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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To έργο «Smarter Cluster 
Policies for South East 
Europe-ClusterPoliSEE» 
συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο της 3ης πρόσκ-
λησης του Προγράμματος 
South East Europe. 
Συμπεριλαμβάνει 24 εταίρους 
από 12 διαφορετικές χώρες. 
Στόχο του αποτελεί η 
αξιοποίηση των clus-
ter επιχειρήσεων στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
ως δομικά στοιχεία για τις 
νέες στρατηγικές πολιτικής 
στοχεύοντας σε δυναμικούς 
τομείς της Οικονομίας. 
Αυτό ισοδυναμεί με το 
να γίνει χρήση των clus-
ter επιχειρήσεων, ως                                       
ένα σημαντικό συστατικό 
στοιχείο ευφυών στρα-
τηγικών εξειδίκευσης 
(Smart Specialization 
Strategies), προσφέροντας 
στους διαμορφωτές των 
πολιτικών την ευκαιρία 
να εξορθολογήσουν διά-
φορες δράσεις, με στόχο 
την ανάπτυξη μέσω της 
Καινοτομίας.
To ClusterPoliSEE δη-
μιουργεί μία πλατφόρμα 
εκπαίδευσης σχετικά με 
την ανάπτυξη πολιτικών 
δημιουργίας και ανάπτυξης 
cluster επιχειρήσεων 
μέσω των δραστηριοτήτων 
έξι Ομάδων Εργασίας, σε 
θεματικές προτεραιότητες 
που αφορούν τα clus-
ters προωθώντας έναν 
νέο μηχανισμό εκμάθησης 
πολιτικής δοκιμασμένο σε 
πιλοτικές εφαρμογές.
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Χαιρετισμός του Προέδρου 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, 
Κωνσταντίνου Μίχαλου
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το θεσμοθετημένο 
ρόλο της, αναλαμβάνει ενεργά την ανάπτυξη και 
προαγωγή του θεσμού των συνεργατικών σχηματισμών  
επιχειρήσεων και οργανισμών (Clusters), που θα 
αποτελέσει τα επόμενα χρόνια μια από τις σημαντικότερες 
διόδους ανάπτυξης για τη χώρα μας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο.
Το Cluster είναι μία ομάδα ανεξάρτητων, συμπληρωματικών 
και συν-ανταγωνιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται 
σε συγκεκριμένη βιομηχανική/οικονομική/θεματική 
περιοχή και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα 
μέλη αυτής της ομάδας συνδέονται - στο πλαίσιο του 
αμοιβαίου συμφέροντος - σε μια αλυσίδα προστιθέμενης 
αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή 
πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, με κοινούς 
προμηθευτές ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και 
χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι, τα μέλη του Cluster συνεργάζονται, ενώ παραμένουν ανταγωνιστές, και έχουν από 
κοινού τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες υψηλής κερδοφορίας 
και εξωστρέφειας, τις οποίες μεμονωμένα τα μέλη του Cluster δεν θα μπορούσαν να 
εκμεταλλευτούν.
Για να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη αυτού του σκοπού, η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων συμμετέχει ως ενεργός εταίρος στο έργο «Smarter Cluster Policies for 
South East Europe - ClusterPoliSEE». Η συνεισφορά της εντοπίζεται στην ουσιαστική 
συνεργασία με τους 24 εταίρους του έργου για τη δημιουργία και την εφαρμογή των 
κρίσιμων εκείνων στρατηγικών, που απαιτούνται για την ανάπτυξη Clusters σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 
Σας καλώ να αξιοποιήσουμε όλοι μαζί την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και τη δικτύωση που 
δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτού του πολύ σημαντικού έργου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος 
για την υλοποίηση έργων και συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο που θα δημιουργήσουν σε 
όλους μας μια νέα προοπτική επιχειρηματικής δράσης.
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Το έργο «ClusterPoliSEE» έχοντας 
ένα «κοινό όραμα» επιδιώκει 
να συμβάλλει ουσιαστικά 
στη μελλοντική ανάπτυξη της 
NA Ευρώπης ως περιοχής 
καινοτομίας, στη διευκόλυνση του 
επιχειρηματικού πνεύματος και 
της οικονομίας της γνώσης, στην 
αναβάθμιση της ολοκλήρωσης 
και των οικονομικών σχέσεων, 
αποσκοπώντας παράλληλα και 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Το έργο στοχεύει στην βελτίωση 
των πολιτικών δημιουργίας 
clusters επιχειρήσεων στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω 
της συνεργασίας, της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας και εμπειριών 
μεταξύ των εταίρων του έργου. 
Επίσης, αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση των περιφερειακών 
πολιτικών δημιουργίας clus-
ters στις συμμετέχουσες χώρες 
προκειμένου να αναπτυχθούν 
πιο ευφυείς σχετικές πολιτικές 
στο πλαίσιο της  αναπτυξιακής 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα 
με την οποία η Ευρώπη καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια πιο ανταγωνιστική, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομία με υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, παραγωγικότητας 
και κοινωνικής συνοχής.
Στο έργο συμμετέχουν 25 εταίροι 
από 11 διαφορετικές χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι 
οποίοι στοχεύουν στην ανάπτυξη 
ευφυέστερων πολιτικών για τη 
δημιουργία cluster επιχειρήσεων, 
για την ενίσχυση της εδαφικής 
συνοχής, της έρευνας και της 
ανάπτυξης και των ανοικτών 
συστημάτων καινοτομίας 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 
ενθαρρύνοντας διακρατικές 
συνεργασίες clustering μεταξύ 
ισχυρών καθώς και αδύνατων 
περιοχών. 
Η σύμπραξη του έργου 
περιλαμβάνει: Περιφερειακούς 
και Εθνικούς δημόσιους 
φορείς που είναι υπεύθυνοι 
για την χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικής σχετικά με τα clus-
ter, Οργανισμούς περιφερειακής 
ανάπτυξης υπεύθυνους για την 

