2013 

•  ΟΙ ΜΜΕ στο επίκεντρο των 
δράσεων της ΓΓΕΤ 
– Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού 
προσωπικού σε επιχειρήσεις  

– Διµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα-Κίνα - 
Υπόλοιπο προκήρυξης για reserve list  

– Διµερής Ε&Τ Συνεργασία/ Ελλάδα - Ισραήλ  
– Διµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα-Γερµανία  



Η Αγροτική Ανάπτυξη στις δράσεις της ΓΓΕΤ 
2000-2006 

11 619 921   
23% 

13 044 598   
25% 

2 104 960   
4% 

184 200   
0% 

19 894 675   
39% 

4 677 691   
9% 

Διάρθρωση	  Δημόσιας	  Δαπάνης	  ανά	  θεματική	  περιοχή	  

Βιοτεχνολογία 

Γεωργία 

Δάση 

Κτηνοτροφία 

Τρόφιµα 

Ύδατα 

Διάρθρωση Δηµόσιας Δαπάνης 
ανά θεµατική περιοχή 

Θεµατική  
Περιοχή 

Δηµόσια Δαπάνη 
Ενταγµένων Έργων 

Βιοτεχνολογία 11.619.921   

Γεωργία 13.044.598   

Δάση 2.104.960   

Κτηνοτροφία 184.200   

Τρόφιµα 19.894.675   

Ύδατα 4.677.691   

51.526.045   



Η Αγροτική Ανάπτυξη στις δράσεις της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

1	  023	  880	  €	  
4%	  

5	  630	  237	  €	  
18%	  

10	  231	  519	  €	  
33%	  

1	  540	  922	  €	  
5%	  

12	  299	  147	  €	  
40%	  

Διάρθρωση	  Δημόσιας	  Δαπάνης	  του	  Τομέα	  Γεωργία,	  Αλιεία,	  
Κτηνοτροφία,	  Τρόφιμα	  και	  Βιοτεχνολογία	  ανά	  θεματική	  

περιοχή	  

Αλιεία Βιοτεχνολογία Γεωργία Κτηνοτροφία Τρόφιµα 

Διάρθρωση Δηµόσιας Δαπάνης του 
Τοµέα Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, 

Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία ανά θεµατική 
περιοχή 

Θεµατική Περιοχή 

Δηµόσια 
Δαπάνη 

Ενταγµένων 
Έργων 

Αλιεία 1.023.880 € 

Βιοτεχνολογία 5.630.237 € 

Γεωργία 10.231.519 € 

Κτηνοτροφία 1.540.922 € 

Τρόφιµα 12.299.147 € 

Σύνολο 30.725.706,29 

ΣΗΜΕΡΑ  46.082.811 € 



13	  051	  856	  €	  
42.479%	  

17	  673	  850	  €	  
57.521%	  

Διάρθρωση	  Δημόσιας	  Δαπάνης	  ανά	  είδος	  δικαιούχου	  

Επιχειρήσεις	   Δημόσιοι	  Φορείς	  

Διάρθρωση ανά είδος δικαιούχου 

Δηµόσια 
Δαπάνη 

Ενταγµένων 
Έργων 

Επιχειρήσεις 13.051.856 € 

Δηµόσιοι Φορείς 17.673.850 € 

Σύνολο 30.725.706,29 

Η Αγροτική Ανάπτυξη στις δράσεις της ΓΓΕΤ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 

ΣΗΜΕΡΑ  46.082.811 € 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

•   Την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο χαρακτήρισε µεγάλη 
δραστηριότητα στα θέµατα του συστήµατος της Άγρο-
Διατροφής στις δράσεις της ΓΓΕΤ συνολικά 
χρηµατοδοτήθηκαν πάνω από 500 έργα Δηµόσιας δαπάνης 
51.526.045 Ευρώ για το Γ ΚΠΣ  και 46.082.811,00 € (εως σήµερα µε 
αυξανόµενο ρυθµό) για το ΕΣΠΑ στην τρέχουσα φάση έχουν 
υπογραφεί 448 συµβάσεις µε φορείς δηµόσιους, ιδιωτικούς, 
ΜΚΟ. 

