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2RIS3 Ιονίων Νήσων-Αξιολόγηση Προόδου 2014-2020

Η «Έξυπνη Εξειδίκευση» είναι μία προσέγγιση που επιδιώκει: 

να ενισχύσει την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα 

συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την ευημερία

με την αξιοποίηση των ισχυρών χαρακτηριστικών (πλεονεκτημάτων) που διαθέτει μία γεωγραφική ενότητα

μέσα από συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και παρόχων τεχνογνωσίας. 

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών αναγνωρίζονται ισχυρά σημεία με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά και 

ιεραρχούνται οι ανάγκες υποστήριξης …Η διαδικασία αυτή αποκαλείται «Επιχειρηματική Ανακάλυψη».

Μια πρόσφατη (2022) μελέτη έδειξε ότι η παραγωγή καινοτομίας είναι υψηλότερη σε περιοχές όπου υπάρχει 

σημαντικός πληθυσμός τόσο μικρών όσο και μεγάλων επιχειρήσεων…Σε περιφέρειες που δεν διαθέτουν μεγάλες 

επιχειρήσεις, τα Πανεπιστήμια μπορούν να αναλάβουν τον σημαντικό ρόλο μεταφοράς γνώσης στις ΜΜΕ.

Βασικές έννοιες
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Στην Ε.Ε. οι επιδόσεις καινοτομίας έχουν αυξηθεί για 225 περιφέρειες από τις συνολικά 240 περιφέρειες μεταξύ 2014 -

2021… Οι πλέον καινοτόμες περιφέρειες είναι συνήθως στις πιο καινοτόμες χώρες

Τα Ιόνια Νησιά βελτίωσαν τη σχετική θέση τους από την τελευταία θέση της κατάταξης των ελληνικών Περιφερειών 

το 2014 σε μια ενδιάμεση θέση το 2021. 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2014 2021



Ανθεκτικό στην οικονομική κρίση μοντέλο που δεν φαίνεται ν’ αλλάζει… παρά τη μείωση των επενδύσεων
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Στην ΠΙΝ, παρά την οικονομική κρίση ΔΕΝ 

επήλθαν αξιόλογες μεταβολές στην 

περιφερειακή εξειδίκευση (με βάση την ΑΠΑ) 

 Ο κλάδος του τουρισμού (NACE GHI) 

παραμένει διαχρονικά η μοναδική ισχυρή 

εξειδίκευση 

Η απασχόληση στην ΠΙΝ τα 

χρόνια της κρίσης αποδείχθηκε 

σχετικά ανθεκτική…

Ανάλογη τάση στις Περιφέρειες 

με έντονη τουριστική 

δραστηριότητα. 

Την περίοδο 2008-2018 οι επενδύσεις 

στην ΠΙΝ μειώθηκαν σημαντικά (- 52%)

Το 2018, θετικό πρόσημο τόσο έναντι 

του 2008 όσο και του 2013 καταγράφεται 

στους κλάδους:

- του «εμπορίου, διαμονής, διατροφής 

κλ» και

- της «πληροφόρησης και επικοινωνίας»

Λόγω της διάρθρωσης της 

περιφερειακής οικονομίας, η 

επίπτωση της κρίσης στο 

διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών της ΠΙΝ ήταν 

μικρότερη σε σχέση με τη 

χώρα.

Η οικονομία των Ι.Ν. ως προς τους 

κύκλους εργασιών και την απασχόληση,

στηρίζεται σε τέσσερις κλάδους 

χαμηλής έντασης σε Ε&Α.

Πρόκειται για:

46-47: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, 

55: Καταλύματα, και 

56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης) 

…πρόκειται για ένα σύστημα βασιζόμενο σε δραστηριότητες χαμηλής έντασης σε έρευνα & καινοτομία

Η προσφορά γνώσης είναι σχετικά καλά 

συνδεδεμένη με την περιφερειακή οικονομία 

αλλά…. είναι μικρή σε απόλυτες τιμές

Τα Ιόνια Νησιά διαθέτουν ισχυρή και 

διαχρονική επιστημονική εξειδίκευση σε 

πεδία όπως:

 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

και δευτερευόντως σε:

 τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές 

Επιστήμες και 

 τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος.

