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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

131/2015 
 
          Στην Άµφισσα, σήµερα 15 Ιουλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ., συνήλθε το 
Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 
«Γιάγτζειο - Κορδώνειο Πνευµατικό Κέντρο Άµφισσας» (Κορδώνη 1, Πλατεία Ησαΐα), κατόπιν της υπ’ αρ. 
οικ. 390/7-7-2015 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας 
Ασηµίνας Παπαναστασίου, στην 7η (εξ αναβολής) Συνεδρίαση (τακτική) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: 

 
Θέµα 9ο Έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κα Ασηµίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου είναι: 
 
Παρόντες 

� Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
� Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Ασηµίνα Παπαναστασίου  
� Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Αθανάσιος Μιχελής        
� Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος  
� Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύµιος Καραΐσκος, Κωνσταντίνος Μίχος, Φανή 

Παπαθωµά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
� Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουµε  

στην Καρδία της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
Α/Α 

«Η Στερεά σε Νέα Τροχία -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Γρεβενίτης Θωµάς √  

3 Αργύρης ∆ηµήτριος   √ 3 Θηβαίος Νικόλαος √  

4 Αργυρίου ∆ηµήτριος  √  4 Κουλούρης Γεώργιος √  

5 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 5 Μελισσάρης Ιωάννης  √  

6 Βουρδάνος ∆ηµήτριος   √ 6 Μιχελής Αθανάσιος  √  

7 Γκάβαλης Σταµάτιος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  

8 Καλαντζή Αικατερίνη √  8 Στουπής Νικόλαος  √  

9 Κάππος Ευστάθιος  √  9 Τιµπλαλέξης ∆ηµήτριος  √  

10 Καραγιάννης Κων/νος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καρακάντζας Αθανάσιος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συµφωνία για τη Στερεά» 

12 Κατσαγούνος Ευάγγελος  √  11 Γεωργούλης Αδαµάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαµπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 

14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  

15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 

16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
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17 Κυρίτσης ∆ηµήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  

18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακοµήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρµάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  

21 Παπαναστασίου Ασηµίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  

22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  

24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέµβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20 Ζούµπος Βασίλειος  √  
26 Σανιδάς Χαράλαµπος  √  

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάµπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειµάρας Θεµιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √   
Σύνολο Συµβούλων Πλειοψηφίας 26 5 Σύνολο Συµβούλων Μειοψηφίας 17 3 

           
         Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συµβούλων ήταν παρόντες σαράντα τρείς (43) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου κ. Ασηµίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραµµατέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαµπος Κασαράς.  
                              
          Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου, κα Ασηµίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 9ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης Περιφερειακό Σύµβουλο Εντεταλµένο για θέµατα 
Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώµατος την                        
µε αρ. 351/19-6-2015 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
  

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την καινοτοµία (Research and Innovation 
Smart Specialization Strategy - RIS3) αποτελεί µια ολοκληρωµένη και χωρικά προσδιορισµένη  ατζέντα  
οικονοµικού µετασχηµατισµού η οποία: 

 

• επικεντρώνει τις πολιτικές υποστήριξης και επενδύσεων σε λίγες βασικές προτεραιότητες, 
προκλήσεις και ανάγκες ανάπτυξης βασισµένη στη γνώση, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 

• οικοδοµεί πάνω στα δυνατά σηµεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειας 

 

 

• υποστηρίζει τεχνολογικές και µη τεχνολογικές µορφές καινοτοµίας και επιδιώκει τη µόχλευση 
ιδιωτικών επενδύσεων 

 

• εµπλέκει στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση τους κοινωνικούς εταίρους και ενθαρρύνει την 
καινοτοµία και τον πειραµατισµό 

 

 

• βασίζεται στην τεκµηρίωση και περιλαµβάνει ένα συνεκτικό σύστηµα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 

