
Πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Τρίτη 14
η
  Ιανουαρίου 2014 στις 18:00 

Θέμα : ορισμος των προτεραιοτητων για την περιφερειακη στρατηγικη 
 καινοτομιας μεσω της εξυπνης εξειδικευσης στην περιφερεια  θεσσαλιας* 

(*) Διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Τομέα 
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
 

Σήμερα Τρίτη 14η Ιανουαρίου 2014, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα συγκλήθηκε στην 
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, η 4η 
συνεδρίαση του ΠΣΚΘ, με θέμα τον ορισμό προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή 
Στρατηγική Καινοτομίας στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου της Έξυπνης Εξειδίκευσης-
RIS3. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 
Κων/νου Αγοραστού, παρόντα μέλη στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ. Κουρέτας Δημήτρης 

(Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ), Βλαχάκης Γρηγόρης (Αντιπρόεδρος ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας), 
Γούσιος Δημήτρης (Καθηγητής ΠΘ,  Διαμάντος Κώστας (Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής 
Ελλάδος ), Δοντάς Απόστολος (Πρόεδρος ΣΘΕΒ), Τσαλίκη Τζούλια (Περιφερειακή Σύμβουλος), 
Μπάρδας Κώστας (Περιφερειακός Σύμβουλος), Καλομπάτσιος Χρήστος (Περιφερειακός 
Σύμβουλος) Παιδής Αθανάσιος (Περιφερειακός Σύμβουλος),   Πιτσίλκας Βασίλειος (Εκπρόσωπος 
Οικονομικού Επιμελητηρίου) ,  Αδάμ Δημήτρης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ν.Λάρισας), Πετρωτός 
Κώστας (Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας), Χούστης Ηλίας (Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ), Σιδηρόπουλος 
Χρήστος (Περιφερειακός Σύμβουλος),    , Παπαχαραλάμπους Γρηγόρης (Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου Θεσσαλίας), Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας) ,Παπαιωάννου  
Ειρήνη (Πρόεδρος Ξενοδόχων Ν.Λάρισας) Τοπούζη Βικτωρία (εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ). Στη 
συνδερίαση συμμετείχαν επίσης στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας κκ. Κατσιλούλης Κων/νος, Βούλγαρης Αρης, ο τεχνικός σύμβουλος για το RIS3 κ. Γιάννης 
Τόλιας, καθώς και μέλη της Ομάδας Υποστήριξης RIS3 κκ. Γενιτσεφτσής Χρήστος, Θωμαΐδης Θωμάς, 
Παππάς Βασίλης,    
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε εκτενώς τα μέλη και τους παρευρισκομένους για το σύνολο των 
δράσεων διαβούλευσης όπως αυτή συστηματικά υλοποιήθηκε, καλύπτοντας όλη την 
Θεσσαλική επικράτεια με σειρά εκδηλώσεων (το υλικό των οποίων μπορεί να βρεί κάποιος 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του RIS3 Θεσσαλίας, στο δικτυακό τόπο 
www.liaison.gr).   Ειδικότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την υποστήριξη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Καινοτομίας και την συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει την 

εκπόνηση του σχεδίου για την διαμόρφωση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού RIS3 (Regional Innovation Strategies for Smart Specialization), για 
τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Με την εποπτεία του ΠΣΚΘ συστάθηκαν δέκα Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ) με 

στόχο να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση σε αντίστοιχους τομείς της περιφερειακής 

οικονομίας, να εξετάσουν το δυναμικό καινοτομίας και να προδιαγράψουν σενάρια οικονομικού 

μετασχηματισμού για καθέναν απ’ αυτούς. 

