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ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  

Ζ ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. ζφιθςκα ιε ηδκ απυ 10.12.2013 οπμβναθείζα ζφιααζδ έπεζ 

ακαθάαεζ ηαζ οθμπμζεί βζα θμβανζαζιυ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ εζδζηυηενα ηδξ 

Δκδζάιεζδξ Γζαπεζνζζηζηήξ Ανπήξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ημ ένβμ «Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020». 

 

Σμ ένβμ αθμνά ζηδκ εηπυκδζδ ειπεζνμβκςιμζφκδξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ 

ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-

2020. Δζδζηυηενα, ακηζηείιεκμ ημο ένβμο απμηέθεζε δ δζαδζηαζία ακαβκχνζζδξ ηαζ 

εκημπζζιμφ ηςκ ιμκαδζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, δοκαημηήηςκ ηαζ ιέζςκ ηδξ Πενζθένεζαξ, 

δίκμκηαξ έιθαζδ ζηα ζοβηνζηζηά ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηά ηδξ ηαζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή 

ειπθμηή ηςκ ημπζηχκ παναβυκηςκ, δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ θμνέςκ, χζηε κα εθανιμζηεί δ 

Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. 

 

H ιεθέηδ δζανενχκεηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

 

Σμ Κεθάιαην 1 πανμοζζάγεζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ Ένεοκαξ-

Καζκμημιίαξ ηαζ Σεπκμθμβζηήξ Ακάπηολδξ (ΔΣΑΚ) ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ηδκ 

ακάθοζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο πενζθενεζαημφ 

παναβςβζημφ ζοζηήιαημξ, ηδκ ακάθοζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηςκ ΣΠΔ βζα ζοιαμθή ηυζμ ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζκμημιίαξ, υζμ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. Σμ ηεθάθαζμ 

ηαηαθήβεζ ζηδκ εηπυκδζδ ηδξ Ακάθοζδξ Γοκαημηήηςκ-Αδοκαιζχκ-Δοηαζνζχκ-Κζκδφκςκ 

(SWOT) αάζεζ ηςκ παναπάκς. 

 

Σμ Κεθάιαην 2 πενζέπεζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδ δδιζμονβία 

δζαθμνμπμίδζδξ ααζζζιέκδξ ζηδκ ηαζκμημιία, ηαζ εζδζηυηενα ηδκ ακάθοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ 

αζχζζιδξ ελεζδίηεοζδξ ζε ημιεαηυ ηαζ πςνζηυ επίπεδμ, ηδ  δδιζμονβία εκυξ «μνάιαημξ» βζα 

ηδκ Πενζθένεζα, ημοξ ακηζηεζιεκζημφξ ζηυπμοξ ηαζ ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ πανειαάζεςκ. 

 

ημ Κεθάιαην 3, ελεζδζηεφμκηαζ ηα αηυθμοεα: Ακάθοζδ πνμηεζκυιεκςκ δνάζεςκ – ζεκανίςκ 

ακάπηολδξ ζημοξ ηφνζμοξ Σμιείξ ηδξ Πενζθένεζαξ (Αβνμδζαηνμθή – Σμονζζιυξ) αθθά ηαζ ζε 

θμζπμφξ ημιείξ δοκαιζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ (Μεηαπμίδζδξ-Παναβςβήξ Πνμσυκηςκ εηηυξ ημο 

Αβνμδζαηνμθζημφ Σμιέα) ηαζ μνζγυκηζςκ οπμζηδνζηηζηχκ ημιέςκ (ΣΠΔ, Δκένβεζα, 

Πενζαάθθμκ, Μεηαθμνέξ, Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα) ηαζ δζεκενβείηαζ επζθμβή ηςκ ζεκανίςκ 

ακάπηολδξ. 

 

Σέθμξ, ζηα Κεθάιαηα 4 θαη 5 ακαθφμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ, 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δνάζεςκ ηαζ ιεηνήζζιςκ ζηυπςκ, 

 Δκζςιάηςζδ ζηδ RIS3 ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ιδπακζζιχκ 

παναημθμφεδζδξ & αλζμθυβδζδξ, 

 Ακάθοζδ ημο ζοζηήιαημξ ηεηιδνίςζδξ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ηναηδβζηήξ, 
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 Γνάζδξ επζημζκςκίαξ ηδξ ηναηδβζηήξ ζημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, 

 Απμηεθεζιαηζηή εκζςιάηςζδ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζημ 

Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο αθθά ηαζ ζηα Σμιεαηά 

Πνμβνάιιαηα ημο ΔΠΑ 2014-2020. 

 

Σα ζημζπεία ζηα μπμία ααζίζεδηε δ ιεθέηδ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 ηαηζζηζηά ζημζπεία Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Ανπήξ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ηαζ Eurostat, 

 Βάζδ δεδμιέκςκ 2.300 επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ, πμο ακηθήεδηακ ιέζς ηδξ 

HellasStat βζα ηδκ ηνζεηία 2010-2012,  

 ημζπεία απυ ημ Παναηδνδηήνζμ Φδθζαηήξ Δθθάδαξ ηαεχξ ηαζ ημ Παναηδνδηήνζμ βζα 

ηδ Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ, 

 Γζμνβάκςζδ ηθαδζηχκ/εειαηζηχκ ζοκακηήζεςκ ιε ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ιε ζηυπεοζδ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ πανειαάζεςκ ζηδκ 

αθοζίδα αλίαξ ηςκ δοκαιζηχκ ηθάδςκ παναβςβήξ/οπδνεζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ζημκ Αβνμδζαηνμθζηυ ηαζ Σμονζζηζηυ Σμιέα. Πναβιαημπμζήεδηακ 

ηθαδζηέξ ζοκακηήζεζξ ιε ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ηςκ ηθάδςκ: Αιπεθμονβίαξ-

Οζκμπμζίαξ, Δθαζμθάδμο, Παναβςβήξ Υοιχκ, Σμονζζιμφ, 

Οπςνμηδπεοηζηχκ/θαπακζηχκ ηαζ Μεηαπμίδζδξ πνμσυκηςκ γςζηήξ παναβςβήξ, 

 Ένεοκα πεδίμο, ιέζς απμζημθήξ δμιδιέκςκ ενςηδιαημθμβίςκ ζε έκα επζθεβιέκμ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια επζπεζνήζεςκ υθςκ ηςκ ημιέςκ (~1.000 επζπεζνήζεζξ) ηδξ 

Πενζθένεζαξ. ημ Πανάνηδια Γ‟ επζζοκάπηεηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο 

δδιζμονβήεδηε βζα ημκ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ  (δυεδηακ 27 απακηήζεζξ) ηαζ ζημ 

Πανάνηδια Δ‟ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ απακηήζεςκ,  

 Γζεκένβεζα είημζζ (20) πνμζςπζηχκ ζοκεκηεφλεςκ ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοθθμβζημφξ 

θμνείξ. 

  

Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Μεθέηδξ ζοκενβάζηδηακ ηα αηυθμοεα ζηεθέπδ ηδξ Οιάδαξ Ένβμο ημο 

Ακαδυπμο:  

 

Γδιήηνδξ Λζακυξ, Μεηαθθεζμθυβμξ–Μεηαθθμονβυξ, M.Sc. Πενζθενεζαηή Ακάπηολδ, 

Τπεφεοκμξ Ένβμο,  

Βζηηςνία Υςναθά, Οζημκμιμθυβμξ, M.Sc. Πενζθενεζαηή Ακάπηολδ,  ζηέθεπμξ ηδξ ΛΚΝ 

ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ., 

Κχζηαξ Μπμφηζημξ, Γεςπυκμξ  –  Γεςνβμμζημκμιμθυβμξ,  ζηέθεπμξ ηδξ ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ 

Δ.Π.Δ., 

Νίημξ Βχνμξ, Υδιζηυξ Μδπ/ημξ (PhD), ζοκενβάηδξ ηδξ ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 

 

Ο Ακάδμπμξ επζεοιεί κα εηθνάζεζ ηζξ εοπανζζηίεξ ημο ζημκ η.η. Πενζθενεζάνπδ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζηα ζηεθέπδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ηαζ εζδζηυηενα ζημ Γζεοεοκηή ηαζ 

ημοξ Πνμσζηαιέκμοξ ηςκ Μμκάδςκ Α‟ ηαζ Β‟  ηδξ Δκδζάιεζδξ Γζαπεζνζζηζηήξ Ανπήξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πανμπή ηςκ ακαβηαίςκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ 

ζοιαμθή ημοξ ζημ ένβμ. 

 

 

Ημφθζμξ 2014 
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00..  ΔΔΠΠΗΗΣΣΔΔΛΛΗΗΚΚΖΖ  ΤΤΝΝΟΟΦΦΖΖ  ((EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY))  

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΞΤΠΝΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2014-2020 

 

H Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο σο εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 

 

Ζ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ (RIS3: Research and Innovation Strategies for 

Smart Specialization), απμηεθεί έκα ηείιεκμ πμθζηζηήξ-ζηναηδβζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ ημ μπμίμ, αάζεζ 

ηςκ Κακμκζζιχκ ηδξ ΔΔ, είκαζ οπμπνεςηζηυ κα ζοκμδεφεζ ηα πενζθενεζαηά πνμβνάιιαηα βζα ηδκ κέα 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2014-2020. Ζ έβηνζζδ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ 

είκαζ έκα απυ ηα πνμαπαζημφιεκα πμο εέηεζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή βζα ηδκ έβηνζζδ ημο ΠΔΠ 

Πεθμπμκκήζμο 2014-2020.   

 

Ζ Έλοπκδ Δλεζδίηεοζδ απμζημπεί ζημκ εκημπζζιυ ηςκ ιμκαδζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, επζζδιαίκμκηαξ ηα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ Πενζθένεζαξ, εζηζάγμκηαξ ζημοξ 

ηθάδμοξ-πνςηαεθδηέξ ηδξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ζημπεφμκηαξ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ 

πενζθενεζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζκμημιίαξ, ιεβζζημπμίδζδ ηςκ νμχκ βκχζδξ ηαζ δζάποζδ ηςκ μθεθχκ 

ηδξ ηαζκμημιίαξ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ. 

 

 

Μεζνδνινγία εθπφλεζεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) γηα ηελ Πεινπφλλεζν 

Ζ εηπυκδζδ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ (RIS3) βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ακαηέεδηε ζε ελςηενζηυ φιαμοθμ - Διπεζνμβκχιμκα. Ζ ηαηάνηζζδ ηδξ RIS3 ηδξ Πενζθένεζαξ 

πενζεθάιαακε ηα αηυθμοεα ζηάδζα: 

1. Ακάθοζδ Τθζζηάιεκδξ Καηάζηαζδξ: Ακάθοζδ Πενζθενεζαημφ Πενζαάθθμκημξ Ένεοκαξ, 

Σεπκμθμβίαξ – Καζκμημιίαξ, Δπζπεζνδιαηζημφ Γοκαιζημφ ηαζ Πθαζζίμο Γζαηοαένκδζδξ, 

2.  Δηπυκδζδ ακάθοζδξ SWOT: Πνμζδζμνζζιυξ Γοκαημηήηςκ-Αδοκαιζχκ-Δοηαζνζχκ-Κζκδφκςκ 

βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, 

3. Καηάνηζζδ Πενζθενεζαημφ Ονάιαημξ – Ονζμεέηδζδ ζηυπςκ ηδξ RIS3, 

4. Δπζθμβή Πνμηεναζμηήηςκ, Σμιέςκ ηαζ Κθάδςκ, 

5. Πνμζδζμνζζιυξ Μίβιαημξ Πμθζηζηήξ – Δκδεζηηζηχκ Γνάζεςκ, 

6. πεδζαζιυξ ζοζηήιαημξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ RIS3, 

7. Πνυηαζδ πνδιαημδυηδζδξ πνμηεζκυιεκςκ δνάζεςκ ηδξ RIS3 απυ ημ ΠΔΠ Πεθμπμκκήζμο 

ηαζ ηα Σμιεαηά Πνμβνάιιαηα ηδξ πενζυδμο 2014-2020. 

 

Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαηααθήεδηε ηάεε δοκαηή 

πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο πενζθενεζαημφ επζπεζνδιαηζημφ ηαζ ενεοκδηζημφ δοκαιζημφ, 

πςνίξ υιςξ κα ηαηαζηεί πθήνςξ εθζηηή δ επίηεολδ ημο ζηυπμο. Δζδζηυηενα, βζα ηδκ εκδιένςζδ 

/ηαηαβναθή ηςκ απυρεςκ ηςκ θμνέςκ ηδξ αοημδζμίηδζδξ, ηςκ Δπζιεθδηδνίςκ, ηςκ επζπεζνήζεςκ, 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ/ ενεοκδηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηςκ Ακςηάηςκ Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ δ Πενζθένεζα 

δζμνβάκςζε ζε πνμκζηυ δζάζηδια εκυξ έημοξ: 

 Σνείξ ακμζπηέξ διενίδεξ,  

 Έλζ (6) ενβαζηήνζα (Workshops) ιε εηπνμζχπμοξ επζπεζνήζεςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ ηέκηνςκ 

αηαδδιασηχκ θμνέςκ. Σα ενβαζηήνζα πμο δζμνβακχεδηακ αθμνμφζακ ημοξ οπμηθάδμοξ ημο 

μίκμο, εζπενζδμεζδχκ, εθαζμθάδμο, ημονζζιμφ, εενιμηδπζαηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηηδκμηνμθίαξ.  
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 Πανάθθδθα, οπήνλε ζοκεπήξ δζααμφθεοζδ ιε ηζξ ανιυδζεξ Δεκζηέξ Ανπέξ (Τπμονβείμ 

Ακάπηολδξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ – ΔΤΑΠ, Γεκζηή Γναιιαηεία Ένεοκαξ Σεπκμθμβίαξ 

(ΓΓΔΣ), Τπμονβείμ Δνβαζίαξ ηαζ ζοιιεημπή ζημ Γίηηομ βζα ηδκ Έλοπκδ Δλεζδίηεοζδ.  

 Απμζημθή 1.000 ενςηδιαημθμβίςκ ζε επζπεζνήζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ,  

 Γζεκένβεζα είημζζ (20) πνμζςπζηχκ ζοκεκηεφλεςκ ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοθθμβζημφξ θμνείξ. 