 
Προκειµένου να προσδιοριστούν οι τοµείς στους οποίους η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, πρέπει να βρεθούν οι κλάδοι στους οποίους διαθέτει εξειδίκευση. Η κλαδική 
εξειδίκευση, προσδιορίζεται µε βάση δύο κριτήρια :  
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• Εξειδίκευση: Ο λόγος του µεριδίου ενός κλάδου στην απασχόληση της περιφέρειας προς το 
µερίδιο του στην απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

• Εστίαση: Το µέγεθος του κλάδου στην Περιφέρεια. Όσο µεγαλύτερο είναι το µερίδιο του κλάδου 
στη συνολική απασχόληση της Περιφέρειας τόσο πιθανότερο είναι να παρατηρηθεί διάχυση 
αποτελεσµάτων στην οικονοµία. 

 
Με βάση τα στοιχεία των Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ για το 2009, η τοµεακή και κλαδική εξειδίκευση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
 

 
 

Πίνακας 1 : Τοµεακή και κλαδική εξειδίκευση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Κλάδοι Εξειδίκευση 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1 

Εµπόριο 1 

Κατασκευές 1 

Παραγωγή βασικών µετάλλων 1 

Πλωτές µεταφορές 1 

Τουρισµός 1 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 2 

 

Βασικό στοιχείο αποτελούν οι µέχρι σήµερα καινοτοµικές επιδόσεις της Περιφέρειας, δηλαδή οι 
δαπάνες που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εµφανίζει πολύ 
χαµηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α, τόσο σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας όσο και µε αυτόν της 
ΕΕ27. Το 76,3% της ερευνητικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διεξάγεται 
στις επιχειρήσεις, ενώ η αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας είναι 34,9%, γεγονός που φανερώνει 
την ισχυρή παρουσία και συµµετοχή των επιχειρήσεων. Εν αντιθέσει, οι πανεπιστηµιακές δοµές της 
Περιφέρειας παράγουν µόλις το 5,6% της ερευνητικής δραστηριότητας, σε αντιδιαστολή µε το 
αντίστοιχο ποσοστό τόσο σε επίπεδο χώρας (40,22%) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (23,5%). 

Τα κύρια συµπεράσµατα από την ανάλυση της οικονοµίας και του καινοτοµικού δυναµικού της 
Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας αναδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται τα 
βασικά σηµεία της ανάλυσης SWOT. 
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∆υνατά σηµεία Αδυναµίες 

• Εγγύτητα µε την Αθήνα 

• Πλούσια παραγωγική γεωργική γη και 
εξειδίκευση στον αγροτικό τοµέα και την 
κτηνοτροφία 

• Πρώτη θέση στη βιοµηχανία µετάλλων 
ιδίως του αλουµινίου 

• Μεγάλη συγκέντρωση στην αλιεία και 
υδατοκαλλιέργειες 

• Συγκέντρωση ερευνητικού δυναµικού 
σε επιχειρήσεις  

• Σηµαντικοί πολιτιστικοί πόροι (π.χ. 
∆ελφοί, Θερµοπύλες) 

• Ορεινά οικοσυστήµατα, θαλάσσιοι και 
νησιωτικοί χώροι που ευνοούν την 
εξειδίκευση στον τουρισµό 

• Σηµαντικές Ιαµατικές πηγές 

• Εθνικά δίκτυα µεταφορών (ΠΑΘΕ, 
Σιδηρόδροµος) 

• Ύπαρξη ΤΕΙ και ΕΒΕΤΑΜ  

• Ύπαρξη σηµαντικού δυναµικού 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

• Εξάρτηση από την Αθήνα (ειδικά η 
βιοµηχανική περιοχή) 

• Εξειδίκευση σε δραστηριότητες 
χαµηλής τεχνολογικής έντασης 

• ∆υϊσµός στην οικονοµική 
δραστηριότητα 

• Συνολικά χαµηλά επίπεδα δαπανών 
ΕΤΑ στις επιχειρήσεις παρά την 
ύπαρξη ερευνητικής δραστηριότητας 
σε µικρό σχετικά αριθµό επιχειρήσεων  
και κλάδων. 

• Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναµικού αλλά µεγάλη 
συγκέντρωση ερευνητικού 
προσωπικού σε λίγες επιχειρήσεις και 
κλάδους 

• Μικρή ικανότητα απορρόφησης στις 
επιχειρήσεις εκτός των µεγάλων 
επιχειρήσεων 

• Έλλειψη καινοτοµικής κουλτούρας στις 
επιχειρήσεις 

• Ανυπαρξία εξειδίκευσης ΕΤΑ   

• Μικρή διείσδυση ΤΠΕ 

• Σηµαντική επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος και του υδροφόρου 
ορίζοντα στις βιοµηχανικές περιοχές 

Ευκαιρίες Απειλές 
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• Εκσυγχρονισµός του αγροτικού τοµέα 
µε έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια 

• Αξιοποίηση συνεργιών µε γεωργία-
τρόφιµα-κτηνοτροφία 

• ∆ιασύνδεση αγροτικού τοµέα µε τον 
κλάδο των τροφίµων  και τη βιοµηχανία 
της εµπειρίας. 

• ∆ιαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος 
και ανάπτυξη της βιοµηχανίας της 
εµπειρίας. 

• Ανάπτυξη διασυνδέσεων της 
βιοµηχανίας µετάλλου και των σχετικών 
δραστηριοτήτων µε τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις τη Θεσσαλίας 

• Εκσυγχρονισµός κτηνοτροφίας και 
εισαγωγή συστηµάτων ολοκληρωµένης 
διαχείρισης. 

• ∆ιαφοροποίηση και αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας µε εκτροφή ψαριών 
κατάλληλων για µεταποίηση  

• Εκσυγχρονισµός και αύξηση της 
παραγωγικότητας στις 
υδατοκαλλιέργειες 

• ∆ιάχυση περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
και τεχνολογιών εξοικονόµησης 
ενέργειας    

• Αξιοποίηση συνεργιών µε άλλες 
περιφέρειες (Αττική-Θεσσαλία) για την 
χρήση υποδοµών καινοτοµίας και 
µεταφορά τεχνολογίας 

• Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής 
τον εκσυγχρονισµό των κλάδων 
εξειδίκευσης και τη βελτίωση της των 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

• Ανταγωνισµός από χώρες χαµηλού 
κόστους 

• Αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον 
εξαιτίας της κρίσης 

• Έλλειψη ρευστότητας 

• Σηµαντικά εµπόδια στην 
επιχειρηµατικότητα 

• Συρρίκνωση εσωτερικής αγοράς 
 

Με βάση τα παραπάνω, στο κάτωθι σχήµα παρουσιάζονται οι τοµείς προτεραιότητας για την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και η αλληλεξάρτησή τους. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας και γίνεται η 
εξειδίκευσή τους σε ειδικούς στόχους και δράσεις.  
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Αναπτυξιακές 
ανάγκες 

Ειδικοί στόχοι ∆ράσεις 

∆ιαφοροποίηση 
αγροτικού 
προϊόντος µέσα 
από την βελτίωση 
των 
χαρακτηριστικών, 
της ποιότητας, της 
υγιεινής και 
ασφάλειας 
 
 
 
 
 

• Ανάδειξη, διατήρηση και 
αξιοποίηση των ντόπιων 
παραδοσιακών ποικιλιών 
και προϊόντων  

• Βελτίωση της ποιότητας και 
των χαρακτηριστικών του 
πολλαπλασιαστικού υλικού  
αυτοχθόνων και µη 
ποικιλιών και φυλών 

• Βελτίωση των 
καλλιεργητικών και 
κτηνοτροφικών µεθόδων για 
τη βελτίωση της ποιότητας,  
υγιεινής και ασφάλειας 

• Ανάπτυξη της τεχνογνωσίας 
στους αγρότες και 
κτηνοτρόφους σε σύγχρονες 
µεθόδους καλλιέργειας και 
εκτροφής  

• ∆ράση 1.1.1: 
Χαρτογράφηση, 
ταυτοποίηση, αξιοποίηση 
και βελτίωση του γενετικού 
υλικού αυτοχθόνων και µη 
ποικιλιών και φυλών 