•  Τα θεµατικά πεδία του φυσικού αντικειµένου των έργων τα 
χαρακτήρισε µεγάλη ποικιλοµορφία τόσο στο πεδίο της 
βασικής όσο και στο πεδίο της εφαρµοσµένης έρευνας 
Αγροτική παραγωγή –Τρόφιµα- Βιοτεχνολογία.  

•   Εκπονήθηκαν πάνω από 1400 διδακτορικές διατριβές. 



ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ  
•  ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
•  ΑΡΔΕΥΣΗ 
•  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

•  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

•  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

•  ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

•  ΒΑΜΒΑΚΙ 
•  ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ή 
ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ	  
• ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	  
ΤΡΟΦΙΜΑ	  ΚΑΙ	  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ	  

	  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	  
• ΠΟΙΟΤΗΤΑ	  –	  ΑΣΦΑΛΕΙΑ	  
–	  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	  
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	  	  
• ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	  
ΣΤΗΝ	  ΠΑΡΑΓΩΓΗ	  ΚΑΙ	  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	  
• ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	  
• ΝΕΑ	  ΠΡΟΙΟΝΤΑ	  ΜΕ	  
ΕΝΤΑΣΗ	  ΣΤΗΝ	  ΥΓIΕΙΝΗ	  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ	  
• ΠΡΟΩΘΗΣΗ	  ΤΟΥ	  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	  ΚΑΙ	  
ΤΟΠΙΚΟΥ	  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ	  
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	  

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	  
• ΓΕΩΡΓΙΑ	  
• ΤΡΟΦΙΜΑ	  
• ΥΓΕΙΑ	  
• ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ	  



 Συµπεράσµατα από την συνεργασία των 
παραγωγικών και ερευνητικών φορέων  

3 



ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ 
ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΝΑ 
ΒΡΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΟΠΟΥ Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΜΕ 
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

•  Ερευνητές – Παραγωγικοί φορείς, δυο κόσµοι που δεν συναντιόντουσαν 
στις στοχεύσεις τους. 

• Η πρωτογενής παραγωγή δεν ήταν στις προτεραιότητες της ΓΓΕΤ. 

• Ο κατακερµατισµός του κλήρου και οι έλλειψη επιχειρηµατικής αντίληψης 
στον τοµέα της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής. 

• Το µορφωτικό επίπεδο βασικό στοιχείο ελλείµµατος προσέγγισης της 
έρευνας µε την παραγωγή. 

• Παρά το ότι περιφερειακά γίνεται η κατανοµή των έργων που υλοποιούνται 
δεν σχεδιάστηκαν µε βάση τις προτεραιότητες των περιφερειών. 

• Οι περιφερειακές αρχές της χώρας δεν συµµετείχαν στον σχεδιασµό στην 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 



Επενδυτικές προτεραιότητες στο Πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014 -2020  

4 



Το Τρίγωνο της Γνώσης για την Ανάπτυξη 

26 
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Όραµα – Κεντρικός στόχος του τοµέα για το 2020 

Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση του τοµέα 
έρευνας και καινοτοµίας ώστε να αποτελέσει το 
βασικό πυλώνα για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων µέσω της παραγωγής, 
διάδοσης και ενσωµάτωσης της νέας γνώσης και 
της καινοτοµίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα 
παραγωγικά συστήµατα και αλυσίδες αξίας, 
αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα τις νέες κοινωνικές 
και περιφερειακές ανισότητες που παράγονται 
από την έλειψη πρόσβασης στη νέα τεχνολογία. 
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Step 1: Ανάλυση εθνικών/περιφερειακών 
δυνατοτήτων για διαφοροποίηση 
οδηγηµένη από καινοτοµία. 

Step 2: RIS 3 Σχεδιασµός και διοίκηση 
διαδικασιών που θα εξασφαλίζει συµµετοχή 
στην επιχειρηµατική ανακάλυψη  

Step 3: Εκπόνηση ενός συνολικού 
οράµατος για το µέλλον της χώρας/
περιφερειών. 