διαχείριση πρωτοβουλιών σχετικά 
με τα cluster και τις περιφερειακές 
στρατηγικές καινοτομίας καθώς 
επίσης και εθνικά ινστιτούτα 
έρευνας, Πανεπιστήμια και Δίκτυα 
/ πρωτοβουλίες Cluster.
Το έργο ClusterPoliSEE υιοθετεί 
μια μεθοδολογική προσέγγιση 
βάσει πειραματισμών στην 
δημιουργία πολιτικής ως βάση 
για την καλύτερη διατύπωση 
και εφαρμογή πολιτικών, 
προβλέποντας την δημιουργία 
εργαλείων αμοιβαίας μάθησης, 
και μηχανισμούς ανάπτυξης, που 
θα ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων. 
Το έργο αναλύει και ερευνά έξι 
οριζόντιους τομείς που αφορούν 
τις πολιτικές cluster:

1. Καινοτομία / έρευνα & 
τεχνολογία

2. Βιωσιμότητα μέσω της 
ανάπτυξης cluster

3. Δικτύωση και διεθνείς 
συνεργασίες των cluster

4. Χρηματοδότηση των cluster

5. Clusters και Περιφερειακή 
Εξειδίκευση (Smart Specializa-
tion)

6. Νέες δεξιότητες και δημιουργία 
θέσεων εργασίας

Όλες οι ομάδες εργασίας 
θίγουν το οριζόντιο θέμα των 
πολυεπίπεδων πολιτικών για τη 
δημιουργία cluster επιχειρήσεων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 
CLUSTERPOLISEE
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Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι 
το κύριο στοιχείο του έργου Clus-
terPoliSEE, η οποία βοηθά στην 
επίτευξη των στόχων του και 
διασφαλίζει την βιωσιμότητα των 
ενεργειών των εταίρων τόσο κατά την 
περίοδο εφαρμογής του έργου, όσο 
και μελλοντικά.
Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 
3 (WP3) αναπτύχθηκε η σχετική 
πλατφόρμα που αποτελεί 
τον μηχανισμό εκμάθησης 
πολιτικών δημιουργίας cluster 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. H 

πλατφόρμα είναι ένα συνεργατικό 
εργαλείο μάθησης και παροχής 
πληροφοριών, διαθέσιμο στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικών 
cluster και σε κάθε ενδιαφερόμενο 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, σχεδιασμένο με τέτοιο 
τρόπο που να προσφέρει την 
προοπτική για επέκταση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εταίροι του έργου έχουν 
δεσμευτεί για την ανάπτυξη αυτού 
του πολυλειτουργικού μέσου 
με σκοπό να μάθουν από τους 
μηχανισμούς πολιτικής που έχουν 
ήδη υλοποιηθεί στην περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης και για τη δημιουργία 
ενός συνεργατικού πλαισίου, όπου 
η απόδοση των πολιτικών cluster 
μπορεί να βελτιωθεί.