 

ηφρνη ηξαηεγηθήο  Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 

Οζ ζηυπμζ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ανπζηά δζανενχκμκηαζ ζε ηέζζενζξ εκυηδηεξ 

πανειαάζεςκ ηαζ ιζα μνζγυκηζα πμο αθμνά ηδ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ εονογςκζηυηδηαξ ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ΣΠΔ απυ επζπεζνήζεζξ ηαζ απμηοπχκμκηαζ ζημ αηυθμοεμ Γζάβναιια. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1. ηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

□ Πμζμηζηή ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

□ Γζα Βίμο Μάεδζδ 

□ Δπζπεζνδιαηζηυ Πκεφια 

□ Ακααάειζζδ δελζμηήηςκ Πνμζςπζημφ 

επζπεζνήζεςκ - αοημαπαζπμθμφιεκςκ  

□ Γδιζμονβία clusters  

□ Πνμχεδζδ – Πνμαμθή  ζοκηεηαβιέκα                            

ηδξ «ηαοηυηδηαξ Πεθμπμκκήζμο» ζημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα – ημονζζιυ 

□ Διπθμοηζζιυξ ηδξ παναβςβζηήξ αάζδξ ιε 

επζπεζνήζεζξ έκηαζδξ  

□  Μεηαζπδιαηζζιυξ  ηδξ εβπχνζαξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ πνμξ ηδκ παναβςβή 

δζεεκχξ ακηαβςκζζηζηχκ πνμσυκηςκ ημο 

αβνμδζαηνμθζημφ  ημιέα,  

□ Γζεφνοκζδ δζεεκμφξ πνμζακαημθζζιμφ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ αφλδζδ ηςκ νμχκ πνμξ 

ημ ελςηενζηυ βζα πνμσυκηα /  οπδνεζίεξ 

ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

 

 

□ Γδιζμονβία δζα-ημιεαηχκ δζηηοχζεςκ  

□ Γδιζμονβία ιδπακζζιχκ δζηηφςζδξ/  

ιεηαθμνάξ βκχζδξ 

□ Ακάπηολδ ημοθημφναξ επζπεζνδιαηζηήξ 

ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ 

ηςκ ααζζηχκ θμνέςκ ηςκ παναβςβζηχκ 

ζοζηδιάηςκ (επζπεζνήζεζξ, ενβαγυιεκμζ, 

επζζηδιμκζηή-ενεοκδηζηή ημζκυηδηα, 

Κνάημξ) ζηδ δζηηφςζδ  

□ Αλζμπμίδζδ & εκζςιάηςζδ ηεπκμθμβζηχκ 

ηαζ ιδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ ζημοξ 

παναδμζζαημφξ ηθάδμοξ   

□ Πνμζέθηοζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ έκηαζδξ 

βκχζδξ    

□ Μείςζδ πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ, 

πνμζανιμβή  ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ 

Έξεπλα –

Σερλνινγία 

Καηλνηνκία 

Γηθηχσζε 
Δπηρεηξεκαηη

θφηεηα 

Βειηίσζε ππνδνκψλ ΣΠΔ – Αλάπηπμε εθαξκνγψλ – Γηάδνζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο 

 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 9 

 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ αλά Σνκέα 

 

Απυ ηδκ ζοκδοαζηζηή αλζμπμίδζδ αζαθζμβναθζηχκ δεδμιέκςκ, ενεοκχκ πεδίμο ηαζ δζααμφθεοζδξ 

πνμέηορακ μζ ημιείξ ηαζ μζ ηθάδμζ πμο εζηζάγεηαζ δ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή Έλοπκδξ  Δλεζδίηεοζδξ 

ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο: 

 

Αγξνδηαηξνθηθφο Σνκέαο 

Σνπξηζκφο – Πνιηηηζκφο & Γεκηνπξγηθή Βηνκεραλία 

Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία θαη Λνηπνί Γπλακηθνί Σνκείο (παναβςβή πνμσυκηςκ λφθμο, ιεηάθθμο, πνμσυκηςκ 

απυ ιδ ιεηαθθζηά μνοηηά, παναβςβή εζδχκ απυ πθαζηζηυ, εζδχκ ζοζηεοαζίαξ, ιδπακδιάηςκ, μνβάκςκ ηαζ 

δμιζηχκ οθζηχκ, ιανιάνμο)  

Οξηδφληηνη Τπνζηεξηθηηθνί Σνκείο (ΣΠΔ, Δκένβεζα, Πενζαάθθμκ, Μεηαθμνέξ, Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα) 

 

Δλδεηθηηθνί ηχπνη δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο 

 

o Δκίζποζδ ηδξ ακααάειζζδξ, ζοιπθήνςζδξ ή / ηαζ επέηηαζδξ ή ηαζ δδιζμονβίαξ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, 

o Γδιζμονβία ηαζ θεζημονβία οπμζηδνζηηζημφ ιδπακζζιμφ ηαζ ιέζςκ βζα ίδνοζδ ή / ηαζ ακάπηολδ 

ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ. Πνμαθέπεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ δνάζδξ δ πνδιαημδυηδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ 

ιδπακζζιμφ /δμιήξ ιεηαθμνάξ ηαζκμημιίαξ/ πανμπήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ηζξ ΜΜΔ ηαζ ζηήνζλδξ ηδξ 

ηαζκμηυιμο επζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

o Πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ή / ηαζ ηδξ πνήζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ ηαζ 

ηεπκμθμβίαξ, ζηδκ παναβςβζηή ηαζ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα, οθζζηάιεκςκ ηαζ κέςκ ΜΜΔ. 

o Δκίζποζδ ηςκ ζοιθςκδηζηχκ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ ηαζ θμνέςκ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ 

βζα εκζςιάηςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ / ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηαζκμημιζχκ ζηδ παναβςβζηή ηαζ 

θεζημονβζηή δζαδζηαζία ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

o Δκίζποζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζκμημιζχκ ηαζ πνμσυκηςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ 

ακάπηολδξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ ή / ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ κέςκ 

πνμσυκηςκ. 

o Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηδξ ίδνοζδξ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ, ιε πνμηεναζυηδηα βζα ηδκ αλζμπμίδζδ 

ημπζηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ δεφηενδξ ιεηαπμίδζδξ ηαζ ιέζς οπμζηδνζηηζηχκ ηαζ πνδιαημπζζηςηζηχκ 

οπδνεζζχκ.  

o Δκίζποζδ ηδξ εηπυκδζδξ ηαζ εθανιμβήξ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ οθζζηάιεκςκ επζπεζνήζεςκ βζα 

ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαηά πνμηεναζυηδηα ιε ηδ πνήζδ ηαζκμημιζχκ. 

o Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ακάπηολδ Ένεοκαξ / Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηαζκμημιζχκ ζηδ 

παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ζημ ελςηενζηυ, ιε ημπζηή πνμέθεοζδ ηςκ εκδζάιεζςκ ή / 

ηαζ πνχηςκ οθχκ. 

o Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζημ ελςηενζηυ ηςκ ιεηαπμζδιέκςκ 

πνμσυκηςκ ημπζηήξ πνμέθεοζδξ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ πμο 

ακέπηολακ μζ ίδζεξ. 

o Γνάζεζξ οπμζηήνζλδξ (mentoring, ηθπ) βζα ηδ ζοκέκςζδ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ιε ζηυπμ ηζξ μζημκμιίεξ 

ηθίιαηαξ, ιείςζδ ηυζημοξ ηθπ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ημοξ.  

 

Δζδζηυηενα βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ΣΠΔ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ: 

 

o Δκίζποζδ επεκδφζεςκ βζα ακάπηολδ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο (υπςξ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ ή / ηαζ 

Digital Marketing). 

o Δκίζποζδ οθζζηάιεκςκ ή κέςκ επζπεζνήζεςκ, βζα ακάπηολδ ή / ηαζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ΣΠΔ, ζηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ 

o  Δκίζποζδ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ηαζ μνβακζζιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία 

οπμδμιήξ πανμπήξ ορδθμφ επζπέδμο οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ.  
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o Δκίζποζδ ηςκ θμνέςκ ημο ημιέα ηδξ οβείαξ ζηδ Πενζθένεζα βζα ακάπηολδ οπμδμιχκ ηαζ 

οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ οβείαξ, ηονίςξ ζηζξ απμιαηνοζιέκεξ εζςηενζηέξ γχκεξ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

o Δκίζποζδ ηςκ θμνέςκ πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ, βζα ακάπηολδ 

οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ πνμαμθήξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

ε υηζ αθμνά ημκ ημιέα Σμονζζιμφ-Πμθζηζζιμφ: 

o Δκίζποζδ ηςκ επεκδφζεςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. 

o Υνδιαημδυηδζδ δδιζμονβίαξ ζοζηήιαημξ Destination Management System (DMS). 

o Γδιζμονβία  δζηηφμο Πμθζηζζηζηχκ Γζαδνμιχκ, Γαζηνμκμιζηχκ Γζαδνμιχκ, Οζημημονζζηζηχκ 

Γζαδνμιχκ.  

o Ονβάκςζδ-ηεθέπςζδ ηαζ Λεζημονβία Παναηδνδηδνίμο Σμονζζιμφ/Πμθζηζζιμφ, ςξ οπμδζεφεοκζδ ηδξ 

δμιήξ ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο.   

 

Οζ ηναηδβζηέξ Πνμηεναζυηδηεξ ηαζ μζ ελδεηθηηθέο επζιένμοξ δνάζεζξ ακά πνμσμκηζηή αθοζίδα αλίαξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά αημθμφεςξ βζα ημοξ δφμ πζμ δοκαιζημφξ ημιείξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο: 

 

Α. Πξσηνγελήο Σνκέαο – Αγξνδηαηξνθή θαη Γαζηξνλνκία 

 

Πξνηεξαηφηεηεο: 

- Παναβςβή κέςκ αβνμδζαηνμθζηχκ πνμσυκηςκ/πζζημπμίδζδ πμζυηδηαξ οθζζηάιεκςκ, 

- Πμζυηδηα, πζζημπμίδζδ ηαζ ελςζηνέθεζα, 

- Δκδοκάιςζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, 

- Υνήζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ αβνμδζαηνμθή ηαζ ημ Πενζαάθθμκ, 

- Ακάδεζλδ ηδξ Πεθμπμκκδζζαηήξ βαζηνμκμιίαξ 

ηξαηεγηθέο Γξάζεηο: 

- οκημκζζιυξ ηδξ ακάπηολδξ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ ιέζς εκυξ ηεκηνζημφ θμνέα ζε 

επίπεδμ Πενζθένεζαξ, 

- Γδιζμονβία Σμπζημφ ήιαημξ Πμζυηδηαξ, 

- Καηαβναθή ηαζ Ακάπηολδ ημο Γαζηνμκμιζημφ Σμονζζηζημφ Υανημθοθαηίμο ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

- Πνμαμθή ηαζ Δπζημζκςκία, 

- Ένεοκα ηαζ Ακάπηολδ, 

- Καηάνηζζδ, 

- Σμπζηέξ Γζαζοκενβαζίεξ ηαζ Γζηηφςζδ (Clusters) 

 

Β. Σνπξηζκόο-Πνιηηηζκόο θαη Γεκηνπξγηθή Βηνκεραλία 

 

Πξνηεξαηφηεηεο: 

- Γζεφνοκζδ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ,  

- Γζαθμνμπμίδζδ/ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, 

- οζπέηζζδ ημονζζιμφ ηαζ δδιζμονβζηήξ αζμιδπακίαξ, 

ηξαηεγηθέο Γξάζεηο: 

- Γδιζμονβία ημπζημφ ζήιαημξ πμζυηδηαξ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, 

- Ακααάειζζδ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ζε ακχηενμ επίπεδμ οπδνεζζχκ: Υνδιαημδυηδζδ ηςκ ακαβηαίςκ 

πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ηδκ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 

ζήιαημξ πμζυηδηαξ (πανμπή ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ, εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ, εκζζπφζεζξ 

επεκδφζεςκ), 

- Ακαηαίκζζδ ηαζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ απυ επζπεζνήζεζξ ιεηαπμίδζδξ, παναδμζζαηχκ 

αζμιδπακζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηηζνίςκ ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ, 

- Υνήζδ ΣΠΔ ηαζ ηαεανχκ ηεπκμθμβζχκ, 
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- Υνδιαημδυηδζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ (start-ups), 

- Τπμζηήνζλδ ηδξ δδιζμονβίαξ cluster ιε ημκ βαζηνμκμιζηυ ημιέα, 

- Δκεάννοκζδ ζοκενβαζζχκ ακάιεζα ζε λεκμδυπμοξ ηαζ παναβςβμφξ, 

- Γζαζφκδεζδ ημο ημονζζιμφ ιε ημκ Πμθζηζζιυ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ πθμφζζαξ ζζημνζηήξ ηθδνμκμιζάξ, 

- Ακάπηολδ ζοκδοαζιχκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ, 

- Γδιζμονβία e-οπδνεζζχκ ηαζ e-πενζεπμιέκμο βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ 

ημονζζιμφ, 

- Δοαζζεδημπμίδζδ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ 

δζαθμνμπμίδζδ, 

- Πανμπή ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ είζμδμ ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

αβμνέξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ, 

- Δκένβεζεξ δζάδμζδξ ηδξ Πεθμπμκκδζζαηήξ ημογίκαξ ηαζ απμκμιή ζήιαημξ, 

- Ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζε ανιμκία ιε ημ πενζαάθθμκ (δνάζεζξ εκίζποζδξ πνάζζκμο ημονζζιμφ). 

 

Πξνηεηλφκελεο δξάζεηο – Ηεξάξρεζε Πξνηεξαηνηήησλ 

 

Μδ πενζμνζζηζηέξ πνμηεζκυιεκεξ/ζενανπδιέκεξ δνάζεζξ ακά ημιέα πνμαθέπμκηαζ ιέζς ηδξ 

ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ςξ αημθμφεςξ: 

 

Α.    Αγξνδηαηξνθηθφο Σνκέαο 

ημπεοιέκα ζπλεξγαηηθά εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά έξγα βζα ηδκ επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ 

πνμηθήζεςκ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα (πνςημβεκήξ παναβςβή ηαζ ιεηαπμίδζδ) εκδεζηηζηά: 

- Τπμζηήνζλδ χνζιςκ ενεοκδηζηχκ δνάζεςκ: (Πζζημπμίδζδ πνμέθεοζδξ πνμσυκηςκ, Βεθηίςζδ ηαζ 

δζαηήνδζδ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ, αφλδζδ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ πμζυηδηαξ θοηζημφ ηαζ 

γςζημφ ηεθαθαίμο ηαζ Πζζημπμίδζδ βεοζζβκςζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πνμσυκηςκ – ακάδεζλδ 

δζαηνμθζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ), 

- Τπμζηδνζηηζηά ένβα ηεπκμμζημκμιζηήξ αεθηίςζδξ (ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ιείςζδ 

πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ, εζζαβςβή ΣΠΔ ηαζ αοημιαηζζιχκ ζηδκ παναβςβζηή αθοζίδα, 

Μείςζδ ηυζημοξ ζοβημιζδήξ, ιεηαθμνάξ) ηαζ ένβα μνβακςζζαηήξ ηαζκμημιίαξ (αεθηίςζδ 

πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ, δνάζεζξ marketing/branding, οπμζηήνζλδ ηηδκμηνμθζηχκ πάνηςκ ηαζ 

ηεπκδηχκ θεζιχκςκ), 

- Τπμζηήνζλδ ενεοκδηζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ακενχπζκςκ πυνςκ ζημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα (οπμζηήνζλδ δζαπζζηεοιέκςκ ακαθοηζηχκ ενβαζηδνίςκ βζα εθέβπμοξ 

πμζυηδηαξ ηαζ πζζημπμζήζεζξ ηαζ οπμζηήνζλδξ ηζκδηζηυηδηαξ ενεοκδηχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ), 

- Σοπμπμίδζδ ηαζ ακααάειζζδ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ημπζηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

ιεηαπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ, αλζμπμίδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ζδζαίηενςκ μνβακμθδπηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ζοβηεηνζιέκςκ εθθδκζηχκ πνμσυκηςκ (Πνμζηαηεουιεκδξ Οκμιαζίαξ 

Πνμέθεοζδξ‐ ΠΟΠ ή Πνμζηαηεουιεκδξ Γεςβναθζηήξ Έκδεζλδξ‐ ΠΓΔ) ζε ζοκδοαζιυ ιε πζεακή 

ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ βζα εζδζηέξ μιάδεξ ηαηακαθςηχκ ηαζ βζα εζδζηέξ πνήζεζξ.  

 

Λνηπέο Τπνζηεξηθηηθέο δξάζεηο: 

- Clustering - Γζηηοχζεζξ επζπεζνήζεςκ αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ιε ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ, 

- Γδιζμονβία Πενζθενεζαημφ ηέκηνμο επζπεζνδιαηζηήξ ηαζκμημιίαξ (παναημθμφεδζδ ηθάδμο, 

ένεοκεξ αβμνάξ, δζάβκςζδ ακαβηχκ ηαζ innovation benchmarking), 

- Βνάαεοζδ ηαζκμημιζηχκ ζδεχκ βζα ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα, 

- Δκίζποζδ ζοκενβαζίαξ ημο πνςημβεκμφξ ημιέα ιε ηδκ 

ιεηαπμίδζδ (ζοιαμθαζαηή βεςνβία, μθμηθδνςιέκδ βεςνβία, Γεςνβία Αηνζαείαξ, μνβακζηή 

βεςνβία, ηαζ αζμθμβζηή βεςνβία), 
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- Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα (οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ 

επζπεζνήζεςκ) - Τπμζηήνζλδ ακάπηολδξ start-ups,  

-  Τπμδμιέξ ηαζ πζθμηζηέξ ιμκάδεξ βζα ηδκ πανμπή ηεπκμθμβζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα (ζπεδζαζιυξ κέςκ πνμσυκηςκ, ζοζηεοαζία, η.θπ.), 

- οκενβαηζηή ηαζκμημιία ηαζ δζαζφκδεζδ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ιε ημκ ημονζζιυ ηαζ 

πμθζηζζιυ, ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ ζζημνία. 