Step 4: Επιλογή προτεραιοτήτων for RIS3 + 
καθορισµός αντικειµένων 

Step 5: Καθορισµός µια µικτής πολιτικής 
συνοχής, roadmaps και πλάνου ενεργειών 

Step 6: Ενσωµάτωση της παρακολούθησης 
και των µηχανισµών αξιολόγησης 

(6) Παρακολούθηση 

(5) Χάραξη  
Πολιτικής 

(4)Προτεραιότητες 

(3) Όραµα 

(2) Διαδικασία 

(1) Ανάλυση 

RIS 3 Strategy 
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……… 

Αποτύπωση Τοµέων Προτεραιότητας 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	  ΠΙΝΑΚΑΣ	  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	  "ΚΛΑΔΩΝ-‐ΤΟΜΕΩΝ-‐ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ"	  	  ΣΤΟ	  ΠΛΑΙΣΙΟ	  ΜΕΛΕΤΩΝ	  ΜΕ	  ΣΤΟΧΟ	  ΤΗΝ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗ	  

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ	  ΜΕΛΕΤΕΣ	   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	  ΓΙΑ	  ΝΕΑ	  ΠΕΡΙΟΔΟ	  

McKinsey	  &	  
Company,	  Η	  
Ελλάδα	  10	  
Χρόνια	  
Μπροστά:	  
Προσδιορίζοντας	  
το	  νέο	  Εθνικό	  
Μοντέλο	  
Ανάπτυξης	   

ΣΕΒ	  «Ερευνα	  στις	  
Επιχειρήσεις	  για	  
την	  Πρόβλεψη	  
των	  Μεταβολών	  

στα	  
Περιφερειακά	  
Παραγωγικά	  
Συστήματα	  και	  
τις	  Τοπικές	  

Αγορές	  Εργασίας	  

IOBE	  
“Προτεινόμενοι	  
τομείς	  εθνικού	  
ενδιαφέροντος	  
στο	  πλαίσιο	  της	  

«έξυπνης	  
εξειδίκευσης»	  
2014-‐2020”	  

ΣΕΒ/:	  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	  

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	  
ΚΑΙ	  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ	  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕ

Σ	  

Εκθέσεις	  ΤΕΣ	  
(Τομεακά	  

Επιστημονικά	  
Συμβούλια)	  

Διερεύνηση	  των	  
τομέων	  

προτεραιότητας	  
για	  την	  

προώθηση	  της	  
Ερευνας	  &	  
Τεχνολογίας	  
κατά	  την	  

προγραμματική	  
περίοδο	  

2007-‐2013	  ΓΓΕΤ	  

FP7(Συνεργασία)	   HORIZON	  2020	  

SMART	  
SPECIALISATION	  
strategies	  in	  

GREECE	  -‐expert	  
team	  review	  for	  

DGREGIO	  	  
(Sectoral	  /	  

technological	  
priori�es	  
2014-‐2020)	  

	  ΕC	  POSITION	  
PAPER	  

KEIMENO	  ΓΓΕΤ	  
ΓΙΑ	  

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ	  

Κλάδοι	  
Κλαδικά	  οικο-‐
συστήματα	  

Τομείς	   Τεχνολογίες	  
Επιστημονικά	  

Πεδία	  
Τεχνολογίες	   Τεχνολογίες	  

Τεχνολογίες/	  
Κοινωνικές	  
Προκλήσεις	  

(δραστηριότητε
ς	  σχετιζόμενες	  

με	  την	  
τεχνολογία)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ενέργεια	  
Παραγωγή	  
Ενέργειας	  

Ενέργεια	  
ENERGY	  AND	  
CHEMICALS	  

ENERGY	  
PRODUCTION	  

AND	  
DISTRIBUTION	  

	  Ενεργειακές	  
Τεχνολογίες	  &	  

Υλικά	  Διαχείριση	  	  
Εξοικονόμηση	  
Ενέργειας	  

Εξοικονόμηση	  
ενέργειας	  &	  

υλικά	  

Τεχνολογίες	  
Ενέργειας	  

Ενέργεια	   Ενέργεια	  

Ασφαλής,	  
καθαρή	  και	  
αποδοτική	  
ενέργεια·∙	  

Διαχείριση	  
αποβλήτων	  	  

Περιβαλλοντική	  
Βιομηχανία	  

Περιβαλλοντική	  
βιομηχανία	  

Περιβαλλοντικέ
ς	  Τεχνολογίες	  

Περιβάλλον	  
Βιώσιμη	  

ανάπτυξη	  και	  
περιβάλλον	  

Περιβάλλον	  
(συμπεριλαμβά

νεται	  η	  
κλιματική	  
μεταβολή)	  