ΕΙΚΟΝΑ Π.Ι.Ν. 2008-2018



Αξιολόγηση «Συστήματος Καινοτομίας» Π.Ι.Ν.

6RIS3 Ιονίων Νήσων-Αξιολόγηση Προόδου 2014-2020 Η μόχλευση πόρων από πηγές εκτός ΠΕΠ είναι χαμηλή

Το οικοσύστημα καινοτομίας της Π.Ι.Ν. είναι 

«ρηχό» (στηρίζεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά 

με περιορισμένη συμμετοχή των τοπικών ΜΜΕ)

Διάγραμμα 37. Επιρροή του Ιονίου Πανεπιστημίου (μεγάλος 

δίσκος στο κέντρο) στην κινητοποίηση φορέων των Ιονίων 

Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Ερευνώ-Δημιουργώ-

Καινοτομώ.

Υπάρχουν διακριτά προφίλ σε τοπικό επίπεδο…

Ελλείψεις σε συνέργειες και μηχανισμούς διαχείρισης & παρακολούθησης



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στην Π.Ι.Ν.
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Η «βιομηχανία της εμπειρίας» και ιδιαίτερα ο τουρισμός, είναι μια διεθνοποιημένη βιομηχανία και  επομένως οι 

δραστηριότητες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελούν τμήματα μιας παγκόσμιας αλυσίδας αξίας 

- Ο βιώσιμος τουρισμός (και οι συσχετιζόμενοι κλάδοι, περιλαμβανομένης της «πολιτιστικής - δημιουργικής 

βιομηχανίας»), προϋποθέτει τη «μετακίνηση» των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες και αγορές οι οποίες είναι 

μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων και τεχνολογίας και αναπτύσσονται σε αρμονία με το φυσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον. 



RIS3 Ι.Ν. 2021-2027: Στόχοι & Τομείς προτεραιότητας

Επιδίωξη για:

 αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας 

(ενδογενούς και εισαγόμενης) και 

 εμπέδωση συνεργασιών μεταξύ των 

συντελεστών του περιφερειακού 

συστήματος καινοτομίας
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Γαλάζια Οικονομία (Θαλάσσιος 

Τουρισμός, αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια)

Τουριστικό - πολιτιστικό Σύμπλεγμα 

(Θεματικός Τουρισμός, Γαστρονομία, 

Πολιτισμός)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αειφορία & Κυκλική Οικονομία

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στο Περιφερειακό 

Σύστημα Καινοτομίας

ΕΡΕΥΝΑΣ

στο τουριστικό  

σύστημα

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

τουριστικών 

επιχειρήσεων & 

δραστηριοτήτων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

στην τουριστική 

επιχειρηματικότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

διαχείρισης 

(π.χ.DMO,

Παρατηρητήριο Β.Τ.) 

Ειδικά για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ, μέσω:
Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Τομείς Προτεραιότητας:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ στον 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ της Π.Ι.Ν.

Στο σημερινό εργαστήριο με θέμα «Έρευνα και 
Καινοτομία στον Τουρισμό»

έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι 
της Αυτοδιοίκησης, των τουριστικών φορέων, 
της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, καθώς 
και ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες του τουρισμού,

προκειμένου να συνεισφέρουν με τις ιδέες και 
προτάσεις τους. 
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Με τη συμβολή των εκλεκτών προσκεκλημένων 

ομιλητών 

θα επιδιωχθεί από τη συζήτηση που θα 

ακολουθήσει μετά τις εισηγήσεις, να προκύψουν και 

να καταγραφούν:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ερευνητικές και επενδυτικές ιδέες 

προκειμένου, στη συνέχεια, να υλοποιηθούν μέσω 

του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027.



Ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας!

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022


