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Τρίτη 05 Μαρτίου 2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Συμμετοχή της ΚΕΕΕ στο Study Visit του έργου Cluster PoliSEE στην Βιέννη  

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή των εταίρων το 2ο Study Visit 

του έργου ClusterPoliSEE στην  Βιέννη της Αυστρίας. Την ευθύνη οργάνωσης είχε ο 

Αυστριακός εταίρος AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd. 

Την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εκπροσώπησαν οι Επιστημονικοί 

Συνεργάτες, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης και Στέλιος Καζνέσης, οι οποίοι 

συμμετείχαν σε όλα τα workshops και τις δράσεις της εκδήλωσης. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στη δικτύωση μεταξύ των φορέων που παρουσιάζουν σχετική υστέρηση 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών Clustering ώστε να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν ως δίκτυο και να αξιοποιήσουν την προσφερόμενη τεχνογνωσία  

από τους φορείς των περισσότερο προηγμένων χωρών. 

Ορισμένες από τις διαπιστώσεις οι οποίες προέκυψαν από το event σχετικά με τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές είναι οι εξής: 

1. Οι εφαρμοζόμενες περιφερειακές πολιτικές για τα Clusters στηρίζονται σε 

ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει περιφερειακούς και 

ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και σχήματα αυτοχρηματοδότησης (π.χ 

συνδρομές μελών) 

 

2. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για την έννοια της διεθνοποίησης μέσω 

της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών δικτύωσης (Clusters). Ορισμένες 

χώρες αντιλαμβάνονται τη διεθνοποίηση και τις διεθνείς συνεργασίες ως 

συνεργασίες μεταξύ των χωρών που βρίσκονται μέσα στο project 

ClusterPoliSEE ή γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι πλέον 

προηγμένες χώρες στον τομέα αυτό αντιλαμβάνονται την εξωστρέφεια και 

τις διεθνείς συνεργασίες στο πεδίο ανάπτυξης σχέσεων με χώρες και 

επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, στην Ασία , την Αφρική, την Αμερική κ.α 

 

3. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση  στην ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών 

πολιτικών clustering μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων 

οικονομιών. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες και κατά συνέπεια χώρες 

εμφανίζουν υστέρηση στην ενσωμάτωση και ανάπτυξη πολιτικών clustering 

λόγω της υψηλής γραφειοκρατίας, της αδυναμίας συντονισμού των πολλών 
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δημόσιων υπηρεσιών, του σύνθετου νομικού πλαισίου της απουσίας 

εξωστρέφειας και πόρων. 

Η επόμενη συνάντηση μελών των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην Ancona της 

Ιταλίας το διήμερο 8 και 9 Απριλίου 2013 στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών Clustering. 

Το επόμενο Study Visit θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διήμερο 23-24 Απριλίου 

με ευθύνη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα και 

παραδοτέα του έργου μέσω της ιστοσελίδας (www.clusterpolisee.eu) και της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας (www.clusterpolisees3.eu) του έργου.   

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, τηλ.: 210 3387105, 

e-mail: vassapost@uhc.gr 
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