Δράση	  για	  το	  
κλίμα,	  απόδοση	  

πόρων	  και	  
πρώτες	  ύλες·∙	  

Περιβαλλοντικ
ή	  	  Τεχνολογία	  
&	  Διαχείριση	  
Αποβλήτων	  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ιατρικός	  
Τουρισμός	  

TOURISM-‐
mari�me,	  
coastal	  and	  

cruise	  tourism	  

Τουρισμός	  	  

Αποτύπωση Τοµέων Προτεραιότητας 



Το Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Έρευνα και 
Καινοτοµία  2014-2020  

Τρόφιµα & Βιο-
αγροδιατροφή 

Θαλάσσια 
Έρευνα Πολιτισµός - 

Τουρισµός 

Ενέργεια, 
Περιβάλλον 

& Υλικά 

Υποδοµές & 
Υπηρεσίες 
Υγείας 

Πληροφορική 
& 

Επικοινωνίες  

KEY ENABLING TECHNOLOGIES micro/nanoelectronics, photonics, nanotechnology, industrial 
biotechnology, advanced materials and advanced manufacturing systems 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Έρευνα ελεύθερης 
επιλογής 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 



 Τρόφιµα & Βιο-
αγροδιατροφή 

Θαλάσσια Έρευνα και 
Τεχνολογία  

 Υποδοµές και 
υπηρεσίες Υγειας 

 Ενεργειακές Τεχνολογίες 
& Υλικά 

 Περιβαλλοντική  
Τεχνολογία & Διαχείριση 

Αποβλήτων 

Πληροφορική & 
επικοινωνίες 

Αλλοι τοµεις στρατηγικής 
σηµασίας (Τουρισµός  

Πολιτισµός, Ναυτιλία, 
Εκπαίδευση= 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Προέκυψαν από µελέτες: (ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, expert team review for DG REGIO) 

  1η ΦΑΣΗ: 
Περαιτέρω 
εξειδίκευση  
των τοµέων  

 (ώστε να 
αποκαλυφθούν 
δραστηριότητες 
µε το µεγαλύτερο 
δυναµισµό) µέσω 
διαβούλευσης µε 
τους stakeholders 

     2η ΦΑΣΗ: 

     Εντοπισµός των 
τεχνολογιών  που 
κυριαρχούν σε κάθε 
τοµέα 

     Δύο τύποι τεχνολογιών 
πρέπει να εξετασθούν 
ιδιαίτερα:  

1.  τεχνολογίες που 
εξυπηρετούν 
περισσότερους τοµείς  

2.   τεχνολογίες που 
ελέγχουν τις αλυσίδες 
αξίας  στη γραµµή 
παραγωγής (technologies that 
create bottlenecks and control  value 
appropriation in the entire production chain 

Εθνικό Επίπεδο S3 



RIS3  
Περιφέρεια1 

RIS3  
Περιφέρεια2 

RIS3  
Περιφέρεια3 

RIS3 σε εθνικό επίπεδο 
•  Λαµβάνει υπόψη τις περιφερειακές S3  

• Εξασφαλίζει τη µεταξύ τους συνάφεια 

• Συµπληρώνει ερευνητικά/τεχνολογικά  
κενά 

• Προωθεί συνέργειες µε άλλες τοµεακές 
πολιτικές  και µε την Ευρωπαϊκή πολιτική 

E & K (ESFRI, HORIZON 2020) 

• Στηρίζει Βασική έρευνα- εκπαίδευση 
ερευνητών 

Εθνικό Επίπεδο Research & Innovation 
Strategy for Smart Specialisation - RIS3 



Βοttom up προσέγγιση µέσω 
µιας διαδραστικής διαδικασίας 

µε τις επιχειρήσεις,  

όπου   ο ιδιωτικός τοµέας 
ανακαλύπτει νέες 

δραστηριότητες και αντίστοιχες 
τεχνολογικές ανάγκες 

(entrepreneurial discovery) 