 

Σνπξηζκφο – Πνιηηηζκφο θαη Γεκηνπξγηθή Βηνκεραλία 

- Δπεκδφζεζξ βζα ηδκ ακααάειζζδ οθζζηάιεκςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ (ακααάειζζδ ηαηδβμνίαξ) 

ηαζ οπμζηήνζλδξ πνυζααζδξ ζε ΑΜΔΑ, 

- Ακάπηολδ/Δθανιμβή ζφβπνμκςκ ιεευδςκ πνμχεδζδξ, marketing, πςθήζεςκ ηαζ δζεεκμπμίδζδξ 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πνμχεδζδ κέςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ 

παναημθμφεδζδξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηδξ αβμνάξ (πενζθαιαάκεζ ηαζ δνάζεζξ 

εηπαίδεοζδξ ζηεθεπχκ ημο ημονζζηζημφ ημιέα), 

- Δπεκδφζεζξ/Δθανιμζιέκδ ηαζκμημιία βζα ηδκ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ επζπεζνήζεςκ 

(ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, φδαημξ, ιείςζδ ηυζημοξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ), 

- Ονβακςζζαηή ηαζκμημιία (ιέηνδζδ ηαζ αεθηίςζδ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, branding, marketing, 

η.ά.), 

- Ακάπηολδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ, δδιυζζςκ ηαζ αηαδδιασηχκ θμνέςκ ιε ζοκαθέξ 

ακηζηείιεκμ (ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ, Τπμονβείμ Σμονζζιμφ, ΔΟΣ, Πακεπζζηήιζα ή ζπμθέξ ιε 

ακηίζημζπα ηιήιαηα), 

- Ακάπηολδ clusters ιε ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα, ημκ πμθζηζζιυ, ημκ ημιέα ηδξ οβείαξ ηαζ ηδκ 

θμζπή ημπζηή παναβςβή (αζμηπκία), 

- Τπμζηήνζλδ δνάζεςκ πζζημπμίδζδξ βζα ηδκ θήρδ ζδιάηςκ/πζζημπμζδηζηχκ πμζυηδηαξ, 

- Πανμπή οπδνεζζχκ εηπαίδεοζδξ βζα εζδζηυ ημονζζηζηυ πνμσυκ (πενζδβδηζηυξ ημονζζιυξ, 

ημονζζιυξ οβείαξ, αεθδηζηυξ ημονζζιυξ, βαζηνμκμιζηυξ ημονζζιυξ - ημπζηή ημογίκα ηθπ), 

- οιιεημπή ζε δζαπενζθενεζαημφξ ηαζ εεκζημφξ μνβακζζιμφξ βζα πνμχεδζδ ημο εειαηζημφ 

ημονζζιμφ, 

- Πνμχεδζδ ηεπκμθμβζχκ Γζαπείνζζδξ πενζεπμιέκμο ζημκ ημονζζιυ, υπςξ : Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ 

Γζαπείνζζδξ Πνμμνζζιμφ (DMS) ηαζ ημο ακηίζημζπμο εεζιζημφ θμνέα (DMO), Δθανιμβέξ εζημκζηήξ 

πενζήβδζδξ, οζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηναηήζεςκ, 

- Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ ηθάδμ ηαζ οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

οπμζηδνζηηζηχκ δμιχκ, 

- Ακαβηαίεξ επεκδφζεζξ ζε οπμδμιέξ ηαζ ελμπθζζιυ ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

ΑΜΔΑ αθθά ηαζ αηυιςκ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ, 

- Γδιζμονβία e-οπδνεζζχκ ηαζ e-πενζεπμιέκμο πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ απυ 

πνμζςπζημφξ οπμθμβζζηέξ υζμ ηαζ απυ ηαιπθέηεξ ηαζ έλοπκα ηδθέθςκα πμο εα οπμζηδνίγεζ ηζξ 

εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ, 

- Γνάζεζξ βζα ηδκ εκίζποζδ / ακάδεζλδ smart cities. 

 

Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία θαη Λνηπνί Γπλακηθνί Σνκείο  

Δπζπνυζεεηα ηςκ ηφνζςκ ημιέςκ αβνμδζαηνμθήξ ηαζ ημονζζιμφ ηαζ ημο ηαθαεζμφ δνάζεςκ δ 

ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ πνμηείκεζ ηδκ εκζςιάηςζδ δνάζεςκ ηαζ βζα 

άθθμοξ δοκαιζημφξ ημιείξ ηδξ Πενζθένεζαξ υπςξ: Παναβςβζηέξ ιεηαπμζδηζηέξ επζπεζνήζεζξ (ηονίςξ) 

ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηθάδμο, παναβςβή πνμσυκηςκ λφθμο, ιεηάθθμο, πνμσυκηςκ απυ ιδ ιεηαθθζηά 

μνοηηά, παναβςβή εζδχκ απυ πθαζηζηυ, εζδχκ ζοζηεοαζίαξ, ιδπακδιάηςκ, μνβάκςκ ηαζ δμιζηχκ 

οθζηχκ. 
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Οζ ηθάδμζ αοημί πνέπεζ κα οπμζηδνζπεμφκ ελίζμο ιέζς ηςκ πνμβναιιάηςκ δζυηζ ζοιαάθθμοκ 

ζδιακηζηά ζηδκ πενζθενεζαηή απαζπυθδζδ ηαζ ζημ ΑΔΠ ηαζ επζπνυζεεηα ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ 

ηθάδμοξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ημιέςκ αβνμδζαηνμθήξ ηαζ ημονζζιμφ - πμθζηζζιμφ ιε έιθαζδ ζημκ 

εηζοβπνμκζζιυ, ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ηαζ ηδ ιείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ ζοκμθζηά 

ηςκ επζπεζνήζεςκ υθςκ ηςκ ημιέςκ. 

 

Καηά ζοκέπεζα, μζ ακαπηολζαηέξ δνάζεζξ πμο εα ηφπμοκ οθμπμίδζδξ βζα ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

ηαζ ημκ ημονζζιυ-πμθζηζζιυ εα πνέπεζ μπςζδήπμηε κα δζεηδζηήζμοκ ηδκ εονφηενδ δοκαηή ζοιιεημπή 

ηαζ ηςκ ακςηένς ηθάδςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ ζοκένβεζαξ ζε επίπεδμ εζζνμχκ ζε υθδ ηδκ αθοζίδα 

αλίαξ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. 

 

Οξηδφληηνη Τπνζηεξηθηηθνί Σνκείο (ΣΠΔ, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Μεηαθνξέο, Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα) 

Γζα ηδκ οπμζηήνζλδ – πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ζημοξ μνζγυκηζμοξ αοημφξ ημιείξ δ RIS3 βζα ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ πνμαθέπεζ ηονίςξ ιεηαλφ άθθςκ: 

- Πνμχεδζδ/Τπμζηήνζλδ δνάζεςκ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο (e-commerce) ηαζ e-marketing / e-

branding), 

- Ακάπηολδ ενβαθείςκ ΣΠΔ, θμβζζιζηυ ηαζ εθανιμβχκ ηυζμ βζα αζμιδπακζηή πνήζδ, αοημιαηζζιχκ 

ηαζ ακάπηολδ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ υζμ ηαζ βζα ηδκ πανμπή πμζμηζηχκ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκςκ – ηαζκμημιζηχκ οπδνεζζχκ, 

- Ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ ιέηνδζδξ ηαζ αεθηίςζδξ πμζυηδηαξ ζε πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ (life-cycle 

assessment), 

- Ακάπηολδ ενβαθείςκ ηαζ εθανιμβχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ελμζημκυιδζδξ ηαζ 

απμδμηζηυηδηαξ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ ιείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ, 

- Ακάπηολδ ελεζδζηεοιέκςκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ιεηαθμνχκ, ηδξ απμεήηεοζδξ, 

ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ (optimization) ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδ αεθηζζημπμίδζδξ αθοζίδαξ αλίαξ 

(value chain), 

- Κμοπυκζα ηαζκμημιίαξ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ιδπακζημφξ – επζζηήιμκεξ βζα ημοξ 

οπμζηδνζηηζημφξ ημιείξ, ιε ζημπυ ηδκ πνμιήεεζα ηεπκμβκςζίαξ ακάπηολδξ ηςκ ηφνζςκ ημιέςκ, 

- Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ ηθάδμ ηαζ οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ επζπεζνήζεςκ & 

Τπμζηήνζλδ ακάπηολδξ ηεπκμθμβζηχκ start-up ηςκ ζδιακηζηχκ οπμζηδνζηηζηχκ ηθάδςκ, 

- Υνδιαημδυηδζδ ηαζ εββομδμηζηά ζπήιαηα βζα ηδκ ακάθδρδ επζπεζνδιαηζημφ- ηαζκμημιζημφ 

ηζκδφκμο, 

- Πνμχεδζδ ζφβπνμκςκ ιμκηέθςκ πνδιαημδυηδζδξ επεκδφζεςκ ένβςκ εκενβεζαηήξ αεθηίςζδξ 

ηαζ πενζααθθμκηζηήξ ηεπκμθμβίαξ (ΓΗΣ, ηφπμο ESCO, ηθπ), 

- Δηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ηεπκζημφ πνμζςπζημφ ζε ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ ααζζζιέκεξ 

ζηζξ ανπέξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ πνμζηαζίαξ, ηδξ ελμζημκυιδζδξ, εκένβεζαξ, ηδξ πνήζδξ κέςκ 

οθζηχκ, ηςκ εοθοχκ ιεηαθμνχκ ηθπ. 

 

ε υηζ αθμνά ημ ημιιάηζ ηδξ οπμζηήνζλδξ ηαζ ακααάειζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιέζς 

ημκδοθίςκ ημο Δονςπασημφ Κμζκςκζημφ Σαιείμο δ RIS3 ηδξ Πεθμπμκκήζμο πνμαθέπεζ: 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ακένβςκ ηονίςξ αολδιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμζυκηςκ  

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε επζπεζνήζεζξ 

 

 

Πξφηαζε ελδεηθηηθήο θαηαλνκήο ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο αλά Σακείν θαη Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

   

ΠΔΠ  ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – ΔΣΠΑ  
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 Δκίζποζδ ηδξ ακααάειζζδξ, ζοιπθήνςζδξ ή / ηαζ επέηηαζδξ ή ηαζ δδιζμονβίαξ ενεοκδηζηχκ 

οπμδμιχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, 

 Γδιζμονβία ηαζ θεζημονβία οπμζηδνζηηζημφ ιδπακζζιμφ ηαζ ιέζςκ βζα ίδνοζδ ή / ηαζ ακάπηολδ 

ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ. Πνμαθέπεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ δνάζδξ δ πνδιαημδυηδζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ιδπακζζιμφ /δμιήξ ιεηαθμνάξ/ ηαζκμημιίαξ/ πανμπήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ηζξ 

ΜΜΔ ηαζ ζηήνζλδξ ηδξ ηαζκμηυιμο επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. Ζ  πνδιαημδμηζηή ζηήνζλδ εα είκαζ 

θείκμοζα ιε ζηυπμ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο επζθελζιυηδηαξ κα είκαζ αοημπνδιαημδμημφιεκμξ, 

ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θεζημονβίαξ ημο είκαζ ημ μθζβμιεθέξ πνμζςπζηυ ηαζ ιεβάθμ πθέβια 

ελςηενζηχκ ζοκενβαηχκ. Δηηζιχιεκμξ Πνμτπμθμβζζιυξ 500.000 €.  

 Πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ή / ηαζ ηδξ πνήζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ 

ηαζ ηεπκμθμβίαξ, ζηδκ παναβςβζηή ηαζ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα, οθζζηάιεκςκ ηαζ κέςκ ΜΜΔ. 

 Δκίζποζδ ηςκ ζοιθςκδηζηχκ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ ηαζ θμνέςκ ένεοκαξ ηαζ 

ηαζκμημιίαξ βζα εκζςιάηςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ / ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηαζκμημιζχκ 

ζηδ παναβςβζηή ηαζ θεζημονβζηή δζαδζηαζία ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 Δκίζποζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζκμημιζχκ ηαζ πνμσυκηςκ ένεοκαξ ηαζ 

ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ ή / ηαζ βζα 

ηδκ ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ. 

 Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηδξ ίδνοζδξ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ, ιε πνμηεναζυηδηα βζα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ημπζηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ δεφηενδξ ιεηαπμίδζδξ ηαζ ιέζς οπμζηδνζηηζηχκ 

ηαζ πνδιαημπζζηςηζηχκ οπδνεζζχκ (Απυ ημ Σαιείμ ηήνζλδξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ έκα πμζυ 

ηδξ ηάλδξ ημο 10 -  20% πνμηείκεηαζ κα δμεεί βζα ηδκ  δδιζμονβία πνδιαημδμηζημφ ενβαθείμο 

(ππ  δδιζμονβία Venture capital)  βζα ηαζκμηυια επεκδοηζηά ζπέδζα. Σμ αηνζαέξ πμζυ ηαζ ημ 

είδμξ  ημο πνδιαημδμηζημφ ενβαθείμο εα πνμζδζμνζζεεί ηαηά  ηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ ημο 

Πενζθενεζαημφ πνδιαημδμηζημφ ενβαθείμο).  

 Δκίζποζδ ηδξ εηπυκδζδξ ηαζ εθανιμβήξ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ οθζζηάιεκςκ 

επζπεζνήζεςκ βζα ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαηά πνμηεναζυηδηα ιε ηδ πνήζδ 

ηαζκμημιζχκ. 

 Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ακάπηολδ Ένεοκαξ / Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

ηαζκμημιζχκ ζηδ παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ζημ ελςηενζηυ, ιε ημπζηήξ 

πνμέθεοζδξ ηςκ εκδζάιεζςκ ή / ηαζ πνχηςκ οθχκ. 

 Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζημ ελςηενζηυ ηςκ 

ιεηαπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ημπζηήξ πνμέθεοζδξ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ πμο ακέπηολακ μζ ίδζεξ. 

 Γνάζεζξ οπμζηήνζλδξ (mentoring, ηθπ) βζα ηδ ζοκέκςζδ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ιε ζηυπμ ηζξ 

μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ, ιείςζδ ηυζημοξ ηθπ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ημοξ. 

 

Δζδζηυηενα βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ΣΠΔ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ: 

 Δκίζποζδ επεκδφζεςκ βζα ακάπηολδ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο (υπςξ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ ή / 

ηαζ Digital Marketing). 

 Δκίζποζδ οθζζηάιεκςκ ή κέςκ επζπεζνήζεςκ, βζα ακάπηολδ ή / ηαζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ΣΠΔ, 

ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Δκίζποζδ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ηαζ μνβακζζιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα δδιζμονβία ηαζ 

θεζημονβία οπμδμιήξ πανμπήξ ορδθμφ επζπέδμο οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ. 

 Δκίζποζδ ηςκ θμνέςκ ημο ημιέα ηδξ οβείαξ ζηδ Πενζθένεζα βζα ακάπηολδ οπμδμιχκ ηαζ 

οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ οβείαξ, ηονίςξ ζηζξ απμιαηνοζιέκεξ εζςηενζηέξ γχκεξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 
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 Δκίζποζδ ηςκ θμνέςκ πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ, βζα 

ακάπηολδ οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ πνμαμθήξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 

 

ε υηζ αθμνά ημκ ημιέα Σμονζζιμφ-Πμθζηζζιμφ: 

 Δκίζποζδ ηςκ επεκδφζεςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. 

 Υνδιαημδυηδζδ δδιζμονβίαξ ζοζηήιαημξ Destination Management System (DMS). 

