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Εισαγωγικά

• Μέχρι σήμερα είχαμε «οριζόντια» μέτρα και πολιτικές 
στην Ε&Τ

• Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης δίνει έμφαση σε πιο 
«κάθετες» πολιτικές ανιχνεύοντας δραστηριότητες που:
– είναι νέες, βοηθούν στην ανακάλυψη ευκαιριών, έχουν τη 

δυνατότητα να προκαλέσουν διάχυση γνώσης
– μπορούν να δημιουργήσουν μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης 

διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο 
– απαιτούν δημόσια χρηματοδότηση για να αναδειχθούν και να 

ενισχυθούν
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8 Πλατφορμες Καινοτομίας

Βασικοί πυρήνες της διαβούλευσης ΕΕ συγκεντρώνοντας 
εκπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενος φορείς.

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Ενέργεια
• Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
• Αγροδιατροφή
• Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία
• Υγεία και Φάρμακα
• Υλικά και κατασκευές

Επιχειρηματική Ανακάλυψη

• Συμμετοχική, δυναμική διαδικασία εξεύρεση νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών 

• Αξιοποίηση της νέας γνώσης και την  ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες 
αξίας. 

• Εντοπισμός και προτεραιοποίηση δραστηριοτήτων που συνδέουν την 
έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την 
κοινωνική ευημερία, 

• Αξιοποίηση ιδιαιτεροτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

• Συμμετοχή όλων των παραγόντων που συγκροτούν το οικοσύστημα 
καινοτομίας 

• Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των επιχειρήσεων και των παραγωγικών 
φορέων
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Κύριοι στόχοι

• Βελτίωση της επίδοσης της χώρας και των ελληνικών περιφερειών στην 
καινοτομία

• Ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω καινοτομίας

• Αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας έντασης γνώσης στην ελληνική οικονομία 
και ανάπτυξη

Επι Μέρους Στόχοι
• συμμετοχή και κινητοποίηση όλων των βασικών στοιχείων του συστήματος 

καινοτομίας

• μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων του παραγωγικού τομέα,

• περαιτέρω εξειδίκευση της στρατηγικής με τεκμηρίωση των επιλογών 

• εισαγωγή συγκεκριμένων στόχων και δεικτών

• σχεδιασμός δράσεων και εργαλείων εφαρμογής/παρακολούθησης της 
στρατηγικής

• καλύτερη διασύνδεση και συνέργεια μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.

Πρώτη περίοδος επιχειρηματικής ανακάλυψης 
2014-2015

• Ανοιχτή ολομέλεια πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε το 
2014

• Κατ’ αρχήν  εστίαση και εξειδίκευση δραστηριοτήτων

• Επιχειρήθηκε και  η  ανάδειξη  συνεργειών μεταξύ των 
τομέων. 

• Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των πλατφορμών
απετέλεσαν την βάση της τρέχουσας έκδοσης της 
Στρατηγικής 2015
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Έργο της συμβουλευτικής ομάδας 

• Συγκρότηση συμβουλευτικής ομάδας τον Απρίλιο 2016

• Προετοιμασία προτεραιοτήτων δράσεων και συνοπτικών 
υποστηρικτικών κειμένων βάσης 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις της ολομέλειας της 
πλατφόρμας για την διαβούλευση των αποτελεσμάτων.

• Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων  
της πλατφόρμας και ενσωμάτωση των συμπερασμάτων 
στα κείμενα

Συσταση επιτροπής

• Κ. Σταματόπουλος, ΕΚΕΤΑ – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – ΙΝΕΒ -(Δ/ντης 
ΙΝΕΒ)

• Γ. Ζαρκάδης, καθηγητής, Παν. Πατρών, Ιατρική Σχολή 
• X. Γώγος, καθηγητής, Παν. Πατρών, Ιατρική Σχολή 
• Β. Ρούσσης, καθηγητής, ΕΚΠΑ, Φαρμακευτική Σχολή
• Α. Περσίδης, Biovista S.A, πρόεδρος Hellenic Biocluster (Hbio)
• Λ. Καλαντζή, Product Design & Evaluation Manager PHARMATEΝ 

– Κοινός εκπρόσωπος ΠΕΦ και ΣΕΒ
• Κώστας Παναγούλιας, VIANEX, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ και υπεύθυνος για θέματα 

ανάπτυξης 
• Εκπρόσωπος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων  Ελλάδος (ΣΦΕΕ) –
• B. Παρετζόγλου,  DEMO SA 
• Σπ. Φωτεινός, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας, LAVIPHARM SA 
• Κ. Γαρδίκης, Research & Innovation Manager, APIVITA SA 
• Μ. Κυπριανίδου, ΕΚΕΦΕ «Δ», Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων κ Ραδιοφαρμάκων 
• Δ.Κοντογιάννης, Ερευνητής Α, Αλέξανδρος Φλέμιγκ 
• Γ. Στρουμπούλης, Ερευνητής Α, ΙΤΕ-Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
• Μ. Αλέξης, Ερευνητής Α Βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΙΕ 
• Κώσταντινος Βουρνάς, ELPEN
• Δημήτρης Θάνος, Ερευνητής Α’ και πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου  του ΙΙΒΕΑΑ
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Υλικό διαβούλευσης

• Κλαδικές μελέτες ΠΕΦ/ΣΦΕΕ

• Πιλοτική δράση Φάρμακο – ΠΕΦ

• Προτάσεις ΣΦΕΕ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας φαρμάκων

• Κείμενο θέσεων Hellenic Biocluster

• ΗΒio-INAB Οδικός Χάρτης 2016-2026

• Συνεισφορές μελών ομάδας εμπειρογνωμόνων:

– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
– ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
– ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
– ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
– ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

– ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
– ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
– ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
– ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Συνατήσεις - αποτελέσματα 

• 5 κύκλοι συναντήσεων
– 4 κύκλοι συναντήσεων πλατφόρμας
– 1 συνάρτηση 4 υποομάδων

• 8 κείμενα προτεραιοτήτων 
• 7 προτεραιότητές δράσεων και υποπροτεραιότητες
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Επόμενα βήματα

Άμεσα:
• Σημερινή ολομέλεια παρουσίασης προτεραιοτήτων δράσεων 
• Παρατηρήσεις εντός της ολομέλειας
• 1 εβδομάδα για επιπλέον παρατηρήσεις (26/9-03/10)
• Οι παρατηρήσεις θα τεθούν υπόψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων
• Τελικό κείμενο θα παραδοθεί στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ μεχρι τις 10/10 για 

την τελική προκήρυξη

Μεσο-Μακροπρόθεσμα:
• Επίβλεψη της κατάρτισης της έκθεσης για την αποτελεσματικότητα 

των δράσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά διετία
• Διατύπωση προτάσεων για την επικαιροποίηση ή και αναθεώρηση 

της στρατηγικής του τομέα, ανάλογα με τα ευρήματα της έκθεσης
• Διαμόρφωση εισηγήσεων και προτάσεων προς την ΓΓΕΤ για την 

βελτίωση της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης

Ευχαριστώ
Βασίλης Σταματόπουλος

vstamatopoulos@help-forward.gr