Διαµόρφωση RIS3  
σε επίπεδο περιφέρειας 

Η ΓΓΕΤ συµµετέχει στη 
διαδικασία 
διευκολύνοντας τις 
συνέργειες 
περιφερειακών αρχών, 
επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων, 
ΑΕΙ, ΤΕΙ  σε 
περιφερειακό επίπεδο 

Περιφερειακό Επίπεδο RIS3 



ΑΓΡΟ-ΒΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ  
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΦΑΓΗΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

	  	  	  ΕΛΛΗΝΙΚΗ	  

	  	  ΥΓΕΙΑ	  
	  	  	  ΔΙΑΤΡΟΦΗ	  

ΑΕΙΦΟΡΙΑ	  



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙ
ΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙ
Ο 

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤ
ΑΣ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙ
ΚΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Η 
ΧΑΡΑ 
ΤΗΣ 
ΣΥΝΕ
ΥΡΕΣ
ΗΣ 
ΣΤΟ 
ΦΑΓΗ
ΤΟ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕ

ΩΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
Σ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ
Η 

ΥΓΕΙΑ	  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 

??	  

??	  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ  
ΤΗΣ ΑΞΙΑ   



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΚΑΛΥΨΗ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ CO2 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
  ΥΛΙΚΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 
  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΩΝ 
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΛΙΠΑΝΣΗ 
  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
  ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ 
  ΠΑΓΙΔΕΣ 
  ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
  ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ – ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΤΥΠΟΣ 
 MARKETING 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
  ΨΥΓΕΙΑ 
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
  ΦΟΡΤΗΓΑ ΨΥΓΕΙΑ 
  ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 



Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3 σε εθνικό επίπεδο 



ΒΗΜΑ 1:   Προσδιορισµός βασικών αναπτυξιακών τοµέων  
µέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης  

Ανάλυση:  
α.µελετών  

           π.χ. McKinsey & Company, «Η Ελλάδα 10 Χρόνια µπροστά», ΣΕΒ,  
ΙΟΒΕ,expert team review for DG REGIO κλπ 

β. κειµένων στρατηγικής  
Horizon, EC Position Paper κλπ) 
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………	  

Αποτύπωση Τοµέων Προτεραιότητας 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	  ΠΙΝΑΚΑΣ	  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	  "ΚΛΑΔΩΝ-‐ΤΟΜΕΩΝ-‐ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ"	  	  ΣΤΟ	  ΠΛΑΙΣΙΟ	  ΜΕΛΕΤΩΝ	  ΜΕ	  ΣΤΟΧΟ	  ΤΗΝ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗ	  

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ	  ΜΕΛΕΤΕΣ	   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	  ΓΙΑ	  ΝΕΑ	  ΠΕΡΙΟΔΟ	  

McKinsey	  &	  
Company,	  Η	  
Ελλάδα	  10	  
Χρόνια	  
Μπροστά:	  
Προσδιορίζοντας	  
το	  νέο	  Εθνικό	  
Μοντέλο	  
Ανάπτυξης	   

ΣΕΒ	  «Ερευνα	  στις	  
Επιχειρήσεις	  για	  
την	  Πρόβλεψη	  
των	  Μεταβολών	  

στα	  
Περιφερειακά	  
Παραγωγικά	  
Συστήματα	  και	  
τις	  Τοπικές	  

Αγορές	  Εργασίας	  

IOBE	  
“Προτεινόμενοι	  
τομείς	  εθνικού	  
ενδιαφέροντος	  
στο	  πλαίσιο	  της	  

«έξυπνης	  
εξειδίκευσης»	  
2014-‐2020”	  

ΣΕΒ/:	  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ	  

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	  
ΚΑΙ	  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ	  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕ

Σ	  

Εκθέσεις	  ΤΕΣ	  
(Τομεακά	  

Επιστημονικά	  
Συμβούλια)	  

Διερεύνηση	  των	  
τομέων	  

προτεραιότητας	  
για	  την	  

προώθηση	  της	  
Ερευνας	  &	  
Τεχνολογίας	  
κατά	  την	  

προγραμματική	  
περίοδο	  

2007-‐2013	  ΓΓΕΤ	  

FP7(Συνεργασία)	   HORIZON	  2020	  

SMART	  
SPECIALISATION	  
strategies	  in	  

GREECE	  -‐expert	  
team	  review	  for	  

DGREGIO	  	  
(Sectoral	  /	  

technological	  
priori�es	  
2014-‐2020)	  