 Γδιζμονβία  δζηηφμο Πμθζηζζηζηχκ Γζαδνμιχκ, Γαζηνμκμιζηχκ Γζαδνμιχκ, Οζημημονζζηζηχκ 

Γζαδνμιχκ.  

 Ονβάκςζδ-ηεθέπςζδ ηαζ Λεζημονβία Παναηδνδηδνίμο Σμονζζιμφ/Πμθζηζζιμφ, ςξ 

οπμδζεφεοκζδ ηδξ δμιήξ ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ 

Πεθμπμκκήζμο. 

 

ΠΔΠ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – EKT 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ακένβςκ ηονίςξ αολδιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμζυκηςκ ιε έιθαζδ ζηδκ 

οιαμοθεοηζηή Τπμζηήνζλδ ακένβςκ βζα ίδνοζδ επζπεζνήζεςκ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε επζπεζνήζεζξ      

 

ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ (ΔΓΣΑΑ) (Δθρψξεζε απφ ΠΑΑ 2014-2020) 

 φζηαζδ επζπεζνδζζαηήξ μιάδαξ ζημκ ηθάδμ ημο μίκμο ιε έιθαζδ ζηδκ παναβςβή ηαζ 

πζζημπμίδζδ βεκεηζημφ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ηςκ  ημπζηχκ πμζηζθζχκ,    

 φζηαζδ επζπεζνδζζαηήξ μιάδαξ βζα ηζξ εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ, έιθαζδ ζηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ παναδμζζαηχκ εενιμηδπίςκ θαπακζηχκ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηεπκζηέξ 

(οδνμπμκία, αενμπμκία), επέηηαζδ ζε κέα είδδ,   

 φζηαζδ επζπεζνδζζαηήξ μιάδαξ βζα ηδκ εθανιμβή Γεςνβίαξ Αηνζαείαξ ζε επζθεβιέκεξ 

ηαθθζένβεζεξ. 

 

ΣΟΜΔΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΣΑ (ΔΠΑΝΔΚ-ΔΣΠΑ & ΠΑΑ 2014-2020-ΔΓΣΑΑ) 

 Υνδιαημδυηδζδ ιεθεηχκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ πνήζδξ ζηδκ ημζιεημθμβία 

παναδμζζαηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (θάδζ, ιέθζ, ηθπ), 

 Πνμχεδζδ Ηαηνζημφ Σμονζζιμφ, 

 Ονζγυκηζεξ δνάζεζξ (ημοπυκζα ηαζκμημιίαξ, Γδιζμονβία Σεπκμθμβζηχκ/ Δπζπεζνδιαηζηχκ/ 

Διπμνεοιαηζηχκ  Πάνηςκ), 

 Δπέηηαζδ Δονογςκζηχκ Γζηηφςκ,  

 Ακάπηολδ πνυηοπςκ ιεευδςκ δζαπείνζζδξ αμζημηυπςκ, 

 πεδζαζιυξ –εβηαηάζηαζδ-θεζημονβία πνυηοπςκ ηηδκμηνμθζηχκ πάνηςκ, 

 Βεθηίςζδ αμζημζηακυηδηαξ πηςπχκ ζε μνβακζηή μοζία εδαθχκ ζε μνεζκέξ ηαζ επζηθζκείξ  

πενζμπέξ, 

 Αλζμπμίδζδ παναπνμσυκηςκ Σονμημιείςκ, Δθαζμηνζαείςκ ιε πζθμηζηή εθανιμβή ζε 

επζδεζηηζηέξ ιμκάδεξ.  

 

χζηεκα απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο / αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο 

ησλ δξάζεσλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

 

Ζ ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ απαζηεί ηδκ μνβάκςζδ εκυξ ηαθμφιεκμο ςξ οζηήιαημξ 

Γζαηοαένκδζδξ πμο απμηεθεί ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ, ιε ηνυπμ πνμζανιμζιέκμ ζε ηάεε Πενζθένεζα 

δζαηνζηά. Ζ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο είκαζ απαναίηδημ κα εκζςιαηχζεζ απυ ηδκ ανπή ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ιδπακζζιμφξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ. 

Ζ παναημθμφεδζδ εα αθμνά ζηδκ πνυμδμ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ δνάζεςκ, εκχ δ αλζμθυβδζδ εα 
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ελεηάγεζ ηαηά πυζμ πνμζεββίγμκηαζ μζ επζιένμοξ ζηναηδβζημί ζηυπμζ, αάζεζ ιεηνήζζιςκ δεζηηχκ ζε 

ηάεε ζηάδζμ οθμπμίδζδξ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ (RIS 3). ηα πθαίζζα αοηά, δ 

ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο πενζθαιαάκεζ ηζξ αηυθμοεεξ 

δνάζεζξ οπμζηήνζλδξ δμιχκ – ιδπακζζιχκ:  

Γζα ηδκ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ πμνείαξ εθανιμβήξ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ εα 

ζοβηνμηδεεί ημ Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πμο εα είκαζ ημ 

βκςιμδμηζηυ υνβακμ πμο εζζδβείηαζ ζημ Πενζθενεζαηυ οιαμφθζμ, ημ μπμίμ ηαζ έπεζ ηδκ εοεφκδ θήρδξ 

απμθάζεςκ. 

 

Πνμηείκεηαζ, επίζδξ, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Κέληξνπ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο 

Πεινπνλλήζνπ, πμο είπε ζοζηαεεί ζε πνμδβμφιεκδ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ, ηαζ ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ ημκ θμνέα / ιδπακζζιυ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ δνάζεςκ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. Σμ Κέκηνμ εα θεζημονβεί ςξ ιία ηαζ ιμκαδζηή 

πφθδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ ζημ πενζθενεζαηυ επίπεδμ. Δκηυξ ημο 

Κέκηνμο πνμαθέπεηαζ κα θεζημονβήζεζ ηαζ Παναηδνδηήνζμ Σμονζζιμφ-Πμθζηζζιμφ. 

 

Σμκίγεηαζ ζδζαίηενα δ πνμζπάεεζα πμο πνέπεζ κα ηαηααθδεεί χζηε δ δμιή δζαηοαένκδζδξ ηδξ RIS 3 

ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο κα πενζθαιαάκεζ εηπνμζχπμοξ επζπεζνήζεςκ πμο έπμοκ ήδδ 

ζοιιεηάζπεζ είηε ζε ιία δζαδζηαζία επζπεζνδιαηζηήξ ακαηάθορδξ είηε ζε άθθεξ παναιέηνμοξ ηδξ 

Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαζ έπμοκ πνμβναιιαηίζεζ ζηυπμοξ ηαζ ημιείξ ζημοξ μπμίμοξ εκδζαθένμκηαζ κα 

επεκδφζμοκ ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ. 
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11..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΣΣΖΖ  ΤΤΦΦΗΗΣΣΑΑΜΜΔΔΝΝΖΖ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  

1.1. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

1.1.1. Γεληθά καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

1.1.1.1. Δμέιημε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

φιθςκα ιε ηα πθέμκ πνυζθαηα ζημζπεία ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Ανπήξ, ηαηά ημ 

δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2005 ηαζ 2011 ημ Αηαεάνζζημ Δβπχνζμ Πνμσυκ (ΑΔΠ) ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο (ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ) ζδιείςζε αφλδζδ ηαηά πενίπμο 5,3%, ιε 

ιέζμ εηήζζμ νοειυ ιεηααμθήξ ηδξ ηάλδξ ημο 0,9%, πμζμζηυ πμο οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ημο 

πμζμζημφ αφλδζδξ ημο ΑΔΠ ηδξ Υχναξ, ημ μπμίμ ηαηά ημ ίδζμ δζάζηδια αολήεδηε ηαηά 

πενίπμο 8,0%, ιε ακηίζημζπμ ιέζμ εηήζζμ νοειυ ιεηααμθήξ 1,3%. Βεααίςξ, πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί πςξ απυ ημ 2009 μζ νοειμί ιεηααμθήξ ημο ΑΔΠ ηυζμ ζηδκ Πενζθένεζα, υζμ ηαζ 

ζημ ζφκμθμ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ ανκδηζημί. 

 

Σδκ πενίμδμ 2005-2008 ημ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, αολακυηακ ιε 

παιδθυηενμοξ νοειμφξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηδξ Υχναξ (16,4% έκακηζ 20,8%), εκχ ζημ 

δζάζηδια 2008-2011 ηαηαβνάθεηαζ ζπεδυκ υιμζα ζοννίηκςζδ (-9,5% ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

έκακηζ -10,5% ζηδκ Δθθάδα). Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ηαηαδεζηκφεζ δζανενςηζηή αδοκαιία ηδξ 

μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο έκακηζ ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ, δ μπμία δεκ 

επζηνέπεζ κα αημθμοεήζεζ δ ημπζηή μζημκμιία υιμζα έκημκμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ ιε ηδκ 

οπυθμζπδ Υχνα υηακ οπάνπεζ εεηζηή μζημκμιζηή ζοβηονία. 

 

Ζ ηαθφηενδ επίδμζδ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ειθακίγμκηαζ ζηδκ 

Π.Δ. Μεζζδκίαξ, ηαεχξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ 2005-2011 ημ ΑΔΠ αολήεδηε ηαηά 

12,6%, εκχ ακηίεεηα ηδκ ίδζα πεζνυηενδ επίδμζδ πανμοζζάγμοκ μζ Π.Δ. Κμνζκείαξ ηαζ 

Λαηςκίαξ ιε ιυθζξ 1,2%. Καηά ηδκ οπμπενίμδμ 2005-2008 ηδκ ηαθφηενδ επίδμζδ 

πανμοζίαζε δ Π.Δ. Ανηαδίαξ (αφλδζδ ΑΔΠ ηαηά 19,4%), εκχ ηαηά ηδκ οπμπενίμδμ 2008-

2011 ηδ ιζηνυηενδ ζοννίηκςζδ βκχνζζε δ Π.Δ. Μεζζδκίαξ (-1,6%).  

 

Απυ ηα παναπάκς ζημζπεία, θαίκεηαζ, αθ‟ εκυξ δ δζαθμνεηζηή παναβςβζηή δμιή ηςκ 

Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηαζ ηαη‟ αημθμοεία μζ δζαθμνεηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ ηνίζδξ ζηδκ 

παναβςβή πνμσυκημξ, αθ‟ εηένμο δ δζαθμνεηζηή αανφηδηα ημο ΑΔΠ ηάεε Πενζθενεζαηήξ 

Δκυηδηαξ ζηδκ ελέθζλδ ημο ζοκμθζημφ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ, πςνίξ ηαη‟ ακάβηδ κα 

επδνεάγεηαζ ακάθμβα δ μζημκμιία ηδξ Πενζθένεζαξ, υηακ ημ μκμιαζηζηυ ΑΔΠ δφμ 

Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ (Κμνζκείαξ ηαζ Ανηαδίαξ) πμο ζοιιεηέπεζ ηαηά 46,2% ζημ 

ζοκμθζηυ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ, ελανηάηαζ εκ πμθθμίξ απυ οπενημπζηήξ ειαέθεζαξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο δεοηενμβεκή ημιέα (πεηνεθαζμεζδή, παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ). 
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Μεζζελία

 
Γηάγξακκα 1.1: Καηαλνκή ΑΔΠ 2011 θαηά ΠΔ 

 

Ακηίζημζπα, δ ελέθζλδ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ (ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ) ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιέπνζ 

ημ 2008, ζδιεζχκεζ αολδηζηή πμνεία ιε αναδφηενμ νοειυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ημο 

εεκζημφ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ, εκχ ζηα επυιεκα πνυκζα, ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά, αθθά ιε ακεπαίζεδηα ιζηνυηενμ νοειυ απυ ημ 

ακηίζημζπμ ηδξ Υχναξ. οβηεηνζιέκα ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ηδκ 

οπμπενίμδμ 2005-2008, αολήεδηε ηαηά 16,0% ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ ιεηααμθήξ 5,1%, 

έκακηζ πμζμζημφ αφλδζδξ 19,8% βζα ηδ Υχνα, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ ιεηααμθήξ 6,2%. 

Ακηίεεηα ηδκ οπμπενίμδμ 2008-2011 ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιεζχκεηαζ 

ηαηά 9,4%, εκχ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ειθακίγεηαζ ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 10,1%. Έηζζ, 

ημ 2011 ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ακήθεε ζε 15.166 € ακηζζημζπχκηαξ ζημ 

80,9% ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ Υχναξ, υηακ ζηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο ακάθοζδξ (2005) ιε 

14.437 € ακηζζημζπμφζε ζημ 83,0% ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ Υχναξ. 

 

ζμκ αθμνά ζηζξ εκδμπενζθενεζαηέξ ακζζυηδηεξ ςξ πνμξ ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ, δ Κμνζκεία 

ειθακίγεζ ημ ορδθυηενμ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ δζαπνμκζηά (ιμκαδζηή ελαίνεζδ ημ 2009 υηακ 

ειθακίζηδηε κα ηδκ λεπενκά μνζαηά δ Ανηαδία) ηαζ δ Λαηςκία ημ παιδθυηενμ. Δθαθνά 

ζφβηθζζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ιέζμ υνμ ηδξ πχναξ ειθακίζηδηε ζηδ Μεζζδκία (απυ 69,6% ημ 

2005 ακήθεε ζε 72,8% ημ 2011) ηαζ ζηδκ Ανηαδία (απυ 88,7% ημ 2005 ακήθεε ζε 90,6% ημ 

2011), εκχ ζδιακηζηέξ απχθεζεξ ηαηαβνάθδηακ ζηδκ Κμνζκεία (απυ 103,3% ημ 2005 

πενζμνίζηδηε ζημ 94,7% ημ 2011), ζηδ Λαηςκία (απυ 68,4% ημ 2005 πενζμνίζηδηε ζημ 

63,8% ημ 2011) ηαζ θζβυηενμ ζηδκ Ανβμθίδα (απυ 83,3% ημ 2005 ηαηήθεε ζημ 80,6% ημ 

2011). 

