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ΘΕΜΑ: 

 

Πρόσκληση σε Θεµατική Ηµερίδα Εργασίας για την εξειδίκευση των δράσεων 

του κλάδου Υλικών-Κατασκευών, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου Επιχειρηµατικής 

Ανακάλυψης  στην ΠΚΜ 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σας προσκαλεί στη Θεµατική Ηµερίδα Εργασίας, για την 

εξειδίκευση των δράσεων του κλάδου Υλικών - Κατασκευών θα πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο 

Φωτογραφίας (Αποθήκη Α’, Λιµάνι Θεσσαλονίκης), την Τρίτη, 26-1-2016 και ώρα 14:00. 

Μέσω της ευρείας και ανοικτής συµµετοχικής διαδικασίας που από τις αρχές του 2013 

ενεργοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατέστη δυνατή η ανάλυση των κρίσιµων 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, δυνάµεων και προοπτικών του παραγωγικού συστήµατος 

της Περιφέρειας, καθώς η αποτύπωση των θέσεων, προτάσεων και προσδοκιών των 

συµµέτοχων φορέων της επιχειρηµατικής, καθώς της και επιστηµονικής κοινότητας.  

Τα αποτελέσµατα του Α κύκλου διαβούλευσης ενσωµατώθηκαν στη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της ΠΚΜ που εγκρίθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ τον Ιούλιο του 2015. 

Στο κείµενο αυτό  συµπεριλήφθηκαν το όραµα, οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και 

οι ενδεικτικές πολιτικές για την υποστήριξη, ανάπτυξη, προώθηση και εφαρµογή 

παρεµβάσεων Έρευνας και Καινοτοµίας στην ΠΚΜ. 

Στο πλαίσιο του Β κύκλου Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης η ΠΚΜ διοργανώνει Θεµατικές 

Ηµερίδες Εργασίας, µε στόχο την εµβάθυνση της ανάλυσης του κάθε τοµέα-πρωταθλητή της 
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RIS3 και την αποτύπωση συγκεκριµένων προτάσεων έργων και δράσεων, που δύνανται να 

ενταχθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.  

Η συµµετοχή σας, τόσο στην Ηµερίδα όσο και στο σύνολο της διαδικασίας του Β΄ Κύκλου 

Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική καθώς θα εµπλουτίσει την 

υφιστάµενη γνώση και εµπειρία στο θεµατικό σας αντικείµενο και θα συµβάλλει στην 

εξειδίκευση των παρεµβάσεων της RIS3 µε νέες, δυναµικές και καινοτόµες προτάσεις έργων 

προς χρηµατοδότηση. 

Οι φορείς που εκπροσωπούν µέλη παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα 

πρόσκληση σε όλα τα µέλη τους, προκειµένου αυτά να συµµετάσχουν στην Ηµερίδα αλλά 

και στο σύνολο της διαδικασίας. 

 

 

 

 Ο Περιφερειάρχης  

 Κεντρικής Μακεδονίας 

  

 Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας 

 

 
 
 
 
 
 
 

Συνηµµένα: 

� Πρόγραµµα της Εκδήλωσης  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο: 

ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, ‘Ώρα 14:00 
Μουσείο Φωτογραφίας 

(Αποθήκη Α’, Λιµάνι Θεσσαλονίκης) 

14:00 – 14:30 Προσέλευση - Εγγραφές 

14:30 – 14:40 «Η Στρατηγική RIS3 και η σχέση της µε το νέο ΠEΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας», Γιώργος Κωστάρας, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

14:40 – 14:50 «Η Αναλυτική µεθοδολογία του workshop», Σταύρος Μαντζανάκης, 
Υπεύθυνος Τοµέα Καινοτοµίας & ∆ιεθνών Έργων Emetris SA 

14:50 – 15:00 «H Θέση του κλάδου σε Περιφερειακό επίπεδο», Απόστολος 
Καρακίτσιος, Emetris AE 

15:00 – 15:10 «Καινοτοµία, Τάσεις», Επαµεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Υπεύθυνος 
∆ιεθνούς Συνεργασίας ∆ίκτυο Praxis, Συντονιστής Κόµβου Millennium 
Project 

15:10 – 16:10 Εργαστήρι - Α’ µέρος: Η από κοινού ανάλυση των στρατηγικών 
κατευθύνσεων και καταγραφή συγκεκριµένων δράσεων (έργων) 
προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής 
περιόδου. 
Θα εξεταστούν η παρούσα θέση του κλάδου, το απόθεµα 
στρατηγικής µάζας και καινοτοµίας και οι διεθνείς τάσεις που µπορεί 
να επηρεάσουν άµεσα ή έµµεσα τον κλάδο και να δηµιουργήσουν 
ευκαιρίες.  

16:10 – 16:40 ∆ιάλειµµα – Ευκαιρία ∆ιασυνδέσεων (Networking) 

16:40 – 17:50 Εργαστήρι - Β’ µέρος: Παρουσίαση αποτελεσµάτων των οµάδων, και 
ανταλλαγή απόψεων για το σύνολο των προτάσεων 

17:50 – 18:00 Συµπεράσµατα 

 



 

 

 

Σελίδα 2 

 
Σκοπός και Στόχοι του Θεµατικού Workshop 

To Θεµατικό εργαστήρι για τον κλάδο Υλικών - Κατασκευών αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες εκδηλώσεις που υλοποιούνται από την ΠΚΜ στα πλαίσια του Β κύκλου 

Επιχειρηµατικής ανακάλυψης 

Σκοπός του είναι η από κοινού (bottom-up) ανάλυση του κλάδου, η αξιολόγηση των 

τάσεων που θα τον επηρεάσουν και η αποτύπωση ιδεών για παρεµβάσεις (έργα και 

πιλοτικές δράσεις) που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. 

Στόχος είναι υποστήριξη της ∆ιαδικασίας της Επιχειρηµατικής  Ανακάλυψης, και η 

καταγραφή προτάσεων, ιδεών και δράσεων σε θέµατα έρευνας / καινοτοµίας και 

νέων τεχνολογιών που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση του κλάδου των Υλικών & 

Κατασκευών. Η ενίσχυση τέτοιων δράσεων αναµένεται να αποτελέσει αντικείµενο των 

πρώτων προσκλήσεων της ΠΠ 2014-2020, µε δικαιούχους τις επιχειρήσεις, τα 

ερευνητικά και ακαδηµαϊκά κέντρα, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Περιφερειακή και 

Εθνικής Στρατηγικής για την έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). 

Μεθοδολογικά θα δηµιουργηθούν οµάδες εργασίες, που θα αποτελούνται από άτοµα 

που προέρχονται από όλους τους φορείς της τριπλής έλικας, δηλ. Ακαδηµαϊκή / 

ερευνητική κοινότητα, επιχειρήσεις, περιφερειακή διοίκηση. Οι οµάδες θα εργαστούν 

από κοινού, µε στόχο να προτείνουν έργα προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της 

νέας Προγραµµατικής Περιόδου, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

στην περιφέρεια, µέσα από καινοτοµικές δράσεις. Αρχικά θα εξεταστούν εν συντοµία 

τα χαρακτηριστικά του τοµέα, η παρούσα θέση του, οι διεθνείς τάσεις και οι 

στρατηγικές επιλογές. Στην συνέχεια κάθε οµάδα θα παρουσιάσει τις ιδέες της και θα 

ακολουθήσει συζήτηση επί αυτών, ώστε το εργαστήρι να καταλήξει σε ένα πρώτο 

κατάλογο των εν δυνάµει δράσεων. 

 

 

 