	  ΕC	  POSITION	  
PAPER	  

KEIMENO	  ΓΓΕΤ	  
ΓΙΑ	  

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ	  

Κλάδοι	  
Κλαδικά	  οικο-‐
συστήματα	  

Τομείς	   Τεχνολογίες	  
Επιστημονικά	  

Πεδία	  
Τεχνολογίες	   Τεχνολογίες	  

Τεχνολογίες/	  
Κοινωνικές	  
Προκλήσεις	  

(δραστηριότητε
ς	  σχετιζόμενες	  

με	  την	  
τεχνολογία)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ενέργεια	  
Παραγωγή	  
Ενέργειας	  

Ενέργεια	  
ENERGY	  AND	  
CHEMICALS	  

ENERGY	  
PRODUCTION	  

AND	  
DISTRIBUTION	  

	  Ενεργειακές	  
Τεχνολογίες	  &	  

Υλικά	  Διαχείριση	  	  
Εξοικονόμηση	  
Ενέργειας	  

Εξοικονόμηση	  
ενέργειας	  &	  

υλικά	  

Τεχνολογίες	  
Ενέργειας	  

Ενέργεια	   Ενέργεια	  

Ασφαλής,	  
καθαρή	  και	  
αποδοτική	  
ενέργεια·∙	  

Διαχείριση	  
αποβλήτων	  	  

Περιβαλλοντική	  
Βιομηχανία	  

Περιβαλλοντική	  
βιομηχανία	  

Περιβαλλοντικέ
ς	  Τεχνολογίες	  

Περιβάλλον	  
Βιώσιμη	  

ανάπτυξη	  και	  
περιβάλλον	  

Περιβάλλον	  
(συμπεριλαμβά

νεται	  η	  
κλιματική	  
μεταβολή)	  

Δράση	  για	  το	  
κλίμα,	  απόδοση	  

πόρων	  και	  
πρώτες	  ύλες·∙	  

Περιβαλλοντικ
ή	  	  Τεχνολογία	  
&	  Διαχείριση	  
Αποβλήτων	  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ιατρικός	  
Τουρισμός	  

TOURISM-‐
mari�me,	  
coastal	  and	  

cruise	  tourism	  

Τουρισμός	  	  

Αποτύπωση	  Τομέων	  Προτεραιότητας	  



ΒΗΜΑ 1 



ΒΗΜΑ 1 



   ΒΗΜΑ 2:  Περαιτέρω εξειδίκευσή των τοµέων  
σε  οικονοµικές δραστηριότητες, 

(ώστε να αποκαλυφθούν  
niches µε το µεγαλύτερο δυναµισµό)  

ΒΗΜΑ 3: Καταγραφή αλυσίδων αξίας 

ΒΗΜΑ 4: Εντοπισµός τεχνολογιών υποστήριξης  
των αλυσίδων αξίας 

ΒΗΜΑ 5: Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης  
των τεχνολογιών που εντοπίστηκαν 

ΒΗΜΑ 6: Επιλογή κατάλληλων εργαλείων για την ενίχυση  
των τεχνολογιών και προώθησή της υιοθέτησής τους  

από τον παραγωγικό τοµέα 

Υλοποιούνται  µέσω: 

A.  Βιβλιογραφικής 
ανάλυσης και 
µελέτης 
στατιστικών 
δεδοµένων   

B.  Διαβούλευσης µε 
τους 
κατάλληλους 
Stakeholders 
(entrepreneuriαl 
discovery) 



Παράλληλα  καταγράφονται 
οι εισροές από τις 
περιφερειακές RIS3 µε 
στόχο την εξασφάλιση 
συναφειών και 
συµπληρωµατικότητας µε 
αυτές 

Εισροές από τις 
περιφερεακές 
RIS3 



Thema�c	  Concentra�on:	  Research	  and	  Innova�on	  are	  major	  
priori�es	  	  	  

Αναπτυγµένες περιφέρειες και 
περιφέρειες σε µετάβαση 

Μη αναπτυγµένες 
περιφέρειες 

Έρευνα και Καινοτοµία Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ 

44 
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ΕΘΝΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Περιφέρειες µε 
προχωρηµένες 
δυνατότητες 
Ε&Τ  
(Αττική, 
Κεντρική 
Μακεδονία και 
Κρήτη, 
Δυτ.Ελλάδα). 