 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ζημζπεία πμο δδιμζζεφεζ δ Δονςπασηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία 

(Eurostat), ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ (ζε υνμοξ ιμκάδςκ αβμναζηζηήξ δφκαιδξ - PPP) ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο θηάκεζ ιυθζξ ζημ 71% ημο Δονςπασημφ ιέζμο υνμο ημ 2010, 

εθαθνά παιδθυηενα απυ ημ 2005 υηακ ακενπυηακ ζημ 74% ημο Δονςπασημφ ιέζμο υνμο, 

εκχ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ έθηακε ημ 87% ημο Δονςπασημφ ιέζμο 

υνμο ημ 2010 απυ 91% ημ 2005. 
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Ζ ελέθζλδ αοηή ημο ΑΔΠ ηαζ ηονίςξ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, 

ημ μπμίμ είκαζ μ ααζζηυξ δείηηδξ ζφβηνζζδξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ Πενζθενεζχκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, μθείθεηαζ ηονίςξ ζε δφμ Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ (Ανηαδίαξ ηαζ 

Κμνζκείαξ, ηονίςξ ζηδκ Κμνζκεία), υπμο εηεί θεζημονβμφκ ιμκάδεξ οπενημπζηήξ ειαέθεζαξ 

(ΓΔΖ Μεβαθυπμθδξ ζηδκ Ανηαδία ηαζ Γζοθζζηήνζα Κμνίκεμο ζηδκ Κμνζκεία) πανάβμκηαξ 

ΑΔΠ ιε ιζηνέξ έςξ εθάπζζηεξ δζαζοκδέζεζξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ / μζημκμιίεξ 

ηαζ ιε ηδκ πενζθενεζαηή μζημκμιία ζημ ζφκμθυ ηδξ. Χξ εη ημφημο, ζε ιεβάθμ ααειυ δ υπμζα 

ζφβηθζζδ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο πνμξ ημ ιέζμ υνμ ηδξ Υχναξ, ή / 

ηαζ πνμξ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ Δ.Δ. ηςκ 27, είκαζ μκμιαζηζηή ηαζ υπζ πναβιαηζηή, αθμφ ηυζμ μζ 

οπυθμζπεξ ηνεζξ Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ οζηενμφκ ζδιακηζηά ζ‟ αοηυ ημ δείηηδ ακάπηολδξ, 

αθθά ηαζ ζε άθθμοξ ακαπηολζαημφξ δείηηεξ. Ζ απυηθζζδ δε ηδξ πναβιαηζηήξ ακάπηολδξ απυ 

ημκ ιέζμ υνμ ηδξ Υχναξ ηαζ ηδξ Δ.Δ. ηςκ 27, βζα ημκ παναπάκς θυβμ, είκαζ πμθφ 

ιεβαθφηενδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

 

οιπεναζιαηζηά, υζμκ αθμνά ζηδκ ελέθζλδ ημο ΑΔΠ ηαζ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, δ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακαπηφζζεηαζ, ή ιάθθμκ ιεβεεφκεηαζ δ 

μζημκμιία ηδξ ιε παιδθυηενμ νοειυ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ηαζ ιε πμθφ παιδθυηενμ 

νοειυ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. οκεπχξ, ημ πάζια ακάπηολδξ ιεηαλφ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημο ιέζμο επζπέδμο ακάπηολδξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ ααίκεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δζανηχξ δζεονοκυιεκμ. Καηά ηδκ πενίμδμ δε ειθάκζζδξ 

ηαζ υλοκζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα (2010-2012), ακ ηαζ δεκ οπάνπμοκ 

επίζδια δζαεέζζια ζημζπεία ΑΔΠ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ βζα ηα έηδ 2012 ηαζ 2013, απυ 

ηδκ ελέθζλδ ηςκ ααζζηχκ δεζηηχκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ζηδ Πεθμπυκκδζμ έκακηζ ηςκ 

ακηίζημζπςκ ζημζπείςκ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ειθακίγεηαζ 

εκημκυηενδ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ Υχναξ, ιε ηζξ ακάθμβεξ 

ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ παναβςβζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ζζηυ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

1.1.1.2. Σνκεαθή δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο / Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) 

ε ζπέζδ ιε ηδκ ημιεαηή δζάνενςζδ ηδξ παναβςβήξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, μ 

πνςημβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ημ έημξ 2011 ζοιαάθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ 

Πενζθενεζαηήξ ΑΠΑ ηαηά 7,1%, έκακηζ 3,4% ημο ακηίζημζπμο πμζμζημφ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ 

Υχναξ. Σμ παναπάκς πμζμζηυ ειθακίγεηαζ ιεζςιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ 2005, έημξ ηαηά ημ 

μπμίμ ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ήηακ 10,2% βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ 4,9% βζα ηδ 

Υχνα. Ακηίζημζπα παναιέκεζ ζημ ίδζμ επίπεδμ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημο πνςημβεκή 

ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζημ ζφκμθμ ημο πνςημβεκή ημιέα ηδξ Υχναξ, ιε 

δεδμιέκμ υηζ ημ έημξ 2011 ζοιαάθεζ ηαηά 9,1% ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ΑΠΑ ημο πνςημβεκμφξ 

ημιέα ηδξ Υχναξ, έκακηζ 9,2% ημ 2005. πςξ πνμηφπηεζ, ηδκ πενίμδμ 2005-2011 ηυζμ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, υζμ ηαζ ζηδ Υχνα δ ΑΠΑ ημο πνςημβεκή ημιέα ιεζχκεηαζ 

δζανηχξ, αηυια ηαζ ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ. 

Ο δεοηενμβεκήξ ημιέαξ ημ 2011 ζοιαάθεζ ηαηά 24,4% ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ΑΠΑ 

ηδξ Πενζθένεζαξ, εκχ ζηδ Υχνα ημ πμζμζηυ αοηυ είκαζ ζδιακηζηά ιζηνυηενμ, ηαεχξ θεάκεζ 

ημ 15,8%. Σμ φρμξ ημο πμζμζημφ αοημφ ζηδκ Πενζθένεζα μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδ θεζημονβία 

ηςκ δφμ ιμκάδςκ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Ανηαδία (Μεβαθυπμθδ) ηαζ ηςκ 

δζοθζζηδνίςκ ζηδκ Κμνζκεία, υπμο πανάβεηαζ αενμζζηζηά ημ 66,6% ηδξ δεοηενμβεκμφξ 
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παναβςβήξ ηδξ Πενζθένεζαξ (25,5% ζηδκ Ανηαδία ηαζ 41,1% ζηδκ Κμνζκεία). Παν‟ υθα 

αοηά, δ ΑΠΑ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ζοννζηκχκεηαζ απυ ημ 

2007 ιέπνζ ηαζ ημ 2011, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ -6,4%. Ζ ιεηαπμίδζδ ιυκδ ζοιαάθθεζ ηαηά 

56,4% ζηδ ζοκμθζηή ΑΠΑ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ημ 2011, ιενίδζμ ημ μπμίμ ααίκεζ ιεζμφιεκμ 

δζαπνμκζηά απυ ημ 2005. ε απυθοημοξ ανζειμφξ δ ΑΠΑ ηδξ ιεηαπμίδζδξ ιεηαλφ ημ 2011 

επέζηνερε απυημια παιδθά ζημ επίπεδμ ημο 2006, εκχ ημ 2010 είπε ηαηαβναθεί ημ 

ορδθυηενμ ιέβεεμξ ηδξ πενζυδμο 2005-2011. Γεφηενδ ηαηά ζεζνά δναζηδνζυηδηα ημο 

δεοηενμβεκή ημιέα είκαζ μζ ηαηαζηεοέξ, ιε ζοιιεημπή ζηδκ ΑΠΑ ημο ημιέα ηαηά 32,9% ημ 

2005 ηαζ ηαηά 17,3% ημ 2011, ιεζμφιεκδ δζαπνμκζηά απυ ημ 2007, ιε ζδζαίηενδ ιείςζδ ημ 

2009 ηαζ ημ 2010. Ζ ΑΠΑ ημο ηθάδμο ηςκ ηαηαζηεοχκ ημ 2011 ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ 

ακηζζημζπεί ζημ ιζζυ ηδξ ΑΠΑ ημο ίδζμο ηθάδμο ημ 2005. ημ ζφκμθυ ηδξ δ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο πανήβαβε ημ 6,6% ηδξ ΑΠΑ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ηδξ Υχναξ ημ 2011, εκχ 

ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ημ έημξ 2005 ήηακ 5,9%, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ υηζ μ 

δεοηενμβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζοννζηκχκεηαζ ιε ιζηνυηενδ έκηαζδ 

ζε ζπέζδ ιε ημκ δεοηενμβεκή ημιέα ηδξ Υχναξ, ημ μπμίμ μθείθεηαζ ηονίςξ υιςξ ζηδ 

θεζημονβία ηςκ ιμκάδςκ ηδξ ΓΔΖ ηδξ Μεβαθυπμθδξ ηαζ ηςκ Γζοθζζηδνίςκ ηδξ Κμνζκείαξ. 

 

ζμκ αθμνά ζηδ ζοιαμθή ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ ζοκμθζηά παναβυιεκδ ΑΠΑ ηδξ 

Πενζθένεζαξ, ακένπεηαζ ζημ 68,5% ημ 2011, έκακηζ 63,5% ημ 2005, εκχ ζε επίπεδμ Υχναξ ηα 

ακηίζημζπα πμζμζηά ζοιιεημπήξ, ακένπμκηαζ ζε 80,8% βζα ημ έημξ 2011 έκακηζ 75,4% ημ 

έημξ 2005. Ζ ΑΠΑ (ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ) ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα δζαηδνείηαζ 

ηαε‟ υθδ ηδκ πενίμδμ 2005-2011 ζημ 3,7% ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή ημιέα ηδξ Υχναξ. ε 

απυθοηα ιεβέεδ, δ ΑΠΑ ημ 2011 επέζηνερε παιδθά ζημ φρμξ ημο 2008, ηαεχξ απυ ημ 2010 

ζοννζηκχκεηαζ.  

Οζ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ ηδκ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή ημιέα είκαζ ημ Διπυνζμ / 

ίηζζδ / Καηαθφιαηα, δ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ηαζ εκ βέκεζ μ Γδιυζζμξ Σμιέαξ, ηαεχξ ηαζ δ 

Γζαπείνζζδ Αηίκδηδξ Πενζμοζίαξ. Οζ ηνεζξ αοηέξ ηαηδβμνίεξ δναζηδνζμηήηςκ δδιζμονβμφκ 

πενίπμο ημ 79,2% ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή ημιέα ημ έημξ 2011, ιε ηδκ πνχηδ εέζδ κα 

ηαηαθαιαάκμοκ δ πνχηδ ηαηδβμνία (30,9%), ηδ δεφηενδ μ δδιυζζμξ ημιέαξ (25,8% 

πενίπμο) ηαζ ηδκ ηνίηδ δ δζαπείνζζδ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ (22,5% πενίπμο). Ζ ΑΠΑ (ζε 

ηνέπμοζεξ ηζιέξ) ζημ ειπυνζμ ηαζ ηζξ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιεζχκεηαζ έκημκα απυ ημ 

2008 ηαζ ζδζαίηενα έκημκα ηδ δζεηία 2010-2011 πενζμνζγυιεκδ ζε ιέβεεμξ ιζηνυηενμ ημο 

2005.  Οζ δφμ άθθεξ ηφνζεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηνζημβεκή ημιέα αολάκμκηαζ ιέπνζ ηαζ ημ 

2009, ιε πηχζδ ημ 2010 ηαζ ημ 2011. Γζαπνμκζηά δε, απυ ημ 2005 ιεζχκεηαζ δ ζοιιεημπή 

ημο ειπμνίμο / ημονζζιμφ ηαζ αολάκεηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ δφμ άθθςκ ηαηδβμνζχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, βεβμκυξ πμο δείπκεζ υηζ ηαζ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ζηδνίγεηαζ ζε ιδ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ «πνμζαάθθμκηαζ» 

άιεζα ανκδηζηά απυ ηδκ δδιμζζμκμιζηή ηαζ μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ φθεζδ ζηδ Υχνα ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζανενςηζηέξ πνμζανιμβέξ πμο εεζιμεεημφκηαζ. 

 

Δκ ηαηαηθείδζ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ πνμδβδεείζα πενζβναθή ηδξ ημιεαηήξ ηαζ ηθαδζηήξ 

ηαηακμιήξ ηδξ ΑΠΑ, αθθά ηαζ απυ ηδκ πενζβναθή ηδξ ημιεαηήξ απαζπυθδζδξ πμο 

παναηίεεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ μζημκμιία ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο 

δζαηδνεί ηαηά έκα ζδιακηζηυ ααειυ ημκ αβνμηζηυ ηδξ παναηηήνα, πςνίξ κα ελεθίζζεηαζ ημ 

παναβςβζηυ ηδξ πνυηοπμ πνμξ ημκ ημιέα ηςκ παναβςβζηχκ οπδνεζζχκ, εκχ θείκεζ 
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δζαπνμκζηά ιε εκημκυηενμοξ νοειμφξ μ πνςημβεκήξ ημιέαξ ηαζ έηζζ απμηηά ιεβαθφηενδ 

αανφηδηα ιε ανβμφξ νοειμφξ μ δεοηενμβεκήξ, πςνίξ κα δζαπέεζ ακάθμβα ακαπηολζαηά 

απμηεθέζιαηα ζημκ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ζζηυ ηδξ Πενζθένεζαξ, βζα ημοξ θυβμοξ πμο 

πνμακαθένεδηακ. 

1.1.1.3. Παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 

Ζ παναβςβζηυηδηα είκαζ ιζα ζφκεεηδ έκκμζα, δ μπμία «εκζςιαηχκεηαζ» ηαζ ζημοξ δφμ 

ααζζημφξ ζοκηεθεζηέξ παναβςβήξ (ηεθάθαζμ ηαζ ενβαζία), αθθδθμζοκδευιεκδ ηαζ 

αθθδθμεπδνεάγμκηαξ άννδηηα ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ δφμ αοηχκ ααζζηχκ ζοκηεθεζηχκ 

παναβςβήξ. Λαιαάκμκηαξ ςξ ζηαεενά ηδκ παναβςβζηυηδηα ημο ηεθαθαίμο, δ 

παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ εηθνάγεηαζ, ηαηά έκα ηνυπμ, απυ ηδκ παναβυιεκδ ΑΠΑ ακά 

απαζπμθμφιεκμ. 

 

Με αοηά ςξ δεδμιέκα, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Ανπήξ, 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ επίπεδμ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο, ημ έημξ 2011 είκαζ πμθφ παιδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ημο ιέζμο υνμο ηδξ 

Υχναξ, (ημ 78,5%). Ζ οζηένδζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδκ ελαζνεηζηά παιδθή παναβςβζηυηδηα ηδξ 

ενβαζίαξ ζημκ πνςημβεκή ημιέα (ακηζζημζπεί πενίπμο ζημ ¼ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ ζημ ζφκμθμ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ εκηυξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο), ημιέαξ ζημκ μπμίμ ελαημθμοεεί κα ζοβηεκηνχκεηαζ ιεβάθμ ηιήια ημο 

απαζπμθμφιεκμο δοκαιζημφ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο (28,5%) ζε ζπέζδ ιε ημ 

ιενίδζμ ηδξ απαζπυθδζδξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (11,6%). 

 

οβηεηνζιέκα, δ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημ πνςημβεκή ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ 

ανηεηά παιδθυηενδ ηδξ ακηίζημζπδξ παναβςβζηυηδηαξ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ θηάκμκηαξ 

ιυθζξ ζημ 67,6% ημ 2011 ηαζ υθδ ηδκ πενίμδμ 2005-2011 ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 60-75% ημο 

ακηίζημζπμο ιεβέεμοξ ζηδ Υχνα. οβηνζκυιεκδ δε, ιε ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημ 

δεοηενμβεκή ημιέα είκαζ πμθφ παιδθυηενδ (ιεηά αίαξ θηάκεζ ζημ 16,6%), εκχ δ 

παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημ δεοηενμβεκή ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ ορδθυηενδ απυ 

ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ Υχναξ, ηαηά 23,7% ημ 2011, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ ιέβεεμξ ειθακίγεηαζ 

ζδιακηζηά ιεζςιέκμ ηδκ πενίμδμ 2009-2011, ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα, ηάηζ πμο 

μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ αζζεδηή ιείςζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ ζημκ 

ηθάδμ ηςκ ηαηαζηεοχκ. Σέθμξ, δ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημ ηνζημβεκή ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο οζηενεί ζδιακηζηά απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζε επίπεδμ Υχναξ, ηαηά 

πενίπμο 15% ηδκ πενίμδμ 2005-2011.  

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ δ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημ ζφκμθμ ηςκ ημιέςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο οπμθείπεηαζ ηδξ Υχναξ, θηάκμκηαξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ 

πενίμδμ 2005-2011 ζημ 78-80% ημο ιέζμο υνμο ζηδ Υχνα, εκχ δζαπνμκζηά δεκ πνμηφπηεζ 

ηάζδ πενζμνζζιμφ ηδξ δζαθμνάξ.  

 

Βάζεζ ηδξ πνμδβδεείζαξ ακάθοζδξ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ πμθφ παιδθή ακηαβςκζζηζηυηδηα 

υθςκ ηςκ ημιέςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ηαεχξ αηυια ηαζ ζηζξ ελαζνεηζηέξ 

πενζπηχζεζξ ηδξ αολδιέκδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ ζημ δεοηενμβεκή ημιέα, αοηή 

δείπκεζ κα μθείθεηαζ ζηζξ δφμ οπενημπζηέξ ηαζ απμιμκςιέκεξ απυ ηζξ οπυθμζπεξ μζημκμιζηέξ 
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δναζηδνζυηδηεξ ημο δεοηενμβεκή ημιέα (ΓΔΖ Μεβαθυπμθδξ ηαζ Γζοθζζηήνζα πεηνεθαζμεζδχκ  

ηαζ θμζπέξ αζμιδπακίεξ πμο πςνμεεημφκηαζ ζηδκ Κμνζκεία, απμηεθχκηαξ επέηηαζδ ηδξ 

αζμιδπακζηήξ γχκδξ ηδξ Αηηζηήξ.  