Η πλατφόρμα διασφαλίζει τη 
δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ των 
εταίρων του έργου καθώς και μεταξύ 
των εταίρων με εκπροσώπους clus-
ter. 
Ο μηχανισμός εκμάθησης  των 
πολιτικών περιλαμβάνει την 
αλλαγή στον τρόπο σκέψης και 
στις πρακτικές. Ως εκ τούτου, με 
βάση την υπάρχουσα θεωρία στην 
εφαρμογή της πολιτικών clus-
ter και τις σχετικές βέλτιστες 
πρακτικές, με την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας, την 
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
θα δημιουργηθούν μηχανισμοί 
εκμάθησης καινοτόμων σχετικών 
πολιτικών δοκιμασμένων μέσω 
ειδικών πιλοτικών δράσεων.

Στόχος της 
πλατφόρμας
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του 
έργου στοχεύει στη βελτίωση των 
πολιτικών cluster στη ΝΑ Ευρώπη 
μέσω συνεργατικής μάθησης και 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 
πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων 
χάραξης σχετικών πολιτικών 
εξερευνώντας την προστιθέμενη 
αξία της διακρατικής συνεργασίας 
και χρησιμοποιώντας διαδικτυακή 
υποστήριξη για αμοιβαία μάθηση.
Η πλατφόρμα εκμάθησης είναι 
ένα σύστημα εκπαίδευσης για 
τη δημιουργία και υλοποίηση 
πολιτικών cluster που καλύπτει 
όλες τις χώρες που συμμετέχουν 
στο έργο και συμπεριλαμβάνει 
όλες τις θεσμικές, οργανωτικές, 
σχεδιαστικές και εφαρμοστικές 
πτυχές της δημιουργίας βιώσιμων 
cluster στη ΝΑ Ευρώπη. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Η πλατφόρμα θα συμβάλει στην 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην 
ανατροφοδότηση από και προς τις 
δημόσιες αρχές και τους φορείς 
καινοτομίας που συμμετέχουν 
σε πολιτικές και πρωτοβουλίες 
σχετικά με τα cluster σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Λειτουργία
Ο σχεδιασμός (το επιχειρησιακό 
σχέδιο και η λειτουργική 
αρχιτεκτονική) της πλατφόρμας είναι 
απλός στη χρήση και παρέχει ασφαλή 
on-line πρόσβαση των χρηστών 
μέσα από την φόρμα εγγραφής. 
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα 
υποστηρίζεται από εξειδικευμένο 
λογισμικό, παρέχοντας λύσεις 
για διαχείριση εγγράφων και 
περιεχομένου, δημιουργία και 
λειτουργία εικονικών ομάδων 
εργασίας και εργαλείων intranet για 
τη διευκόλυνση της δικτύωσης και 
της ανταλλαγής τεχνογνωσίας. 
Οι χρήστες της πλατφόρμας 
υποστηρίζονται από σχετικές βάσεις 
δεδομένων και μηχανή αναζήτησης 
για τα cluster και σχετικές πολιτικές 
για την Καινοτομία, οι οποίες 
επιτρέπουν την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών αναφορικά με τους έξι 
προαναφερόμενους οριζόντιους 
τομείς. 
Η πλατφόρμα επίσης φιλοξενεί 
τα τελικά παραδοτέα του έργου, 
αποτελέσματα, ενδιαφέροντα 
έγγραφα και αρχεία, βάση 
δεδομένων των οικείων θεσμικών 
οργάνων, παρέχοντας τεχνογνωσία 
για πολιτικές clustering στην 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, 
προβλέπει ενημέρωση σχετικά με 
εκδηλώσεις, εργαστήρια και άλλες 
συναφείς πρωτοβουλίες.