Περιφέρειες µε 
ισχυρό 
δυναµικό 
µεταποίησης και 
µέσου επιπέδου 
δυνατότητες 
καινοτοµίας 
 (Στερεά Ελλάδα, 
Δυτική 
Μακεδονία, 
Ανατολική 
Μακεδονία – 
Θράκη) 

Περιφέρειες 
βασιζόµενες σε 
παραδοσιακούς 
παραγωγικούς 
τοµείς µε 
δυναµικό 
καινοτοµίας σε 
τοπικά προϊόντα  
(Ήπειρος, 
Θεσσαλία, 
Πελοπόννησος) 

Περιφέρειες µε 
ισχυρό 
δυναµικό στον 
τουρισµό και 
πολύ χαµηλό 
δυναµικό στο 
πεδίο της 
τεχνολογικής 
καινοτοµίας 
(Νότιο Αιγαίο, 
Βόρειο Αιγαίο 
και Ιόνια Νησιά) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Typology of the Regions based on their capacity for R&D 
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 2/8 και 16/10 2013  

Πλατφόρµα καινοτοµίας για την 
Αγροβιοδιατροφή 

Ερευνητικός ιστός Επιχειρήσεις 



Γ.Οργάνωση δοµηµένης διαβούλευσης στο 
πλαίσιο των Θεµατικών Οµάδων  

Κείµενο Βάσης Ερωτηµατολόγιο   + 



Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

•  1. Καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερµοκήπια - δικτυοκήπια).  
•  2. Υδατοκαλλιέργειες  µε προοπτική να λειτουργήσει και ως 
πλατφόρµα  

•  3. Ελιά-Λάδι  
•  4. Φυτοπροστασία  
•  5. Τρόφιµα Βιοτεχνολογία και Βιολειτουργικά τρόφιµα  
•  6. Αρωµατικά φυτά  
•  7. Δενδροκοµία  
•  9. Κτηνοτροφία 
•  10. Άµπελος - Οίνος  
•  11. Γεωργία (υπόλοιπες καλλιέργειες, τεχνολογία 
υποστήριξης).  

•  12. Ποτά-Αναψυκτικά  

•  13. Νερά-Δάση. 
49 



50 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ H ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2020 

HORIZON  2020 
ΕΣΚ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

KIC FOOD 
KEY ENABLING TECHNOLOGIES 

JPI’S 

ΕΓΤΑΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ, ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
SMART SPECIALIZATION 

STRATEGY 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

SMART SPECIALIZATION 
STRATEGY 



ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ)  

•  Παραδοσιακή Διατροφή και η διαφορετικότητα 
στην Μεσογειακή λεκάνη 

•  Αναγνωρισµένη από UNESCO και FAO. 
•  Ένα παράδειγµα για το πώς χάνουµε τις αγορές έναντι 
των Ιταλών και Ισπανών 

•  Προϊόντα µε Ελληνικό Brand name και 
τοπικότητα. 

•  Η Μελέτη των επτά (7) χωρών και η Κρητική 
διατροφή πριν το 1970. 

•  Πιστοποιηµένα προϊόντα. 
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ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 



Προτεινόµενη κατανοµή δράσεων  σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο 

53 

Τεχνολογικές 
Ανάγκες 

Ανάγκες 
Αγοράς 

Βραχυπρόθεσµα Οφέλη Μακροπρόθεσµα Οφέλη 

Διεπιστηµονική 
Έρευνα 

Κουπόνια 
καινοτοµίας 

Ανάπτυξη συνεργασιών 
Ερευνητικών φορέων και 

επιχειρήσεις σε 
εστιασµένους Ε&Τοµεις 

Spin-offs 

Clusters 

Πρόγραµµα 
Αριστεία 

Διακρατικές 
Συνεργασίες 

HORIZON 2020 

Περιφέρειες 

ΓΓΕΤ/Υπουργεια 

ΓΓΕΤ/Υπουργεια 

Περιφέρειες Competence 
centers 

Στρατηγική 
Ερευνητικών 
Υποδοµών 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