Στην περίοδο που μεσολάβησε, εφαρμόστηκε απ’ όλες τις ΘΟΕ μια ενιαία μεθοδολογική 

προσέγγιση που έχει λάβει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τις στρατηγικές RIS3. Το αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης κάθε ΘΟΕ πήραν τη 

μορφή Κειμένων Βάσης και ακολούθησαν, ανοικτές εκδηλώσεις παρουσίασης και σχολιασμού 

τους. Μετά την  δημοσιοποίηση των Κειμένων Βάσης στο Διαδίκτυο, υπήρξε εύλογος χρόνος για 

περαιτέρω ανάδραση από τους ενδιαφερόμενους μέχρι το τέλος του 2013. Σε ειδική συνεδρίαση, 

στις 30-12-2013, οι Συντονιστές όλων των ΘΟΕ εξέτασαν συνθετικά τα βασικά δεδομένα του 



περιβάλλοντος στη Θεσσαλία και τις τελικές προτάσεις της δημόσιας διαβούλευσης για κάθε ΘΟΕ 

και κατέληξαν στην σημερινή εισήγηση τους προς το ΠΣΚΘ. 

Στις εργασίες των ΘΟΕ συμμετείχαν συνολικά 113 άτομα (29 από τον επιχειρηματικό 

τομέα, 49 από τον ακαδημαϊκό και 35 από τις διάφορες δομές της δημόσιας διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης). Αντίστοιχα, τις εκδηλώσεις δημοσιοποίησης και διαβούλευσης 

παρακολούθησαν 262 άτομα (92 από τον επιχειρηματικό τομέα, 96 από τον ακαδημαϊκό και 74 

από τις διάφορες δομές της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης). 

Η μελέτη αυτή αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για την ανάλυση της εξειδίκευσης των 

επενδύσεων σε Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στο σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου (RIS3 

2014 – 2020) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - τμήμα της μελέτης αυτής θα εισαχθεί 

στη διδακτέα ύλη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ). 

  

Οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίχθηκαν σε διοικητικό, επικοινωνιακό και τεχνικό – 

επιστημονικό επίπεδο από την Ομάδα Δράσης για τη RIS3 με βάση το Γραφείο Διαμεσολάβησης 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας με βάση τις αρχές 

της Έξυπνης Εξειδίκευσης θα πρέπει να εστιασθούν σε δύο κύριους πυλώνες, γύρω από τους 

οποίους αναπτύσσονται τρεις δορυφορικές δραστηριότητες ως ακολούθως: 
  

Ο πρώτος πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας είναι το 

αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, ήτοι η θεώρηση του πρωτογενούς τομέα και του κλάδου τροφίμων 

– ποτών ως ενιαία περιοχή παρέμβασης 

Ο δεύτερος πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας είναι 

ο κλάδος του μετάλλου – δομικών υλών. 

Ο ρόλος των δορυφορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή της παραγωγής και 

εξοικονόμησης ενέργειας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης του 

«δημιουργικού» τουρισμού  έχει ήδη προδιαγραφεί με τη διατύπωση των πεδίων παρεμβάσεων 

στους δύο κεντρικούς πυλώνες παραπάνω:  αντιμετωπίζουν κρίσιμα και διαπιστωμένα 

προβλήματα στις αλυσίδες αξίας και δημιουργούν προϋποθέσεις βελτίωσης, είτε της 

ανταγωνιστικότητας ή του μεριδίου αξίας που καρπώνονται οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις / εκ-

μεταλλεύσεις. Δημιουργούν επίσης τις προϋποθέσεις για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην 

τοπική οικονομία με την ενεργοποίηση πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας και αλυσίδων 

αξίας που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και συνεισφέρουν στην επίτευξη στόχων που 

είναι εκτός του πεδίου παρέμβασης της στρατηγικής καινοτομίας, κυρίως στο επίπεδο της 

αειφόρας ανάπτυξης. Τέλος, ενεργοποιούνται οριζόντιες δραστηριότητες ανάπτυξης 

ικανοτήτων για καινοτομία και υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας στο σύνολό 

του. Όσον αφορά το πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, πλέον της 

υιοθέτησης μέτρων τόνωσης της ζήτησης από τους εμπλεκόμενους στους δύο κύριους πυλώνες, 

θα δρομολογηθούν άμεσα δράσεις περιορισμού του ψηφιακού αποκλεισμού και ενίσχυσης της 

χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών χωρίς κλαδική ή χωρική στόχευση. 

 