• ∆ράση 1.1.2 Εισαγωγή  
Συστηµάτων 
Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης 

• ∆ράση 1.1.3 
Εκσυγχρονισµός και 
εφαρµογή βιώσιµων 
µεθόδων εκτροφής  

• ∆ράση 1.1.4 Στήριξη 
βιολογικών καλλιεργειών 
και εκτροφών 

Αγρό-διατροφή Βιοµηχανία της 
εµπειρίας 

Μέταλλο και 
µεταλλικά 
προϊόντα 

Καθαρές-πράσινες τεχνολογίες 

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

Ανθρώπινο δυναµικό 
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Αύξηση 
παραγωγικότητας 
στις καλλιέργειες   

• Εισαγωγή νέων µεθόδων  
και τεχνολογικός 
εκσυγχρονισµός 
καλλιεργειών 

• ∆ράση 1.2.1: Βελτίωση 
καλλιεργειών υπό κάλυψη 
και εισαγωγή µεθόδων 
υδροπονίας  και 
αεροπονίας 

∆ιεύρυνση της 
τυποποίησης και 
αύξηση της 
προστιθέµενης 
αξίας των  
τροφίµων     

• Ανάπτυξη 
νέων/βελτιωµένων 
καινοτόµων προϊόντων και 
διεργασιών  

• Ανάπτυξη της καινοτόµας 
επιχειρηµατικότητας στη 
µεταποίηση γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων 

• Ανάπτυξη διασυνδέσεων 
ανάµεσα στη γεωργία και τη 
µεταποίηση για τη βελτίωση 
υφιστάµενων ή δηµιουργία 
νέων προϊόντων 

• ∆ράση 1.3.1: 
Πιστοποίηση, τυποποίηση 
και µεταποίηση και 
εισαγωγή καινοτοµιών στη 
µεταποίηση αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων  

• ∆ράση 1.3.2: Ίδρυση νέων 
καινοτόµων µεταποιητικών 
επιχειρήσεων  

• ∆ράση 1.3.3 Ανάπτυξη 
συνεργατικών µοντέλων 
δράσης (π.χ.  clusters) στη 
γεωργία/κτηνοτροφία και 
µεταποίηση  

Αύξηση της 
διείσδυσης στην 
ελληνική αγορά και 
αύξηση των 
εξαγωγών των 
προϊόντων 
αγροδιατροφής  

• Ανάπτυξη της εξωστρέφειας 
της γεωργικής και ζωικής 
παραγωγής 
 

• Αύξηση της χρήσης e-
υπηρεσιών από  
αγροκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις   

• Ανάπτυξη της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων τροφίµων 

• Αύξηση της χρήσης e-
υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις τροφίµων 
αγροκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις   

• ∆ράση 1.4.1 Ανάπτυξη και 
υλοποίηση σχεδίων 
µάρκετιγκ αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων 

• ∆ράση 1.4.2 Ανάπτυξη 
δικτύων πωλήσεων 
αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων 
για την εσωτερική και 
διεθνή αγορά 

• ∆ράση 1.4.3 Μάρκετιγκ και 
ανάπτυξη δικτύων 
πωλήσεων τροφίµων για 
την εσωτερική και διεθνή 
αγορά 

∆ιαφοροποίηση 
προϊόντος στις 
υδατοκαλλιέργειες 
µε είδη που 
µπορούν να 
δηµιουργήσουν 
διατροφικά 
προϊόντα 
µεγαλύτερης 
προστιθέµενης 
αξίας 
 

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για 
πλήρη εκτροφή νέων ειδών 

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για 
τη γενετική επιλογή 
πολλαπλασιαστικού υλικού 

• ∆ράση 1.5.1 Πρόγραµµα 
έρευνας και ανάπτυξης για 
εκτροφή νέων ειδών και 
βελτιστοποίησης 
πολλαπλασιαστικού υλικού  

Βελτίωση 
παραγωγικότητας 
ποιότητας και 
ασφάλειας στη 
µεταποίηση 
αλιευµάτων και 
υδατοκαλλιεργειών 
 