54 
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5 

Η προστιθέµενη αξία στην έρευνα 
και καινοτοµία 
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Η δηµιουργία προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη 
αξία 

2,5 years of research together with Athens Polytechnic dept of Chemical 
Engineering, fully funded by Gaea to develop our snack pack olives – the 1st totally 
natural, liquid free, preservative free olives with the lowest salt content in the world, 
transforming the use of a traditional product into a healthy snack, 12 months 
ambient shelf life without refrigeration or heat treatment!  
Research Executed by:  
1. Athens Polytechnic, Dept. of Chemical Eng., Professor Tzia Konstantina  
2. Gaea’s QC Dept, Dimitris Skondras  
3. Vlachos S.A., on packaging material development  
4. Wolf GmbH, state of the art automated machinery  



Η έρευνα αρωγός στην ανακάλυψη της διατροφικής 
αξίας των παραδοσιακών προϊόντων της χώρας 

  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΥΓΙΗ 
ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. 



Η έρευνα µπορεί αποφασιστικά να βοηθήσει στην βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων 

Η έρευνα µπορεί να ενισχύσει υπάρχουσες ποικιλίες οπωροκηπευτικών 
µε επιθυµητά χαρακτηριστικά ποιότητας και υγιεινής διάστασης. 

Έργο: ΓΓΕΤ «Συνεργασία» κοινοπραξίας  
  AGRITEX 
  Agrolab 
  Vitro 

Ερευνητικοί φορείς 

•    ΑΠΘ 
•    ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (τράπεζα γενετικού υλικού) 
•  ΕΚΕΤΑ  

 Τίτλος έργου : “Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των 
ελληνικών ποικιλιών τοµάτας µε χρήση της Γενωµικής”  
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Η έρευνα µπορεί να αναστρέψει το µειονέκτηµα της 
κατακερµατισµένης µικρής ιδιοκτησίας σε πλεονέκτηµα 

• Δηµιουργώντας προϊόντα της πρωτογενούς αγροτικής 
παραγωγής µε προστιθέµενη αξία για ειδικές οµάδες 
στόχους (φυσικά προϊόντα χωρίς γλουτένη κ.λ.π.) 
κάνοντας χρήση της βιοτεχνολογίας στα πλαίσια των 
εθνικών και κοινοτικών κανονισµών. 

• Μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην δηµιουργία 
οικονοµιών κλίµακας φέρνοντας µαζί ενώσεις παραγωγών 
εφαρµόζοντας κοινές γεωργικές πρακτικές. 
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Η έρευνα αρωγός στην εξερεύνηση των απορριπτόµενων από την 
πρωτογενή αγροτική παραγωγή ή την επεξεργασία γεωργικών 

προϊόντων  

•  Διερεύνηση βιοδραστικών ουσιών στην επεξεργασία της ελιάς και του 
λαδιού. 
•  Διερεύνηση των βιοδραστικών ουσιών στην επεξεργασία του γάλακτος 
και του τυριού. 
•  Διερεύνηση των βιοδραστικών ουσιών στην επεξεργασία του 
σταφυλιού και του οίνου. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Η βιοτεχνολογία στην εξερεύνηση της ελληνικής βιοποικιλότητας  και του 
γενετικού χαρακτηρισµού των πληθυσµών µε ‘ελίτ χαρακτηριστικά’ 

• Έρευνα µε στόχο παραγωγή πολλαπλασιαστικό υλικού διά µέσου κλωνικής 
επιλογής µε κριτήρια υψηλή παραγωγή φαρµακευτικών και αρωµατικών 
ουσιών για διάφορες χρήσεις. 

• Εξερεύνηση βιοδραστικών ιδιοτήτων, αυτόχθονων αρωµατικών και 
φαρµακευτικών ουσιών. 

• Οι µεθοδολογίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τα 
οπωροκηπευτικά σύµφωνα µε τους ειδικούς. 