1.1.1.4. Αγνξά εξγαζίαο 

Ζ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα ειθακίγεζ εθαθνά παιδθυηενα πμζμζηά 

ζοιιεημπήξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ απυ εηείκα ηδξ Υχναξ, ηα μπμία 

μφηςξ ή άθθςξ είκαζ παιδθυηενα απυ εηείκα ηδξ  Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Καηά ημ πζμ 

πνυζθαημ δςδεηάιδκμ (Γ΄ ηνίιδκμ 2012 – Γ΄ ηνίιδκμ 2013) ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ζε 51,5% (ζηδ Υχνα ημ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζε 52,9%). 

Ακαηνέπμκηαξ ζηζξ επζδυζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο, παναηδνείηαζ υηζ απυ ημ 2000 

έςξ ημ 2008 ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ αολακυηακ, θεάκμκηαξ ζημ 54,5%, εκχ έηημηε ημ 

πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ιεζχκεηαζ δζανηχξ. Έκα άθθμ εκδζαθένμκ ζημζπείμ απμηεθεί ημ 

βεβμκυξ υηζ έςξ ημ 2009 μζ επζδυζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζημ δείηηδ ημο 

πμζμζημφ ζοιιεημπήξ ήηακ ακάθμβεξ ή ηαζ ηαθφηενεξ ημο ιέζμο υνμο ηδξ Υχναξ. Απυ ημ 

2010 ηαζ έπεζηα ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο είκαζ ζηαεενά 

παιδθυηενμ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο. 

 

Σμ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ειθακίγεηαζ 

παιδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ζηδ Υχνα. οβηεηνζιέκα, βζα ημ έημξ 2012 ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ημ 23,3% ηςκ απαζπμθμοιέκςκ είπακ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ιέπνζ ηαζ 

απμθοηήνζμ Γδιμηζημφ πμθείμο, υηακ ημ ακηίζημζπμ ιενίδζμ απαζπμθμοιέκςκ ζημ ζφκμθμ 

ηδξ Υχναξ ήηακ 15,7%. Οιμίςξ, ημ 64,0% ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο μθμηθήνςζακ ηάπμζα απυ ηζξ ααειίδεξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, 

εκχ ημ ακηίζημζπμ ιενίδζμ απαζπμθμοιέκςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ήηακ 61,4%. Ακηίεεηα, μζ 

απαζπμθμφιεκμζ ιε πηοπίμ ακχηαηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ακηζπνμζχπεοακ ημ 12,8%, υηακ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ ιενίδζμ απαζπμθμοιέκςκ αοηήξ 

ηδξ ααειίδαξ εηπαίδεοζδξ ήηακ 22,9%. 

 

Μζα επζπθέμκ δζαπίζηςζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ Ένεοκαξ 

Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Ανπήξ βζα ηδκ δθζηζαηή ζφκεεζδ ηςκ 

απαζπμθμοιέκςκ, είκαζ υηζ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ ιενίδζμ ηςκ κέςκ ηαζ 

δδιζμονβζηχκ ακενχπςκ δθζηίαξ έςξ 44 εηχκ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 53,5%, εκχ ημ ιενίδζμ ηδξ 

ακηίζημζπδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ ζηδ Υχνα ακένπεηαζ ζε 58,9%. 

 

Ζ ημιεαηή ζφκεεζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο πανμοζζάγεζ 

δζαπνμκζηά ιζηνέξ δζαηοιάκζεζξ, ιε ζηαεενή ιείςζδ ημο πμζμζημφ απαζπμθμφιεκςκ ζημκ 

πνςημβεκή ημιέα, θεάκμκηαξ ζημ 29,7% ημ έημξ 2012,  παναιέκμκηαξ υιςξ  ζε πμθφ 

ορδθυηενα επίπεδα απυ ημ ακηίζημζπμ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ, ημ μπμίμ θεάκεζ ζημ 

13,0%. 

 

Σμ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ ζημ δεοηενμβεκή ημιέα ημ 2012 ακένπεηαζ ζημ  16,8% ημο 

ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, πανμοζζάγμκηαξ αζζεδηή 

ιείςζδ απυ ημ 2010 (18,3%). Σμ ιενίδζμ ημο δεοηενμβεκή ημιέα βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ 

2012 ήηακ 16,7%. Ζ δζαθμνά έβηεζηαζ υηζ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ ιενίδζμ ηςκ 
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απαζπμθμοιέκςκ ζηζξ ηαηαζηεοέξ είκαζ ζπεδυκ ίζμ ιε εηείκμ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζηδ 

ιεηαπμίδζδ (7,5% έκακηζ 7,9% ακηίζημζπα), εκχ ημ ιενίδζμ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ημο ιενζδίμο ηςκ 

απαζπμθμοιέκςκ ζηδ ιεηαπμίδζδ (5,5% έκακηζ 9,6% ακηίζημζπα). 

 

Σέθμξ, ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ημ 2012 ημ πμζμζηυ 

απαζπυθδζδξ είκαζ ίζμ ιε 53,4% ημο ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ιε ζηαεενά ιζηνή 

αφλδζδ αοημφ ημο πμζμζημφ απυ ημ 2000, παναιέκμκηαξ υιςξ πμθφ ιζηνυηενμ ηδξ Υχναξ, 

ηαηά ζπεδυκ 17  πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ. 

 

Σμ πμζμζηυ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 ακήθεε ζε 

93,3% ηαζ είκαζ εθαθνά ορδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ πμο ακήθεε ζε 

92,3%. 

 

Ζ πθέμκ ανκδηζηή ελέθζλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ είκαζ δ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ακενβίαξ, ημ 

μπμίμ ηαηά ημ πζμ πνυζθαημ δςδεηάιδκμ (Γ΄ ηνίιδκμ 2012 - Γ΄ ηνίιδκμ 2013) 

δζαιμνθχεδηε ζε 21,6% (εκχ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ πμζμζηυ δζαιμνθχεδηε ζε 26,9%) 

απυ ημ επίπεδμ ημο 8,0% πμο ηαηαβναθυηακ έςξ ημ 2009, παναιέκμκηαξ ςζηυζμ ζε 

επίπεδα παιδθυηενμ απυ εηείκμ ηδξ Υχναξ, ηυζμ ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ υπςξ ηαζ ηαε‟ υθδ 

ηδκ πενίμδμ απυ ημ 2000 ηαζ εκηεφεεκ. 
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Γηάγξακκα 1.2: Δμέιημε πνζνζηνχ αλεξγίαο ηελ πεξίνδν 2000-2013 ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ θαη ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο (βάζεη ηεο ηξηκεληαίαο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.) 

 

Οζ ζδζαίηενα ανκδηζηέξ ελεθίλεζξ ζημοξ παναπάκς δείηηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ δδ ζημοξ δείηηεξ ακενβίαξ, απμημνοθχκμκηαζ ιε ηδκ δναιαηζηή αφλδζδ 
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ηδξ ιαηνμπνυκζαξ ακενβίαξ, θεάκμκηαξ ημ 2012 ζημ 68,6%, ήημζ ιεβαθφηενδ ηαηά 9,3 

πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ  Υχναξ ηαζ ηαηά 24 ιμκάδεξ απυ ημ ιέζμ υνμ 

ζηδκ ΔΔ27. 

 

Ακ θδθεεί δε οπυρδ μ δζμβηςιέκμξ ζε απαζπυθδζδ πνςημβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, μ μπμίμξ «οπμηνφπηεζ» ιεβάθα πμζμζηά οπμαπαζπυθδζδξ, είκαζ ειθακή 

ηα ιεβάθα πνμαθήιαηα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ηα μπμία επζδεζκχεδηακ 

δναιαηζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ζε δζάνηεζα μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ φθεζδ ηδξ Υχναξ. Ηδζαίηενα 

δε ακδζοπδηζηυ ηαζ επζηίκδοκμ θαζκυιεκμ βζα ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ δ 

ιαηνμπνυκζα ακενβία ηαζ δ ακενβία ηςκ κέςκ, ιε δεοηενμβεκέξ απμηέθεζια ηδκ έλμδμ απυ 

ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, αθμφ μ δζμβηςιέκμξ ζε απαζπυθδζδ ηαζ ιδ παναβςβζηυξ πνςημβεκήξ 

ημιέαξ δεκ ιπμνεί κα απμννμθήζεζ ημ άκενβμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ, εκχ ζοννζηκχκμκηαζ μζ 

οπυθμζπμζ δφμ παναβςβζημί ημιείξ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηα επυιεκα. 

 

1.1.2. Αλάιπζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο  

1.1.2.1. Αλάιπζε βάζεη ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ (ΔΛ.ΣΑΣ.) 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Σμ 2011 δ Αηαεάνζζηδ Πνμζηζεέιεκδ Αλία ημο πνςημβεκή ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ζε 560 εηαη. € ακηζζημζπχκηαξ ζημ 7,1% ηδξ ΑΠΑ υθςκ ηςκ 

μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. Σμ ιέβεεμξ ηδξ ΑΠΑ ημο πνςημβεκή ημιέα 

ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ ζοννζηκχκεηαζ ηαε‟ υθδ ηδκ πενίμδμ 2005-2011 (ιε ιζα ιμκαδζηή 

ελαίνεζδ ημ 2010 πμο οπήνλε εθάπζζηδ εεηζηή ιεηααμθή ζε ζπέζδ ιε ηδκ αιέζςξ 

πνμδβμφιεκδ πνμκζά). Σμ 2011 δ ιείςζδ ηδξ ΑΠΑ ημο πνςημβεκή ημιέα θεάκεζ ημ 27,8% 

ηδξ ΑΠΑ ημο 2005. Σαοηυπνμκα, ημ ιενίδζμ ηδξ ΑΠΑ ημο πνςημβεκή ημιέα ςξ πνμξ ηδκ 

ΑΠΑ πμο δδιζμονβείηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο πενζμνίγεηαζ δζανηχξ ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ ελέηαζδξ (2005-2011). 
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Γηάγξακκα 1.3: Δμέιημε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο ΑΠΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (2005-2011) 

 

Ζ ΑΠΑ ημο πνςημβεκή ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ακηζζημζπεί ζημ 9,1% ηδξ ΑΠΑ 

ημο πνςημβεκή ημιέα υθδξ ηδξ Υχναξ, δζαηδνχκηαξ υιμζμ ιενίδζμ ηαε‟ υθδ ηδκ ελεηαγυιεκδ 

πενίμδμ. 
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Γηάγξακκα 1.4: Δμέιημε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ ζην ζχλνιν ηεο ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Υψξαο (2005-2011) 

 

Ζ Αηαεάνζζηδ αλία ηδξ βεςνβζηήξ παναβςβήξ αβαεχκ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 

2011 ακήθεε ζε 914,7 εηαη. € ηαζ ακηζζημζπμφζε ζημ 9,3% ηδξ αηαεάνζζηδξ αλίαξ ηδξ 

βεςνβζηήξ παναβςβήξ ηδ Υχναξ. Σμ ιενίδζμ αοηυ είκαζ ημ παιδθυηενμ ηδξ πενζυδμο 2005-

2011 ηαζ θακενχκεζ ηδκ ηαπφηενδ ιείςζδ ηδξ αλίαξ βεςνβζηήξ παναβςβήξ αβαεχκ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο απυ ηδκ ακηίζημζπδ ιείςζδ πμο παναηδνείηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Υχναξ. 
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φιθςκα ιε ηα δζαεέζζια ζημζπεία ημο Μδηνχμο επζπεζνήζεςκ ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ., ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 δναζηδνζμπμζμφκηακ 1.462 επζπεζνήζεζξ ζημκ 

πνςημβεκή ημιέα ιε ηφηθμ ενβαζζχκ 198,4 εηαη. €. Ο ανζειυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ακηζζημζπμφζε ζημ 5,8% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ επζπεζνήζεςκ 

ημο πνςημβεκή ημιέα ηδξ πχναξ, εκχ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ημοξ ακηζζημζπμφζε ζημ 6,1% ημο 

ζοκμθζημφ ηφηθμο ενβαζζχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ημιέα ζηδ Υχνα. 

 

Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο πνςημβεκή ημιέα εκηάζζμκηαζ ζημκ ηθάδμ 

ηδξ θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ παναβςβήξ, εήναξ ηαζ ζοκαθχκ δναζηδνζμηήηςκ (90,2%) 

πνμζμιμζάγμκηαξ ζημ πνυηοπμ πμο ειθακίγεηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (87,9% ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ημο πνςημβεκή ακήημοκ ζημκ ηθάδμ ηδξ θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ παναβςβήξ, 

εήναξ ηαζ ζοκαθχκ δναζηδνζμηήηςκ). 

 

Ο ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζημκ πνςημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

είκαζ 137,5 πζθ. € μ μπμίμξ είκαζ ορδθυηενμξ απυ ημκ εεκζηυ ιέζμ υνμ ζημκ πνςημβεκή 

ημιέα ηαηά 6,4%. Σμκ ορδθυηενμ ηφηθμ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ειθακίγεζ δ δναζηδνζυηδηα ηδξ αθζείαξ ηαζ οδαημηαθθζένβεζαξ (344,0 πζθ. €), μ 

μπμίμξ είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενμξ απυ ημκ ακηίζημζπμ εεκζηυ ιέζμ υνμ ηαηά 35,4%. Οζ 

επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ θοηζηή ηαζ γςζηή παναβςβή, ηδ εήνα ηαζ ηζξ 

ζοκαθείξ δναζηδνζυηδηεξ ειθακίγμοκ ηφηθμ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ πμο ακένπεηαζ ζηζξ 

123,8 πζθ. €, μ μπμίμξ είκαζ ορδθυηενμξ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο ηαηά 20,2%. Σέθμξ, ζηδ 

δαζμημιία ηαζ οθμημιία μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ είκαζ ζδιακηζηά πενζμνζζιέκμξ 

(45,9 πζθ. €) ηαζ οπμθείπεηαζ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο ηαηά 25,1%. 

 

Οζ αηαεάνζζηεξ επεκδφζεζξ παβίμο ηεθαθαίμο ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ζημκ 

πνςημβεκή ημιέα βζα ηδκ πενίμδμ 2005-2011 ακήθεακ αενμζζηζηά ζε 707,0 εηαη. €, 

ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 4,3% ηςκ ΑΔΠΚ ζημ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ. Οζ επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα δεκ ειθακίγμοκ ιζα μιαθυηδηα ηαεχξ ιεηά ημ απυ 

ηα επίπεδα ηςκ 180-190 εηαη. € ηδκ πενίμδμ 2005-2006, πενζμνίγμκηαζ ζε επίπεδα ανηεηά 

παιδθυηενα ηςκ 80 εηαη. € ηδκ πενίμδμ 2007-2009, ημ 2010 επζζηνέθεζ ζηα 140 εηαη. € ηαζ 

ημ 2011 πενζμνίγεηαζ πάθζ ζηα ιζζά ζπεδυκ. 

ε ζφβηνζζδ ιε ημ επίπεδμ ηςκ ΑΔΠΚ ζηδ Υχνα, μζ επεκδφζεζξ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ζημκ πνςημβεκή ημιέα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 5,7% ηδξ Υχναξ. Σα ορδθά 

ιεβέεδ ηδξ πενζυδμο 2005-2006 έδςζακ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ιενίδζμ ηδξ ηάλδξ 

ημο 11,5% ηαζ 11,7% ακηίζημζπα, εκχ ημ επυιεκμ δζάζηδια ημ ιενίδζμ πενζμνίζηδηε 

ζδιακηζηά, θηάκμκηαξ ημ 2008 κα ακηζπνμζςπεφεζ ιυθζξ ημ 0,7%, εκχ ημ 2011 ήηακ 5,1%. 