Το εκπαιδευτικό 
πακέτο
Το εκπαιδευτικό πακέτο που 
αφορά στις Στρατηγικές Ευφυούς 
Εξειδίκευσης (Smart Specializa-
tion Strategies - S3) αποβλέπει 
στην ενίσχυση της ικανότητας των 
εταίρων για την προετοιμασία και 
διαχείριση σχετικών στρατηγικών για 
την ανάπτυξη cluster επιχειρήσεων,  
επιτρέποντας έτσι να λειτουργούν 
ως «διαμεσολαβητές».
Οι δράσεις κατάρτισης του έργου 
περιλαμβάνουν ένα (on-line) 
προπαρασκευαστικό στάδιο, ένα 
διήμερο σεμινάριο και ένα τελικό 
(on-line) μονοήμερο σεμινάριο.
Τα θέματα του προγράμματος 
κατάρτισης αναφέρονται σε:
1. Εμβάθυνση της έννοιας της 
Ευφυούς Εξειδίκευσης, αξιολόγηση 
των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών 
σε περιφερειακό επίπεδο, ανάπτυξη 
και υλοποίηση στρατηγικών 
Ευφυούς Εξειδίκευσης, υποστήριξη 

των clusters για την επίτευξη των 
στόχων της Ευφυούς Εξειδίκευσης.
2. Βελτίωση της χάραξης πολιτικών 
για τα cluster δηλ. ανάλυση 
χρηματοπιστωτικών μέσων και 
κινήτρων που απαιτούνται για την 
βιωσιμότητα των cluster, δικτυώσεων 
και συνεργειών μεταξύ εθνικών/
περιφερειακών πρωτοβουλιών 
και προγραμμάτων για τα cluster. 
Επίσης, οι εκπαιδευτικές δράσεις 
του ClusterPoliSEE εστιάζουν 
στην ανάλυση μηχανισμών για την 
συγχρηματοδότηση cluster από τον 
ιδιωτικό τομέα (καλές πρακτικές), 
μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των 
σχετικών εθνικών και περιφερειακών 
πολιτικών και προσεγγίσεων. Τέλος, 
αναλύεται η αναγκαιότητα για την 
ενίσχυση της συνεργασίας των clus-
ter σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα 
του έργου είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα: 
www.clusterpoliseeS3.eu 
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Ο κύριος στόχος του έργου 

είναι να δημιουργήσει ένα 

κοινό πλαίσιο κατανόησης 

για όλους τους εταίρους του 

έργου, σχετικά με τις πολιτικές 

cluster.

Η δημιουργία αυτού του 

πλαισίου ακολουθεί μια 

προσέγγιση αναλύοντας 

τους έξι προαναφερθέντες 

οριζόντιους τομείς που 

αφορούν τις πολιτικές 

cluster. Η ανάλυση αυτή 

πραγματοποιείται μέσω των 

ακόλουθων τεσσάρων βασικών 

δράσεων:

1. Ανάλυση προ-

ηγούμενων δράσεων

2. Συλλογή καινοτόμας 

πληροφορίας μέσω της 

διοργάνωσης εργαστηρίων 

(workshop)

3. Δημιουργία πλαισίου 

υφιστάμενων πολιτικών cluster 

4. Υλοποίηση επισκέψεων 

μελέτης (study visits)

Η πρώτη δράση αφορά 

την εκπόνηση ποσοτικών 

και ποιοτικών αναλύσεων 

επιπτώσεων των πολιτικών 

cluster.

Η δεύτερη δράση περι-

λαμβάνει τη δημιουργία 

μελλοντικών σεναρίων clus-

tering σε περιφερειακό 

επίπεδο και πιθανές στρα-

τηγικές υποστήριξής τους. 

Εδώ περιλαμβάνεται η 

πραγματοποίηση εργαστηρίων 

με τη συμμετοχή των ενδια-

φερομένων μερών για την 

ανταλλαγή απόψεων και 

τεχνογνωσίας και η σύνταξη 

συνολικής έκθεσης κύριων 

αποτελεσμάτων και συνεργειών 

με σκοπό την ενδυνάμωση της  

διακρατικής συνεργασίας των 

cluster στη ΝΑ Ευρώπη.

H τρίτη δράση αφορά τη χάραξη 

κατευθυντήριων γραμμών 

για την πολιτική των clus-

ter και συμπεριλαμβάνει την 

αναζήτηση στοιχείων σχετικά με 

την ανάπτυξη και την καινοτομία 

σε περιφερειακό επίπεδο 

(μέσω αναλύσεων SWOT) 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
CLUSTER
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για την καλύτερη κατανόηση 

των υφιστάμενων cluster. Τα 

αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 

μέσω της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας του έργου. 