• Εισαγωγή καινοτοµιών στη 
διαδικασία µεταποίησης 

• Εισαγωγή καινοτοµιών στη 
συσκευασία 

∆ράση 1.7.1: Πιστοποίηση, 
τυποποίηση και µεταποίηση 
αλιευµάτων και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας 
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Αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων στο 
θαλάσσιο 
περιβάλλον από τις 
υδατοκαλλιέργειες 

Ανάπτυξη και εφαρµογή 
µεθόδων για την αειφόρα 
διαχείριση της 
υδατοκαλλιέργειας 

 ∆ράση 1.8.1: Αειφόρα 
διαχείριση της 
υδατοκαλλιέργειας 

∆ιεύρυνση της 
αλυσίδας αξίας του 
τουρισµού µε την 
ανάπτυξη  
διασυνδέσεων µε 
άλλες 
δραστηριότητες 

• Ανάπτυξη καινοτόµας 
επιχειρηµατικότητας 
σχετιζόµενη µε τον τουρισµό 

• Ανάπτυξη συνεργασιών 
ανάµεσα στις επιχειρήσεις  
σε όλη την αλυσίδα αξίας της 
βιοµηχανίας της εµπειρίας  

• ∆ράση 2.1.1: Ανάπτυξη 
καινοτόµων επιχειρήσεων 
σε δραστηριότητες 
σχετιζόµενες µε τον 
τουρισµό 

• ∆ράση 2.1.2: Ανάπτυξη 
συνεργατικών µοντέλων 
δράσης σε όλη την αλυσίδα 
αξίας 

∆ιαφοροποίηση του 
τουριστικού 
προϊόντος  και 
εµπλουτισµός της 
προσφερόµενης  
εµπειρίας 

• Ανάπτυξη και εισαγωγή 
νέων και βελτίωση 
υφιστάµενων υπηρεσιών 
εµπειρίας 

• Προστασία και διαµόρφωση 
του περιβάλλοντος 
τουριστικού ενδιαφέροντος 

• ∆ηµιουργία αναγκαίων  
υποδοµών για την ανάπτυξη 
του θαλάσσιου τουρισµού  

• ∆ράση 2.2.1: Έρευνα των 
ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων και 
ανάπτυξη των υπηρεσιών 
εµπειρίας που µπορούν να 
αναπτυχθούν σε κάθε ΠΕ 

• ∆ράση 2.2.2 Ανάπτυξη 
νέων και βελτίωση 
υφιστάµενων υπηρεσιών 
εµπειρίας   

• ∆ράση 2.2.3 Ανάπτυξη και 
εφαρµογή  τοπικών 
σηµάτων ποιότητας 

• ∆ράση 2.2.4 ∆ιαµόρφωση 
και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος σε 
περιοχές που εντάσσονται 
στις σχεδιαζόµενες 
υπηρεσίες εµπειρίας 

• ∆ράση 2.2.5 Επενδύσεις 
Σ∆ΙΤ για την κατασκευή 
µαρινών   

Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ για τη 
βελτίωση του 
παρεχοµένου των 
υπηρεσιών και τον 
εµπλουτισµό της 
προσφερόµενης 
εµπειρίας   

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη 
δηµιουργία νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών στη 
βιοµηχανία της εµπειρίας 

• ∆ιείσδυση των ΤΠΕ στις 
επιχειρήσεις της 
βιοµηχανίας της εµπειρίας 

• ∆ράση 1.3.1 ∆ηµιουργία 
εργαλείων και εφαρµογών 
ΤΠΕ για τον εµπλουτισµό 
της εµπειρίας 

• ∆ράση 1.3.2: Χρήση ΤΠΕ 
για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, 
αυτονοµίας και ποιότητας 
υπηρεσιών στη βιοµηχανία 
της εµπειρίας 
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Αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και στη 
λειτουργία των 
επιχειρήσεων από 
την απουσία 
θεσµοθετηµένης 
βιοµηχανικής 
ζώνης στα 
Οινόφυτα 