 

Φπηηθή παξαγσγή 

 

Ζ Αηαεάνζζηδ αλία Φοηζηήξ Παναβςβήξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ημ 2011 ακήθεε ζε 

719,76 εηαη. € πμο, αηυια ηαζ ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ, απμηεθεί ηδ παιδθυηενδ επίδμζδ ηδξ 

πενζυδμο 2005-2011. Σμ πμζυ αοηυ ακηζζημζπεί ζημ 10,4% ηδξ Αηαεάνζζηδξ Αλίαξ 

Παναβςβήξ ηδξ ζοκμθζηήξ θοηζηήξ παναβςβήξ ζηδ Υχνα. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

Αηαεάνζζηδξ Αλίαξ Παναβςβήξ (39,2%) πνμένπεηαζ απυ ημκ ηθάδμ ηςκ θνμφηςκ, ηονίςξ ηα 

εζπενζδμεζδή (17,3%), ηςκ κςπχκ θαπακζηχκ (18,2%), εκχ ημ εθαζυθαδμ ακηζπνμζςπεφεζ 
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ημ 24,9% ηδξ Αηαεάνζζηδξ Αλίαξ Παναβςβήξ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ. Ζ Αηαεάνζζηδ Αλία 

Παναβςβήξ ημο ηθάδμο ηςκ εζπενζδμεζδχκ ηαζ ηςκ ηνμπζηχκ θνμφηςκ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ακηζζημζπμφζακ ημ 2011 ζημ 51,4% ηδξ ζοκμθζηήξ Αηαεάνζζηδξ Αλίαξ 

Παναβςβήξ ηςκ ηθάδςκ αοηχκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. Ζ Αηαεάνζζηδ Αλία Παναβςβήξ ζημ 

εθαζυθαδμ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαηέπεζ ημ 26,7% ηδξ ζοκμθζηήξ Αηαεάνζζηδξ 

Αλίαξ Παναβςβήξ ημο ηθάδμο ζηδ Υχνα, ζηζξ εθζέξ ηαηέπεζ ημ 25,2%, ζημ ηναζί ημ 16,3% 

ηαζ ζηα ηηδκμηνμθζηά θοηά ημ 14,6%. 

Σμ 2009 μ ανζειυξ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ακήθεε ζε 94.149 (13,0% ημο ζοκυθμο 

ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Υχναξ) ιε ζοκμθζηή πνδζζιμπμζμφιεκδ βεςνβζηή έηηαζδ 3.382 

ζηνέιιαηα (9,7% ημο ζοκυθμο ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ βεςνβζηήξ έηηαζδξ ηδξ Υχναξ). Ζ 

ιέζδ έηηαζδ ακά εηιεηάθθεοζδ ιε βεςνβζηή έηηαζδ ακήθεε ζε ιυθζξ 36 ι2, εκδεζηηζηυ ημο 

ηαηαηενιαηζζιέκμο ηαζ πμθφ ιζηνμφ βεςνβζημφ ηθήνμο πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο. Σμ ιέβεεμξ αοηυ ακηζζημζπεί ζημ 74% ημο ιέζμο υνμο ηδξ πχναξ ηαζ 

μθείθεηαζ ζδιακηζηά ηαζ ζηδ βεςιμνθμθμβία ηςκ εδαθχκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. 

Οζ δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ ηαηαθαιαάκμοκ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ 

βεςνβζηχκ εηηάζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ιε 2.142 ζηνέιιαηα, ημ μπμίμ 

ακηζζημζπεί ζημ 24,9% ημο ζοκυθμο ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ηδξ Υχναξ. 

διακηζηυ ιενίδζμ ςξ πνμξ ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ηαηέπμοκ ηαζ μζ ηαθθζενβμφιεκεξ 

βεςνβζηέξ εηηάζεζξ αιπεθζχκ ηαζ ζηαθζδάιπεθςκ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ηαεχξ 

ηα 212 ζηνέιιαηα ακηζζημζπμφκ ζημ 24,6% ηςκ ζοκμθζηχκ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ 

αιπεθζχκ ηαζ ζηαθζδάιπεθςκ ηδξ Υχναξ. 

Δηήζηεο 

θαιιηέξγεηεο

10,3%

Ακπέιηα θαη 

ζηαθηδάκπεια

6,3%

Γελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο

63,3%

Λνηπέο εθηάζεηο

20,0%

 
Γηάγξακκα 1.5: Καηαλνκή θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ην 

2009 αλά είδνο εθκεηάιιεπζεο 

 

Απυ ηδ ζοκμθζηή πνδζζιμπμζμφιεκδ βεςνβζηή έηηαζδ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ημ 

44,2% είκαζ ανδεουιεκδ, εκχ ημ 39,5% είκαζ ανδεοεείζα. Σα ιεβέεδ αοηά οπμθείπμκηαζ ημο 
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εεκζημφ ιέζμο υνμο μ μπμίμξ ακηίζημζπα ακένπεηαζ ζε 51,3% ανδεουιεκεξ εηηάζεζξ ηαζ 

40,6% ανδεοεείζεξ εηηάζεζξ. Ζ ζδιακηζηή αοηή δζαθμνμπμίδζδ ζοκδέεηαζ ηυζμ ιε ηα είδδ 

ηςκ ηαθθζενβεζχκ πμο επζθέβμκηαζ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, υζμ ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ 

δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπμο εφνμοξ ηεπκζηά ένβα βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ. 

 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Eurostat βζα ημ έημξ 2010, ημ 2,5% ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ είκαζ 

πζζημπμζδιέκεξ αζμθμβζηέξ βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ (2.350 εη ηςκ 94.150), ιενίδζμ 

ιεβαθφηενμ ημ εεκζημφ ιενζδίμο πμο ακένπεηαζ ζε 2,1%. Ο ανζειυξ ηςκ πζζημπμζδιέκςκ 

αζμθμβζηχκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ακηζζημζπεί ζημ 15,2% ηςκ ζοκμθζηχκ 

πζζημπμζδιέκςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Υχναξ. Σα ιενίδζα αοηά δζαθμνμπμζμφκηαζ 

ζδιακηζηά ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ, ηαεχξ υζμ ζηζξ 

ιεβαθφηενεξ εηιεηαθθεφζεζξ (απυ 100 ζηνέιιαηα ηαζ άκς) ημ ιενίδζμ οπενααίκεζ ημ 10%, 

υηακ ζηδ πχνα ημ ιενίδζμ ηςκ αζμθμβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ είκαζ άκς ημο 10% ζηζξ 

εηιεηαθθεφζεζξ άκς ηςκ 500 ζηνειιάηςκ. 

οκμθζηά, ημ 3,1% ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο είκαζ πζζημπμζδιέκεξ αζμθμβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ (157,1 πζθ. ζηνέιιαηα εη 

ηςκ ζοκμθζηά 5.024,7 πζθ. ζηνειιάηςκ). Σμ ιέβεεμξ αοηυ ακηζζημζπεί ζημ 12,8% ηςκ 

ζοκμθζηχκ πζζημπμζδιέκςκ αζμθμβζηχκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Υχναξ. 

 

Δπζπθέμκ ηςκ πζζημπμζδιέκςκ αζμθμβζηχκ ηαθθζενβεζχκ, μζ ηαθθζένβεζεξ ζε θάζδ 

ιεηάααζδξ απμηεθμφκ έκα πμθφ ιζηνυ ηιήια ημο ζοκυθμο (0,1% ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ 

0,2% ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ). Σα ιεβέεδ ηςκ βεςνβζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ζε θάζδ ιεηάααζδξ ακηζζημζπμφκ ζημ 12,0% ημο ανζειμφ ηςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ζημ 9,8% ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ πμο ανίζημκηαζ 

ζε αοηή ηδ θάζδ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. 

 

Χξ πνμξ ηα ηαθθζενβμφιεκα είδδ ηςκ αζμθμβζηχκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, ζδιακηζηυ 

είκαζ ημ πμζμζηυ ηςκ εθζχκ (2,4% ημο ανζειμφ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ – 2,6% ηςκ 

ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ). Ο ανζειυξ ηςκ πζζημπμζδιέκςκ αζμθμβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ 

εθζάξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακηζζημζπεί ζημ 21,0% ηςκ ζοκμθζηχκ αζμθμβζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Υχναξ ηαζ μζ ζοκδευιεκεξ εηηάζεζξ ηαηέπμοκ ημ 27,2% ημο ζοκυθμο 

ηςκ πζζημπμζδιέκςκ εηηάζεςκ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ εθζάξ. 

 

Δπίζδξ, πανά ημ υηζ ςξ ιεβέεδ μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ 

εηηάζεςκ παηάηαξ δεκ είκαζ ζπμοδαία ςξ ιενίδζα ηςκ ζοκμθζηχκ βεςνβζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ εηηάζεςκ ζηδκ Πενζθένεζα, ςζηυζμ μζ πζζημπμζδιέκεξ αζμθμβζηέξ 

εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ακηζζημζπμφκ 

ζημ 12,5% ηαζ 22,2% ημο ζοκυθμο ηςκ πζζημπμζδιέκςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ εηηάζεςκ 

παηάηαξ ηδξ Υχναξ. Σα ίδζα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα θνμφηςκ ηαζ ηανπχκ (19,3% 

ηαζ 20,0% ημο ζοκυθμο ηςκ πζζημπμζδιέκςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ εηηάζεςκ θνμφηςκ ηαζ 

ηανπχκ ηδξ Υχναξ), ηδκ ηαθθζένβεζα εζπενζδμεζδχκ (39,2% ηαζ 38,9% ημο ζοκυθμο ηςκ 

πζζημπμζδιέκςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ εηηάζεςκ εζπενζδμεζδχκ ηδξ Υχναξ), ηδκ ηαθθζένβεζα 

αιπεθζχκ ηαζ ζηαθζδάιπεθςκ (24,1% ηαζ 25,3% ημο ζοκυθμο ηςκ πζζημπμζδιέκςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ εηηάζεςκ εζπενζδμεζδχκ ηδξ Υχναξ). 
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Σα αβνμηζηά πνμσυκηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ «Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ» ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 Δθαζυθαδμ (ΠΟΠ Καθαιάηα, ΠΟΠ Λαηςκίαξ, ΠΓΔ Λαηςκίαξ, 

Πεηνίκαξ, Κνεμηεχκ Φμζκζηίμο, Ανβμθίδαξ) 

 Δθζέξ ηαθαιχκ 

 Οίκμζ (Αβζςνβίηζημ Νειέαξ, Μμζπμθίθενμ Μακηζκείαξ,Μμκειααζζά -

Μαθααγία) 

 ηαθίδα (Κμνζκεζαηή, μοθηακίκα) 

 Δζπενζδμεζδή ηαζ πανάβςβα δδφπμηα (θζηέν) 

 φηα 

 Μήθα Σνζπυθεςξ (Πζθαθά – Νηεθίζζμοξ) 

 Κανπμφγζ Μεζζδκίαξ 

 Κδπεοηζηά εενιμηδπίμο (ημιάηεξ, αββμφνζα, πζπενζέξ, ιεθζηγάκεξ) 

 ηυνδα Σνίπμθδξ 

 ζπνζα (Φάαα Φεκεμφ, Φαηέξ) 

 Παηάηεξ 

 Ανςιαηζηά θοηά (Σαΰβεημξ, Πάνκςκαξ, Μαίκαθμ, ηθπ) 

 Σονί Φέηα ΠΟΠ, θέθα, Σαθαβάκζ Μεζζδκίαξ 

 Μέθζ (Μαζκάθμο ΠΟΠ, Σατβεημξ, ηθπ) 

 Aζβμπνυαεζμ ηνέαξ 

 Καηζζηάηζ Σατβέημο – ζφβηθζκμ Μάκδξ 

 Βυεζμ ηνέαξ 

 Υμίνεζμ ηνέαξ 

 δνμηνμθία 

 Φάνζα 

 Εοιανζηά Πεθμπμκκήζμο 

 Δπζηναπέγζα ζηαθφθζα (θνάμοθα, ζμοθηακίκα) 

 Αβηζκάνα Ηνίςκ, Αβνζαβηζκάνα Μζηνμιάκδξ 

 Μεθζηγάκα Σαηχκζηδ (Λεςκίδζμ) 

 

Ακαθοηζηυηενα: 

 

Διαηφιαδν (ΠΟΠ Καιακάηα) 

Eίκαζ ακαβκςνίζζιμ, θδιζζιέκμ παβημζιίςξ, ελαζνεηζηυ extraπανεέκμ, ανίζηδξ πμζυηδηαξ. 

Πανάβεηαζ απυ ηδκ ελαζνεηζηή πμζηζθία «Κμνςκέζηδ» ηαζ απμηεθεί brand name. 

 

Διηέο Καιακψλ 

Θεςνείηαζ δζεεκχξ δ ηαθφηενδ επζηναπέγζα πμζηζθία, ιε άνζζηα μνβακμθδπηζηά 

παναηηδνζζηζηά, ζημφνμ ιαφνμ πνχια ηαζ ζζπονυ υκμια. 

 

Οίλνη (Αβζςνβίηζημ Νειέαξ, Μμζπμθίθενμ Μακηζκείαξ, Μμκειααζζά-Μαθααγία) 

Τπάνπμοκ 3 γχκεξ ΠΟΠ (Νειέα, Μακηζκεία, Μμκειααζζά-Μαθααγία), εη ηςκ μπμίςκ ζηζξ 

δφμ απυ αοηέξ ηαθθζενβμφκηαζ μζ δφμ απυ ηζξ ηέζζενζξ βδβεκείξ ημπμπμζηζθίεξ-πνεζαεοηέξ, 

ημ Αβζςνβίηζημ Νειέαξ ηαζ ημ Μμζπμθίθενμ Μακηζκείαξ. 
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Δπζπθέμκ, ζηδκ Πενζθένεζα οπάνπμοκ αιπεθμηυπζα υπμο πανάβμκηαζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ 

μίκμζ ΠΓΔ (Μεζζδκζαηυξ, Σνζθοθζαηυξ, Λαηςκζηυξ, Ανβμθίδαξ, Κμνζκεζαηυξ, Ανηαδζηυξ ηαζ 

Ποθίαξ). 

Πανάβεηαζ επίζδξ ηαζ μ δζαιενζζιαηζηυξ Πεθμπμκκδζζαηυξ ζε επίπεδμ Πενζθένεζαξ. 

Ζ Πενζθένεζα απμηεθεί έκα ελαζνεηζηυ πνμμνζζιυ βζα μζκμημονζζιυ (δνυιμζ ηναζζμφ), υπμο μ 

επζζηέπηδξ ιπμνεί κα επζζηεθεεί ημοξ μνεζκμφξ ηαζ ιδ αιπεθχκεξ, κα βεοηεί ημοξ ανίζηδξ 

πμζυηδηαξ μίκμοξ ζοκμδεουιεκμοξ ιε ηα ημπζηά εδέζιαηα. 

Τπάνπμοκ οπμδμιέξ ηαζ μνβακςιέκα μζκμπμζεία ιε ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία, υπμο 

παθαζχκμκηαζ μζ μίκμζ, μζκμπμζεία μζ μίκμζ ηςκ μπμίςκ θένμοκ πμθθέξ δζαηνίζεζξ ζε δζεεκείξ 

δζαβςκζζιμφξ. 

 

ηαθίδα (Κνξηλζηαθή, νπιηαλίλα) 

Ζ ζμοθηακίκα ελάβεηαζ ζε πμθθέξ πχνεξ, είκαζ θεοηή πμζηζθία πςνίξ ζπένιαηα, ιε ιζα 

ιμκαδζηή ηεπκζηή ηαθ/βεζαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Κμνζκείαξ ιε ελαζνεηζηά μνβακμθδπηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηαζ είκαζ δζεεκμφξ θήιδξ. 