Επίσης εδώ περιλαμβάνεται η 

σύνταξη μίας συγκεντρωτικής 

έκθεσης, η οποία ορίζει τις 

υπάρχουσες πολιτικές clus-

ter στη ΝΑ Ευρώπη για την 

αξιοποίησή τους προς όφελος 

των υφιστάμενων και των 

μελλοντικών cluster στην 

περιοχή. 

Η τέταρτη και τελευταία 

δράση επικεντρώνεται σε 

επισκέψεις μελέτης (study 

visits) που υλοποιούνται στις 

χώρες των εταίρων για την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και τεχνογνωσίας σχετικά 

με τη λειτουργία των clus-

ter στις περιφέρειες που 

συμμετέχουν στο έργο και 

τις σχετικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται. Επίσης, 

εδώ συμπεριλαμβάνεται η 

συγκριτική αξιολόγηση των 

πολιτικών που παρουσιάζονται 

στις επισκέψεις μελέτης 

προκειμένου να εντοπιστούν 

ωφέλημα παραδείγματα 

και παράγοντες επιτυχίας 

και κινδύνου για κάθε 

συμμετέχοντα εταίρο.
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Η συγκεκριμένη ενότητα δραστηριοτήτων στοχεύει στην 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διακρατικό επίπεδο και στην 

ενίσχυση των δυνατοτήτων στήριξης των cluster στην Ν.Α. 

Ευρώπη σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης 

πιλοτικών εφαρμογών. 

Εδώ περιλαμβάνονται τρεις συσχετιζόμενες υποδράσεις:

1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την μάθηση της δημιουργίας 

πολιτικής

2. Δοκιμή των μηχανισμών μέσω πιλοτικών εφαρμογών

3. Αξιολόγηση των επιλεχθέντων μηχανισμών μάθησης 

πολιτικής.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
CLUSTER ΣΤΗ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ
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Η εν λόγω ενότητα εργασιών περιλαμβάνει δράσεις για:

• τη βελτίωση του πλαισίου για την υποστήριξη των 

υφιστάμενων και των υπό σύσταση cluster στην περιοχή της 

Ν.Α. Ευρώπης.

• τον ακριβή καθορισμό των απαιτούμενων δράσεων για την 

κάλυψη των αναγκών των cluster της περιοχής

• την ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής για την ενίσχυση 

της διακρατικής συνεργασίας, η οποία θα αποφέρει μία νέα, 

συγκεκριμένη, εξειδικευμένη και βιώσιμη Πρωτοβουλία για 

την δημιουργία Cluster στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
CLUSTER ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ
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Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ), συμμετέχει 
στο έργο ClusterPoliSEE με 
την ιδιότητα του εταίρου. Η 
συνεισφορά της εντοπίζεται στην 
ουσιαστική συνεργασία με τους 
υπόλοιπους εταίρους, για την 
δημιουργία και εφαρμογή των 
κρίσιμων εκείνων στρατηγικών, 
που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη clusters επιχειρήσεων 
σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Παράλληλα, θα 
μεριμνήσει για την υλοποίηση 
των στρατηγικών αυτών σε  όλες 

τις περιφέρειες στις οποίες 
υπάρχει επιμελητήριο – μέλος 
της. 
Η ΚΕΕΕ αποτελεί θεσμο-
θετημένο σύμβουλο της 
Πολιτείας σε θέματα οικο-νομίας 
και γενικότερης ανάπτυξης, 
εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια 
της χώρας στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό και παρέχει 
υποστηρικτικές υπηρεσίες 
προς αυτά. Για το σκοπό αυτό 
αναπτύσσει δράσεις που της 
προσδίδουν τον χαρακτήρα ενός 
αποτελεσματικού εργαλείου για 
την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας. Μέσα 
από αυτό το πρίσμα η ανάπτυξη 
δημιουργίας και επιτυχημένης 
λειτουργίας βιώσιμων συνερ-
γατικών σχηματισμών (Cluster) 

