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Συμμετοχή του Α.Π.Θ. 
στη διαβούλευση για την 
«Έξυπνη Εξειδίκευση» της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 



Συμμετοχή στη διαβούλευση της ΠΚΜ 
για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Το ΑΠΘ συμμετείχε με εκπροσώπους του σε όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μάιος 2013
– Μάρτιος 2014 )

• Α΄ Στάδιο (Μάιος – Ιούλιος 2013)

• Β΄ Στάδιο (Δεκέμβριος 2013 - Μάρτιος 2014)



Α’ Στάδιο (Μάιος - Ιούλιος 2013):

Ορισμός εκπροσώπων του ΑΠΘ σε όλους τους 
οριζόντιους τομείς προτεραιότητας που 
ανέδειξε η Περιφέρεια: 

• 1.Εξαγωγές, 

• 2.Ενέργεια-Περιβάλλον,

• 3.Ανάπτυξη νέων προϊόντων,

• 4.Προσέλκυση ξένων επενδύσεων,

• 5.Τεχνολογία–Πληροφορική

• 6.Δημιουργικοί Κλάδοι & Branding της ΠΚΜ



Διαβούλευση ΠΚΜ για «Έξυπνη Εξειδίκευση» 
Α’ Στάδιο (συνέχεια, Μάιος - Ιούλιος 2013):

• Διαμόρφωση πρότασης με τις θέσεις και
απόψεις των εκπροσώπων του ΑΠΘ, (για κάθε
τομέα προτεραιότητας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ΠΚΜ) και αποστολή στην
Περιφέρεια

• Αποστολή υλικού με τις επιδόσεις και τις
δυνατότητες συμβολής του ΑΠΘ στην
ανάπτυξη της ΠΚΜ



Διαβούλευση ΠΚΜ για «Έξυπνη Εξειδίκευση» 
Β’ Στάδιο (Δεκέμβριος 2013- Μάρτιος 2014):

• Α. Εσωτερική διαβούλευση μέσω ειδικής διαδικτυακής
πλατφόρμας και πρόσκληση συμμετοχής στα μέλη του
ΑΠΘ (για αποτύπωση μη καταγεγραμμένης
τεχνογνωσίας σύμφωνα με τους όρους της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»)
– Επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε στη

βάση δεδομένων
– Αποτύπωση των τομέων που μπορεί να συμβάλει

ουσιαστικά το ΑΠΘ στο πλαίσιο της στρατηγικής της
«Έξυπνης Εξειδίκευσης»

• Β. Οργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων με μέλη
του ΑΠΘ (ερευνητές με τεχνογνωσία στους τομείς
προτεραιότητας και στη διατύπωση στρατηγικής)



Τομείς προτεραιότητας στους οποίους μπορεί να 
συνεισφέρει το ΑΠΘ σύμφωνα με τη στρατηγική 

της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

• Αγροδιατροφικός τομέας

• Επικοινωνίες –πληροφορική

• Υλικά – χημικά – φάρμακα

• Ενέργεια – Περιβάλλον

• Πολιτισμός - τουρισμός

• Ιατρική 

Η προσέγγιση για την κατάθεση των προτάσεων του ΑΠΘ έγινε σε 3 επίπεδα:

1. Δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας (στους ανωτέρω
τομείς)

2. Δράσεις στήριξης προς τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μέσω
υπηρεσιών επικοινωνιών και πληροφορικής

3. Ενίσχυση της έρευνας και των υποδομών της



Ενδεικτικές δράσεις

Αγροδιατροφικός τομέας: Ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαφοροποίηση
προϊόντων, ανάλυση-έλεγχος προϊόντων, καινοτομικές διαδικασίες
ελέγχου ποιότητας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Επικοινωνίες –Πληροφορική: Δημιουργία cloud computing της ΠΚΜ για
την έρευνα και την καινοτομία
Υλικά – Χημικά – Φάρμακα: Έξυπνες συσκευασίες, αξιοποίηση βιομάζας
για παραγωγή καυσίμων, χημικών και υλικών υψηλής προστιθέμενης
αξίας και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα
Ενέργεια – Περιβάλλον: Μείωση των εκπομπών ρύπων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης, στις τεχνολογίες περιορισμού τους και την
παραγωγή και χρήση εναλλακτικών καυσίμων (αξιοποίηση βιομάζας)
Πολιτισμός-Τουρισμός: Δημιουργία δικτύου αρχαιολογικών πάρκων με
άξονα τις προϊστορικές θέσεις στην περιοχή του Θερμαϊκού, ενίσχυση
θρησκευτικού τουρισμού
Ιατρική: Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, υπηρεσιών περίθαλψης εξ
αποστάσεως



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ,

3ης Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη 54636, κτίριο ΚΕΔΕΑ  

Τηλ. : (+30) 2310994034

fax: (+30) 2310853283 

email: tto@rc.auth.gr

http://www.rc.auth.gr
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