•  Μείωση των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων 
από τις επιχειρήσεις που 
είναι εγκατεστηµένες στη 
βιοµηχανική ζώνη 

• Βελτίωση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στις 
επιχειρήσεις  

• ∆ράση 3.1.1 Θεσµοθέτηση 
βιοµηχανικής περιοχής 
Οινοφύτων και δηµιουργία 
βασικών υποδοµών 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων 
του µετάλλου και 
ένταξη σε 
Ευρωπαϊκά δίκτυα 
καινοτοµίας 

•  Ανάπτυξη συνεργασιών µε 
τα τµήµατα της αλυσίδας 
αξίας στη Θεσσαλία 

• Συµµετοχή στον Ορίζοντα 
2020 και σε προγράµµατα 
της ΓΓΕΤ  

• Βελτίωση των δηµόσιων 
εργαστηριακών υποδοµών 
και παροχή σχετικών 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις 
του µετάλλου 

• ∆ράση 3.2.1 Οργάνωση 
και στήριξη  cluster 
µετάλλου 

• ∆ράση 3.2.2 Ανάπτυξη 
εργαστηριακού 
εξοπλισµού της ΕΒΕΤΑΜ 
για τη διεξαγωγή ελέγχων 
και δοκιµών 

Μείωση του  
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος της 
µεταποίησης, της 
αγροτικής 
παραγωγής και του 
τουρισµού 

• Μείωση της χρήσης 
φυσικών πόρων στις 
επιχειρήσεις 

• Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης των 
επιχειρήσεων  

• Ενίσχυση των επενδύσεων 
σε πράσινες τεχνολογίες 

• ∆ράση 4.1.1: Χρήση 
πράσινων τεχνολογιών 
στην αγροτική παραγωγή, 
µεταποίηση και τουρισµό 

• ∆ράση 4.1.2: Πρόγραµµα 
βιοµηχανικής συµβίωσης 
για την αξιοποίηση των 
απορριπτόµενων και τη 
µείωση της χρήσης πόρων  

Αύξηση της 
συµµετοχής των 
ΑΠΕ στην 
παραγωγή 
ενέργειας και  στην 
καταναλισκόµενη 
ενέργεια  στην 
Περιφέρεια 

• Αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιµες 
πήγες και βιο-καύσιµα 

• Προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων σε ΑΠΕ 

• ∆ράση 4.2.1 Επενδύσεις 
µικρής κλίµακας για 
παραγωγή ενέργειας σε 
παραγωγικές µονάδες και 
εκµεταλλεύσεις  

• ∆ράση 4.2.2 Τεκµηρίωση 
της δυνατότητας 
αξιοποίησης βιοµάζας από 
διάφορες πήγες για την 
παραγωγή ενέργειας 

 

Οι ειδικοί στόχοι και οι προτεινόµενες από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
δράσεις, θα χρηµατοδοτηθούν εν µέρει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς 
Ελλάδας 2014-2020, ενώ θα χρησιµοποιηθούν πρόσθετοι πόροι από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία 2014-2020, από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, από το Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς και από το Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Έρευνα και την Καινοτοµία Horizon 2020. 

Σε ότι αφορά τη δοµή διακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, αυτή 
περιλαµβάνει δύο επίπεδα:  

• Το Επιτελικό Επίπεδο (Αφορά τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής). 

• Το Εκτελεστικό Επίπεδο (Αφορά την τεκµηρίωση, το συντονισµό και την εφαρµογή της 
διαµορφωθείσας πολιτικής). 
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Στο παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα δίνεται µία εποπτική απεικόνιση του προτεινόµενου συστήµατος 
διακυβέρνησης. 

 
 
H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι αναρτηµένη σο 
διαδικτυακό τόπο : http://www.stereaellada.gr/fileadmin/pages/5h_programmatikh/RIS3/RIS3_-_Sterea_-_Final.pdf 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των µελών του, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει την συνηµµένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα και µέρος της παρούσας απόφασης. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα». 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  
  

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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