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Αθήνα, 26 Απριλίου 2013

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Γιοπγάνωζη και ςλοποίηζη studyvisit ζηο πλαίζιο ηος έπγος ClusterPoliSEE

Με απόλςηη επιηςσία ςλοποιήθηκε ζηιρ 23 και 24 Αππιλίος 2013 ζηην Αίθοςζα
«ΔΡΜΗ» ηος Δμποπικού και Βιομησανικού Δπιμεληηηπίος Αθηνών από ηην
Κενηπική Ένωζη Δπιμεληηηπίων Δλλάδορ (ΚΔΔΔ) ηο studyvisit ηων εηαίπων ηος
έπγος «SmarterClusterPoliciesforSouthEastEurope – ClusterPoliSEE», ζηο οποίο
η ΚΔΔΔ ζςμμεηέσει με ηην ιδιόηηηα ηος εηαίπος.
ηην εκδήλωζη παπεςπέθηζαν πλέον ηων 40 ζηελεσών ηηρ κοινοππαξίαρ ηος έπγος,
πος αποηελείηαι από 24 θοπείρ από 11 διαθοπεηικέρ σώπερ ηηρ Νοηιοαναηολικήρ
Δςπώπηρ (Αλβανία, Αςζηπία, Βοςλγαπία, Δλλάδα, Ιηαλία, Κποαηία, Οςγγαπία,
Ροςμανία, επβία, λοβακία και λοβενία).
Ο ζηόσορ ηος Studyvisit ήηαν η παποςζίαζη ηηρ Δλληνικήρ εμπειπίαρ ζηον ηομέα ηηρ
ςλοποίηζηρ πολιηικών για ηη δημιοςπγία καινοηόμων και βιώζιμων ζςζηάδων
(cluster) επισειπήζεων ζηοςρ εηαίποςρ ηος έπγος ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ
διαμόπθωζηρ κοινών πολιηικών ανάπηςξηρ και ενδςνάμωζηρ cluster επισειπήζεων
ζηην εςπύηεπη πεπιοσή ηων σωπών ηηρ Νοηιοαναηολικήρ Δςπώπηρ.
Οι θεμαηικέρ ενόηηηερ ηηρ εκδήλωζηρ ήηαν οι ακόλοςθερ:


Καινοηομία ηων Δλληνικών cluster επισειπήζεων, όπος η κα Αγνή
πηλιώηη, Γιεςθύνηπια ζηη Γπαμμαηεία Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηων ηηρ
Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ, παποςζίαζε ηιρ
δπαζηηπιόηηηερ και ηιρ ππωηοβοςλίερ ηος οπγανιζμού ππορ ηην καηεύθςνζη
ηηρ ςποζηήπιξηρ ηηρ δημιοςπγίαρ καινοηόμων cluster επισειπήζεων ζηην
Δλλάδα.



ηπαηηγική εςθςούρ εξειδίκεςζηρ (Smart Specialization Strategy), όπος ο
κ. Σιμόθεορ Ρέκκαρ, ζηέλεσορ ηηρ Γιεύθςνζηρ ΜΜΔ ηηρ Γενικήρ
Γπαμμαηείαρ Βιομησανίαρ, παποςζίαζε ηα αποηελέζμαηα ηηρ πποκαηαπκηικήρ
ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ από επισειπήζειρ για ηη δημιοςπγία
cluster επισειπήζεων πος εξέδωζε η Τπηπεζία ηο Μάιο ηος 2011.
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Βιωζιμόηηηα ηων cluster, όπος ο κ. Γημήηπηρ Παπαηλιού, Τπεύθςνορ
ανάπηςξηρ και λειηοςπγιών ηος cluster ηηρ Μικποηλεκηπονικήρ InnoHub,
παποςζίαζε ηο ιδιαίηεπο μονηέλο λειηοςπγίαρ ηος εν λόγω cluster, ηο οποίο
αποηελεί μία καλή ππακηική βιώζιμηρ ζςζηάδαρ επισειπήζεων, δεδομένος όηι
ηο ζςγκεκπιμένο cluster ιδπύθηκε ηο 2004, απιθμεί 130 μέλη και
αναπηύζζεηαι με ηασύηαηοςρ πςθμούρ έωρ ζήμεπα.



Γικηύωζη και διεθνοποίηζη ηων cluster επισειπήζεων, όπος η κα
Γέζποινα Γιαγκοπούλος, ύμβοςλορ Μεηαθοπάρ Σεσνολογίαρ ηος Γικηύος
Γιάσςζηρ Σεσνολογίαρ «ΠΡΑΞΗ», παποςζίαζε ηιρ δπαζηηπιόηηηερ
εξωζηπέθειαρ ηος ππώηος ελληνικού cluster επισειπήζεων ζηον ηομέα ηων
βιοεπιζηημών «HellenicBiocluster–Hbio»



Υπημαηοδόηηζη ηων cluster και νέα επαγγέλμαηα και δεξιόηηηερ πος
ζσεηίζονηαι με ηην ανάπηςξη cluster επισειπήζεων ζηην Δλλάδα, όπος ο
Τπεύθςνορ Έπγος ηηρ ΚΔΔΔ, με ηην ιδιόηηηά ηος ωρ ζηέλεσορ ηος Γπαθείος
Ακαδημαϊκών Τποθέζεων ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος
Αθηνών, κ. Κωνζηανηίνορ Μποςπλεηίδηρ, παποςζίαζε ηα ππογπάμμαηα ηος
Νέος Δπενδςηικού Νόμος για ηη σπημαηοδόηηζη cluster, ενώ αναθέπθηκε και
ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος Γπαθείος Γιαμεζολάβηζηρ ηος Πανεπιζηημίος για
ηη διαζύνδεζη ηος επεςνηηικού έπγος με ηη Βιομησανία και ηη δημιοςπγία
spin-off επισειπήζεων

Σην εκδήλωζη άνοιξε ο Γιεςθςνηήρ ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων Δλλάδορ,
κ. Βαζίλειορ Αποζηολόποςλορ, ο οποίορ παποςζίαζε ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος θοπέα,
ιδιαιηέπωρ ζε ζσέζη με ηη ζηήπιξη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηων ελληνικών
επισειπήζεων.
Σο έπγο ClusterPoliSEE ζςγσπημαηοδοηείηαι από
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ και από εθνικούρ πόποςρ.
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