
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

               19/01/2021, Θεσσαλονίκη  

 

    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ταχ.Δ/νση   : Βασ. Όλγας 198                           

Ταχ. Κωδ.   : 54 655, Θεσ/νίκη                                              

Τηλ.             : 2313 / 319.501-2 

E-mail          : grper@pkm.gov.gr  

Fax.             : 2313 / 319.752                                                                                                       

 

             ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θέμα:  Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα «Σχεδιασμός και εξειδίκευση 
δράσεων αξόνων καινοτομίας για την επόμενη Προγραμματική περίοδο (ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027), στο 
πλαίσιο του Α΄ κύκλου επιχειρηματικής ανακάλυψης» 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας,  σας προσκαλούν στον πρώτο κύκλο Θεματικών Εργαστηρίων, με σκοπό τη 
διερεύνηση και καταγραφή των προσδοκιών του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής, αλλά 
και των προτάσεών του για την ενίσχυση της θέσης της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις 
επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν 
μέσω τηλεδιάσκεψης το ερχόμενο διάστημα 28.01.2021 έως 25.02.2021 και ώρα 12.30 μ.μ., στις 
προτεινόμενες θεματικές περιοχές: Διατροφή 2030, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της 
Βιομηχανίας, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Δημιουργικό-Καινοτόμο Marketing & Branding. 

Τα πέντε εργαστήρια αποτελούν μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού των δράσεων για τους άξονες 
καινοτομίας της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και αποτελούν συνέχεια της ευρείας και 
ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, που ενεργοποίησε η ΠΚΜ από το 2013 και εφαρμόζει σε διαρκή 
βάση. Μέσω των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP), κατέστη δυνατή η αποτύπωση 
των θέσεων και προτάσεων των συμμέτοχων φορέων της επιχειρηματικής, καθώς και της 
επιστημονικής κοινότητας, που αποτυπώθηκαν στην περιφερειακή Στρατηγική της Καινοτομίας 
(Έξυπνη Εξειδίκευση – RIS3 2014-2020), ενώ το ίδιο προσδοκάται και μέσω του νέου κύκλου για τη 
νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.  

Κατά τη διάρκεια των Διαδικτυακών Εργαστηρίων θα διερευνηθούν μέσω ψηφιακών διαδραστικών 
εργαλείων, οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη στόχευση, την οποία επιδιώκει η ΠΚΜ 
για την επερχόμενη Προγραμματική Περίοδο. 

Οι ημέρες διεξαγωγής των Θεματικών Εργαστηρίων θα είναι οι ακόλουθες: 
 Διατροφή 2030        28.01.2021 
 Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας    04.02.2021 
 Κυκλική Οικονομία      11.02.2021 

 



 

 Υγεία (Ευεξία, Γήρανση, πρόληψη, Βιοεπιστήμες, κ.α.)  18.02.2021 
 Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding   25.02.2021 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επικυρώσει 
συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από ένα πλήθος δράσεων του Μηχανισμού Υποστήριξης 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, τα οποία εμπλουτίζουν την 
υφιστάμενη γνώση και εμπειρία και αποτελούν οδηγό για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. 
Επιπλέον οι προτάσεις σας θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων της RIS3 με νέες, 
δυναμικές και καινοτόμες προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση. 

Το συνολικό πλήθος ατόμων θα είναι μέχρι 40 ανά Θεματικό Εργαστήριο, για την επίτευξη του 
διαδραστικού χαρακτήρα του. Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης σε κάποιο από αυτά, το 
εργαστήριο θα επαναληφθεί. 

Οι φορείς που εκπροσωπούν μέλη παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση σε 
όλα τα μέλη τους, προκειμένου αυτά να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στην Ημερίδα αλλά και 
στο σύνολο της διαδικασίας. 

[Οι Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3), 
είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού μιας περιφέρειας, 
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην 
οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης, της 
βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών (μοντέλο της τετραπλής έλικας) 
σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης 
(EDP)]. 

Δηλώσεις συμμετοχής για τα 5 εργαστήρια μπορείτε να κάνετε στους εξής συνδέσμους: 
 
1ο Workshop: Διατροφή 2030, https://cutt.ly/IjInvcP 
2ο Workshop: Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας, https://cutt.ly/pjInmm7 
3ο Workshop: Κυκλική Οικονομία, https://cutt.ly/HjInW4Y 
4ο Workshop: Υγεία (Ευεξία, Γήρανση, Πρόληψη, Βιοεπιστήμες, κ.α.), https://cutt.ly/1jInYfC 
5ο Workshop: Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding, https://cutt.ly/rjInOc1 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τον κ. Μαντζανάκη Σταύρο, υπεύθυνο της ομάδας έργου του «Μηχανισμού Υποστήριξης 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», τηλ: 2313319668 και 6944850960, email: info@ris3rcm.eu.  
 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

           Ακριβές Αντίγραφο

         Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

12.30 - 12.40 Είσοδος στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης 
 

12.40 – 12.45 Καλωσόρισμα  
 

12.45 – 12.50 Παρουσίαση μεθοδολογίας εργασιών  
 

12.50 – 13.00 Παρουσίαση της εμπειρίας από την RIS3 2014-2020  
κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  
 

13.00 – 13.30 Σημαντικά σημεία Στρατηγικής πρότασης  
- Περιφερειακές προκλήσεις 
- Τάσεις και ευκαιρίες  
- Περιφερειακές θεματικές εστίασης στην καινοτομία 
- Εξειδίκευση: Τρόφιμα 2030. 

 
(Αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες - παρουσίαση αποτελεσμάτων)  
 

13.30 – 14.40 
 

 
 
 
 

Συντονισμένη διαδραστική συζήτηση. Προτάσεις και ιδέες για την 
καινοτομία στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027)  
Ιδέες για δράσεις / εργαλεία / έργα που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα 
της ΠΚΜ. 
 
(Εργασία σε ομάδες. Παρουσίαση και αξιολόγηση)  
 

14.40 – 14.50 Ολοκλήρωση εργαστηρίου 

Συντονιστής εργαστηρίου: κ. Μαντζανάκης Σταύρος, Υπεύθυνος του έργου 
«Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» 

 


