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Ημερομηνία και ώρα Τρίτη 27.04.2021,  12.00 – 14:00 

Θέμα 3η  Διαδικτυακή Συνάντηση της  Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της 
πλατφόρμας «Πολιτισμός Τουρισμός Δημιουργικές Βιομηχανίες »  

Οργανωτής  ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη  

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο Ανάπτυξης  

και επενδύσεων 

  

Στελέχη ΓΓΕΚ: 

• Αγνή Σπηλιώτη (ΑΣ) 

• Ελένη Τσανάκα  (ΕΤ) (Υπεύθυνη ΣΟΕ) 

 

 Μέλη της ΣΟΕ 

 

 Γαρέζου Μαρία-Ξένη Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης 
Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, 
εκπρόσωπος ΥΠΠΟΑ 

 Γλάρος Νικόλαος, Ερευνητής ΙΕΛ/ΑΤΗΕΝΑ 

 Λαμπρινίδης  Γιώργος, εκπρόσωπος ΓΓΒ 

 Μαρκόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος ΣΕΠΕ 

 Μπαμπάκου Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Νικολοπούλου Όλγα, Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

 Παναγιώτου Παναγιώτα, εκπρόσωπος Υπουργείου Τουρισμού 

 Σαραντινός Μιχαήλ, CEO Steficon S.A. 

 Τσιαφάκη Δέσποινα Διευθύντρια Ερευνών, Ιστορικός / 
Αρχαιολόγος, υπεύθυνη του τμήματος Πολιτισμού & 
Δημιουργικών Βιομηχανιών, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / ΙΕΛ 

 Χοντζόπουλος Ηλίας, Τεχνολογίες laser, Prime Laser Tech ltd. 
 

 Εμπειρογνώμονες: 

 Αλεξανδρίδης Θεοφάνης , Omega Τechnologies 

 Κωστόπουλος Ιωάννης, CEO  SaMMY 
 

Εκπρόσωπος Συμβούλου (PLANET A.E.) 

 Ραφαήλ Κουμερή (ΡΚ) 
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Ημερήσια Διάταξη 

 

 
11:45-12:00  Σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων  
12:00-12:05  Έναρξη  

 
12:05-12:15  Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων 

απαντήσεων επί των ερωτηματολογίων  
Ελένη Τσανάκα (Υπεύθυνη ΣΟΕ)  

12:15-13:40  Συζήτηση/Σύνθεση/ Οριστικοποίηση των 
Παρεμβάσεων & Προτεραιοτήτων  
Μέλη της Συμβουλευτικής  

13:40-14:00  Επόμενα Βήματα  
  

 

 

Εισαγωγή     

  

Αναλύθηκε ο στόχος της συνάντησης από την κα Αγνή Σπηλιώτη,  ο οποίος είναι η ύπαρξη ενός 
τελικού κειμένου που θα παρουσιασθεί στην ανοικτή διαβούλευση, ώστε να ολοκληρωθεί η πρόταση 
για τον τομέα «Πολιτισμός Τουρισμός Δημιουργικές Βιομηχανίες» της   Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης Έρευνας και Καινοτομίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027  

Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων απαντήσεων επί των ερωτηματολογίων 

Παρουσιάσθηκε από την κα Ε. Τσανάκα   η επικαιροποιημένη εικόνα. Τα σχόλια και οι εισηγήσεις των 
μελών της ομάδας σε συγκεκριμένες περιοχές έδωσαν την δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για τις νέες προτεινόμενες προτεραιότητες αλλά και για την αναδιατύπωση των υπαρχόντων. 
Παρουσιάσθηκαν όμως και διάφορα ελεύθερα κείμενα, τα οποία δεν εντάσσονται απόλυτα σε 
συγκεκριμένα θέματα. 

 

 

Τοποθετήσεις/ Συζήτηση 

Γενικώς τα μέλη της ομάδας τόνισαν ότι είναι ικανοποιημένοι από την προεργασία και την 
παρουσίαση.  

Υπήρξαν δύο κύρια σημεία συζήτησης 
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Η πρόταση από τον κ. Κ. Γλάρο για ριζική επαναδιατύπωση όλης της στρατηγικής στο 2ο επίπεδο με 
3 υποτομείς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτού του τομέα. ( αναφορά είχε γίνει και 
στην προηγουμένη συνεδρίαση- πρακτικά 13/4/2021 ) 

1. Πολιτισμός  

2. Δημιουργικές βιομηχανίες 

3. Τουρισμός  

Η πρόταση απετέλεσε θέμα συζήτησης και αποφασίσθηκε να εξετασθεί ως πιθανή νέα στρατηγική. 

Ο συσχετισμός των υποδομών συζητήθηκε . Επίσης  αναφέρθηκαν και οι ορισμοί της Ευρ. 
Επιτροπής  

 Cultural heritage 

 Cultural / creative industries 

 Tourism  

Τα θέματα προς εξέταση είναι αν στο επίπεδο 3 μπορούν να ενταχθούν  όλες οι δράσεις, με σαφή 
τρόπο σε κάποια κατηγορία  

  

Η εισήγηση του κ. Μ. Νιβολιανίτη για τα θέματα  που αφορούν  

«τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης και ενσωμάτωσης στην ανάπτυξη (development) του λεγόμενου 

1
ου

 μάστερ ή format ή πρωτοτύπου που αποτελεί και την λεγόμενη ¨βιομηχανική ιδιοκτησία¨ σε 

άλλους τομείς.» 

Η ομάδα  συμφώνησε ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως δεν έγινε σαφές πως 

σχετίζεται με την διαμόρφωση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

 

 Σύνθεση, Επόμενα Βήματα 

 

Με βάση την συζήτηση που έγινε ζητήθηκε από  τον κ. Μ. Σαραντινό να επιμεληθεί έως τις 7 Μαΐου 
2021 με μια μικρή ομάδα από τους εμπειρογνώμονες ένα ολοκληρωμένο/πλήρες κείμενο με τις 
προτεραιότητες 2ου και 3ου επιπέδου, το οποίο θα παρουσιασθεί/κοινοποιηθεί σε όλους τους 
εμπειρογνώμονες και στην συνέχεια να αποτελέσει την βάση για την ανοικτή διαβούλευση γύρω 
στα μέσα Μαΐου. 