επιχειρήσεων θα αποτελέσει 
τα επόμενα χρόνια μια από 
τις σημαντικότερες διόδους 
ανάπτυξης σε περιφερειακό 
επίπεδο. Κατά συνέπεια ο 
ρόλος της ΚΕΕΕ στο έργο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, εφόσον θα 
αποτελέσει τον σημαντικότερο 
σύμβουλο της Ελληνικής 
Πολιτείας στην εφαρμογή επιτυ-
χημένων στρατηγικών Ευφυούς 
Εξειδίκευσης (Smart Speciali-
zation)  προς την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης περιφερειακής 
και εξωστρεφούς επιχειρη-
ματικότητας μέσω συνερ-
γατικών σχηματισμών (Cluster) 
επιχειρήσεων.
Με βάση τα παραπάνω, η 
ΚΕΕΕ στο πλαίσιο του έργου 
συμμετέχει ενεργά: 

Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΚΕΕΕ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
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1. Στην ανάπτυξη εργαλείων 
μάθησης κατάλληλων για τη 
δημιουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών χάραξης πολιτικών 
Cluster από ένα ευρύ φάσμα 
αρμόδιων φορέων.

2. Στον εντοπισμό των 
προβλημάτων που λειτουργούν 
ανασχετικά στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση των στρατηγικών 
clustering και στην ανάπτυξη 
μεθοδολογίας αντιμετώπισής 
τους.

3. Στη χαρτογράφηση των 
ελληνικών Clusters και την 
ανάδειξη των καλών πρακτικών 
που εντοπίζονται στις ελληνικές 
περιφέρειες.

4. Στην ανάπτυξη πε-
ριεχομένου, μελετών, κει-
μένων εργασίας που θα 
συμβάλλουν στην κατανόηση 
των περιφερειακών πολιτικών 
clustering και την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας για την εφαρμογή 
τους.

5. Στην ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων φορέων και 
στη διάχυση των αποτελεσμάτων 
των δράσεων του έργου σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο.

6. Στη δικτύωση με 
φορείς, οργανισμούς και 
επιχειρήσεις στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης που 
θεωρούνται προηγμένες στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων 
στρατηγικών με απώτερο σκοπό 
την ανάπτυξη συνεργασιών και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες 
για το έργο είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα: 
www.clusterpolisee.eu 



 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Επικεφαλής εταίρος – Περιφέρεια Marche / Τμήμα 

Ευρωπαϊκών Πολιτικών / Διαχειριστική Αρχή ΕΤΠΑ 

και ΕΚΤ, Ιταλία

Περιφέρεια Emilia Romagna / Διεύθυνση Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού, Ιταλία

Περιφέρεια Veneto / Τμήμα Βιομηχανίας, Ιταλία

Pannon Business Network Association, Ουγγαρία

Οργανισμός Ανάπτυξης του Maribor, Σλοβενία

Οργανισμός προώθησης ΜΜΕ της Βουλγαρίας

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και 

της Γνώσης / Corallia - Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών 

Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών

AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd, Αυστρία

Ecoplus, Αυστρία

Οργανισμός Ανάπτυξης της Βορειοανατολικής 

Περιφέρειας, Ρουμανία

Ινστιτούτο Οικονομικών Προβλέψεων, Ρουμανία

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου 

και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Ρουμανία

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Μολδαβία

Ένωση Cluster της Σλοβακίας

Περιφέρεια Trnava, Σλοβακία

Πανεπιστήμιο της Primorska, Σλοβενία

Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας

Istrian Development Agency, Κροατία

Περιφερειακή Γραμματεία Οικονομικών, Απασχόλησης 

και Ισότητας των Φύλων, Σερβία

Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων της Αλβανίας – AIDA

Πανεπιστήμιο του Novi Sad, Σερβία

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Ανάπτυξης 

και Οικονομικής Συνοχής, Ιταλία

Περιφέρεια Marche / Τμήμα 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών / Διαχειριστική 

Αρχή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Τηλ.: 0039 071 806 3981

E-mail: mauro.terzoni@regione.marche.it
www.europa.marche.it

Τεχνική γραμματεία του έργου
Sviluppo Marche SpA

Τηλ.: 0039 071 806 4509
E-mail: clusterpolisee@svimspa.it

Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3387105, 
Fax: 210 3622320

E-mail: keeuhcci@uhc.gr
www.uhc.gr
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