Ζ ιαφνδ ημνζκεζαηή ζηαθίδα ηαθθζενβείηαζ ιυκμ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ηαεανά ελαβςβζηυ 

πνμζακαημθζζιυ, απμηεθεί ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ πνμσυκ ηαζ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 

ζζημνία ηδξ Πεθμπμκκήζμο. 

 

Δζπεξηδνεηδή 

Σα εζπενζδμεζδή, πμνημηάθζα, ιακηανίκζα ηδξ Ανβμθίδαξ ηαζ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηα θειυκζα ηδξ 

Κμνζκείαξ ιε ηα άνζζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηζξ αβμνέξ ημο 

ελςηενζημφ ηαζ ηονίςξ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ, είκαζ ακαβκςνίζζια ηαζ θδιζζιέκα ηυζμ 

ζηδκ εζςηενζηή υζμ ηαζ ζηδκ ελςηενζηή αβμνά. 

 

χθα 

Σα ζφηα Καθαιχκ είκαζ παζίβκςζηα δζεεκχξ βζα ηδκ πμζυηδηά ημοξ, ηαθθζενβμφκηαζ ιυκμ 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ηδξ Λαηςκίαξ είκαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ελαβχβζια. 

 

Μήια Σξηπφιεσο (Πηιαθά) 

Πανάβμκηαζ ζηδκ Ανηαδία, είκαζ πνμσυκ ΠΟΠ, ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, θδιζζιέκα ιε 

παναηηδνζζηζηυ άνςια πμο ημ ακαδεζηκφμοκ μζ εδαθμθμβζηέξ ηαζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

ηδξ πενζμπήξ. 

 

Καξπνχδη Μεζζελίαο 

Πνμσυκ οπεν-πνχζιμ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, ιε ελαζνεηζηά μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά, 

πμο πανάβεηαζ ιε ιζα ιμκαδζηή δζεεκχξ ηεπκζηή ηαθθζένβεζαξ. 

Σμ πζμ πνχζιμ ηανπμφγζ ζηδκ Δονχπδ, ιε ελαβςβέξ ζημ ζφκμθμ ηςκ πςνχκ ηδξ Δονχπδξ, 

ιε εκζςιαηςιέκδ θζθμ-πενζααθθμκηζηή ιένζικα. 

 

Κεπεπηηθά ζεξκνθεπίνπ (ηνκάηεο, αγγνχξηα, πηπεξηέο, κειηηδάλεο) 

Ζ Πενζθένεζα ηαζ εζδζηυηενα δ πενζμπή ηδξ Σνζθοθίαξ απμηεθεί ημ δεφηενμ ηέκηνμ 

εενιμηδπζαηχκ ηαθθζενβεζχκ ηδξ πχναξ ιεηά ηδκ Κνήηδ, ιε ηονζυηενεξ ηαθ/βεζεξ ημιάηα, 

αββμφνζ, πζπενζά ηαζ θαζμθάηζ. Σα πνμσυκηα ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, πζζημπμζδιέκα, αζθαθή, 
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πνμςεμφκηαζ ζηζξ αβμνέξ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ. Ο ηθάδμξ πανμοζζάγεζ 

εκδζαθένμκ ηαζ έπεζ δοκαιζηή. 

 

Παηάηεο 

Οζ παηάηεξ ηδξ Ανηαδίαξ ηαζ ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, πνχζιεξ ιε 

ελαβςβζηυ πνμζακαημθζζιυ. 

 

 

 

 

Εσηθή παξαγσγή 

 

Ζ Αηαεάνζζηδ Αλία Εςζηήξ Παναβςβήξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ημ 2011 ακήθεε ζε 

194,99 εηαη. € δζαηδνχκηαξ ζημ ίδζμ ζδιείμ, έζης ηαζ ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ, ημ επίπεδμ 

επζδυζεςκ ηδξ πενζυδμο 2006-2011. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ Αηαεάνζζηδ Αλία Παναβςβήξ 

ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2011 ακηζζημζπμφζε ζημ 6,7% ηδξ 

ΑΠΑ ηδξ ζοκμθζηήξ γςζηήξ παναβςβήξ ζηδ Υχνα. Σμ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ Αηαεάνζζηδξ 

Αλίαξ Παναβςβήξ ζηδ γςζηή παναβςβή πνμένπεηαζ απυ ημκ οπμηθάδμ ηςκ γχςκ  

ηνεαημπαναβςβήξ  (52,9%), ηονίςξ αζβμπνυααηα (31,9%) ηαζ πμζνμεζδή (12,9%), εκχ ζημκ 

ηθάδμ ηςκ γςζηχκ πνμσυκηςκ πανά ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ πμο ηαηέπεζ μ ηθάδμξ ημο 

βάθαηημξ (30,8%), μζ ηθάδμζ ηςκ θμζπχκ γςζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ αοβχκ είκαζ εηείκμζ πμο 

ηαηέπμοκ αλζμζδιείςημ ιενίδζμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηθάδςκ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ πχναξ ιε 15,7% ηαζ 12,6%. 

 

Αλζμζδιείςημ είκαζ επίζδξ ημ βεβμκυξ πςξ ιυκμ ζηζξ ηαηδβμνίεξ αζβμεζδχκ ηαζ ανζειμφ 

ηορεθχκ ιεθζζζχκ ημ ιέβεεμξ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο οπενααίκεζ ημ 10% ημο ζοκυθμο ηδξ 

πχναξ ημ 2009. οβηεηνζιέκα, ηα 517.085 αζβμεζδή πμο ηαηαβνάθδηακ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ακηζζημζπμφκ ζημ 12,3% ημο ζοκυθμο ηςκ αζβμεζδχκ ηδξ Υχναξ, εκχ μζ 

138.398 ηορέθεξ ακηζζημζπμφκ ζημ 14,7% ηςκ ηορεθχκ ιεθζζζχκ ηδξ Υχναξ. 

Απυ πθεονάξ ανζειμφ εηιεηαθθεφζεςκ βζα ημ 2009, ζδιακηζηυξ είκαζ ζοβηνζηζηά ιε ηδ Υχνα 

μ ανζειυξ πμο ηαηαβνάθεηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ αμοααθζχκ (23,1% ημο ζοκυθμο ηδξ 

Υχναξ), ηςκ ηορεθχκ ιεθζζζχκ (12,4% ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ), ηςκ αζβμεζδχκ (11,5% 

ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ), ηςκ ημοκεθζχκ (10,9% ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ) ηαζ ηςκ 

πμοθενζηχκ (10,8% ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ). Χξ πνμξ ηα αζβμεζδή, ημ 2011 δζαηδνείηαζ 

αηέναζμ ημ ιενίδζμ πμο ηαηέπμοκ μζ εηιεηαθθεφζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζημ 

ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (11,5%) ιε εθαθνά αολδιέκμ ημ απυθοημ ιέβεεμξ ημο ανζειμφ ηςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαηά 3,2%, εκχ ημ ιέβεεμξ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο ειθακίγεηαζ εθαθνά 

παιδθυηενμ απυ ημ 2009 (11,9%) ηαεχξ μ ανζειυξ ηςκ αζβμεζδχκ ειθακίγεηαζ ιεζςιέκμξ 

ηαηά 1,0%. 

 

Απυ ηδκ ακαθοηζηή ελέηαζδ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ βζα ημ έημξ 2009 πνμηφπηεζ 

υηζ ημ ιέζμ γςζηυ ηεθάθαζμ ακά εηιεηάθθεοζδ είκαζ ιζηνυηενμ ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο απυ εηείκμ πμο πνμηφπηεζ ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ ημο ζοκυθμο ηδξ 

Υχναξ, ιε ελαίνεζδ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ αζβμεζδχκ, ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ ηορεθχκ ιεθζζζχκ. 
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φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Eurostat βζα ημ έημξ 2010, πνμηφπηεζ ημ εκηοπςζζαηυ 67,5% 

ηςκ πμοθενζηχκ ςξ πζζημπμζδιέκα αζμθμβζηά (υηακ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ ακηίζημζπμ 

ιέβεεμξ δεκ λεπενκά ημ 12,0%) ηαηέπμκηαξ ημ 35,1% ημο ζοκμθζηά πζζημπμζδιέκμο 

αζμθμβζημφ γςζημφ ηεθαθαίμο ζηα πμοθενζηά ηδξ Υχναξ. Δπζπθέμκ, ημ 11,5% ηςκ 

αζβμπνμαάηςκ είκαζ πζζημπμζδιέκα αζμθμβζηά (υηακ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ ακηίζημζπμ 

ιέβεεμξ είκαζ 9,7%) ηαηέπμκηαξ υιςξ ιυθζξ ημ 7,4% ημο ζοκμθζηά πζζημπμζδιέκμο 

αζμθμβζημφ γςζημφ ηεθαθαίμο ζηα αζβμπνυααηα ηδξ Υχναξ. 

 

 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

Ο δεοηενμβεκήξ ημιέαξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ 

φπανλδ εθάπζζηςκ ηαη‟ ελαίνεζδ οπενημπζηχκ ιμκάδςκ, απυ ηζξ μπμίεξ απμοζζάγεζ δ 

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε άθθεξ ημπζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ π.π. ηα δζοθζζηήνζα ζηδκ 

Κυνζκεμ, δ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηδ Μεβαθυπμθδ ηαζ δ ηαπκμαζμιδπακία ζηδκ 

Καθαιάηα. 

 

Ζ ΑΠΑ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ιε 1.921 εηαη. € ζοκεζζέθενε ημ 24,4% ηδξ ζοκμθζηήξ ΑΠΑ 

ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ημ 2011. Σμ ιέβεεμξ αοηυ ακηζζημζπεί ζημ 

6,6% ηδξ ΑΠΑ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. Σμ ιενίδζμ ηδξ ΑΠΑ ημο 

δεοηενμβεκή ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ςξ πνμξ ημ ζφκμθμ ηδξ ΑΠΑ ημο δεοηενμβεκή 

ηδξ Υχναξ ειθακίγεηαζ εθαθνά αολδιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ 2005 (υηακ ήηακ 5,9%) πμο 

ζδιαημδμηεί ηδκ ανπή ηδξ πανμφζαξ πενζυδμο ακάθοζδξ, ηαεχξ δ ζοννίηκςζή ημο 

ειθακίγεζ ιζηνυηενμοξ νοειμφξ απυ ηδ ζοννίηκςζδ ημο δεοηενμβεκμφξ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Υχναξ. 

 

ημ ιδηνχμ επζπεζνήζεςκ ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. ημ 2008 ηαηαβνάθμκηαζ πενίπμο 14.000 

επζπεζνήζεζξ (θυβς ειπζζηεοηζηυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ ζε ιειμκςιέκμοξ ηθάδμοξ δεκ 

ειθακίγεηαζ μ αηνζαήξ ανζειυξ υηακ ζδιεζχκμκηαζ έςξ ηνεζξ επζπεζνήζεζξ), 

ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 27,9% ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημ 6,3% ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ηδξ 

Υχναξ. Απυ αοηέξ, μζ 8.764 επζπεζνήζεζξ (ημ 62,6% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ 

ηαηαζηεοαζηζηυ ηθάδμ, μζ 4.688 επζπεζνήζεζξ (ημ 33,5% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

ζηδ ιεηαπμίδζδ, 473 επζπεζνήζεζξ (ημ 3,4% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ πανμπή 

εκένβεζαξ ηαζ κενμφ, δζαπείνζζδ θοιάηςκ ηαζ ελοβίακζδ, εκχ πενί ηζξ 70 επζπεζνήζεζξ (0,5%) 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηςκ μνοπείςκ ηαζ θαημιείςκ. 

 

ε υνμοξ ζοβηέκηνςζδξ επζπεζνήζεςκ ζε επζιένμοξ δναζηδνζυηδηεξ πνμηφπηεζ πςξ 1.529 

επζπεζνήζεζξ (ημ 10,9% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηςκ ηνμθίιςκ, 907 

επζπεζνήζεζξ (ημ 6,5% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ιεηαθθζηχκ 

πνμσυκηςκ, 547 επζπεζνήζεζξ (ημ 3,9% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ αζμιδπακία 

λφθμο, 295 επζπεζνήζεζξ (ημ 2,1% ημο ζοκυθμο) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβή άθθςκ 

ιδ ιεηαθθζηχκ μνοηηχκ πνμσυκηςκ ηαζ άθθεξ 292 επζπεζνήζεζξ (ημ 2,1% ημο ζοκυθμο) 
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δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, θοζζημφ αενίμο, αηιμφ ηαζ 

ηθζιαηζζιμφ. 

 

Ο ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζημ δεοηενμβεκή ημιέα ακήθεε ζε 152.041 € πμζυ πμο 

οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο πμο ακένπεηαζ ζε 530.323 €. Ζ δζαθμνά 

αοηή μθείθεηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηδκ έκημκδ δζαθμνμπμίδζδ πμο πνμηφπηεζ ζημκ ηθάδμ 

ηδξ πανμπήξ εκένβεζαξ, ηαεχξ ημ ιέβεεμξ αοηυ ακεαάγεζ ζε πμθφ ορδθά επίπεδα ημκ εεκζηυ 

ιέζμ υνμ, ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηδ ζφβηνζζδ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ιε ηδ Υχνα ζε 

υνμοξ δεοηενμβεκμφξ ημιέα παναβςβήξ αδφκαηδ. Χζηυζμ, ιπμνεί κα επζπεζνδεεί ζε αοηυ ημ 

επίπεδμ ζφβηνζζδ ηςκ επζιένμοξ ημο δεοηενμβεκή ημιέα. 

Έηζζ, ζημκ ηθάδμ ηςκ μνοπείςκ – θαημιείςκ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ημ 2008 ζε 321.331 €, πμζυ πμο δεκ λεπενκά ημ 35,7% 

ημο εεκζημφ ιέζμο ζημκ ίδζμ ηθάδμ δναζηδνζυηδηαξ. 

 

ηζξ ιεηαπμζδηζηέξ επζπεζνήζεζξ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 ακήθεε ζε 329.335 €, ημ μπμίμ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 37,0% ημο 

ακηίζημζπμο εεκζημφ ιέζμο υνμο. Πνέπεζ ςζηυζμ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηα ιεβέεδ αοηά δεκ 

θαιαάκμκηαζ οπυρζκ μζ επζδυζεζξ ηδξ ηαπκμαζμιδπακίαξ Κανέθζα, ηςκ δζοθζζηδνίςκ 

Κμνίκεμο, ηαεχξ δεκ ζδιεζχκμκηαζ ζημ δδιμζίεοια ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. μζ ζπεηζηέξ ηζιέξ βζα 

θυβμοξ ειπζζηεοηζηυηδηαξ. 

 

ηζξ επζπεζνήζεζξ πανμπήξ εκένβεζαξ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 ειθακίγεηαζ ελαζνεηζηά παιδθυξ ιε ιυθζξ 23.054 €, πμζυ πμο 

ακηζζημζπεί ιυθζξ ζημ 0,5% ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο ζημκ ηθάδμ. Μζα πζεακή ελήβδζδ ιπμνεί 

κα είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηδκ πενίμδμ πμο αθμνμφκ ηα ζημζπεία άνπζζε δ δναζηδνζμπμίδζδ 

ανηεηχκ κέςκ επζπεζνήζεςκ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ, μζ μπμίεξ δεκ ήηακ δοκαηυ κα 

ειθακίζμοκ έζμδα ηαεχξ δεκ είπακ μθμηθδνχζεζ ηα επεκδοηζηά ημοξ ζπέδζα ηαζ δεκ είπακ 

λεηζκήζεζ ηδκ παναβςβζηή ημοξ θεζημονβία. 

 

ηζξ επζπεζνήζεζξ πανμπήξ κενμφ, επελενβαζίαξ απμαθήηςκ, ακαηφηθςζδξ ηαζ ελοβίακζδξ μ 

ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 ακήθεε ζε 

380.859 €, πμζυ πμο ακηζζημζπεί ζημ 49,5% ημο ακηίζημζπμο εεκζημφ ιέζμο υνμο βζα ημκ 

ηθάδμ. 

Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ακαθμνά βζα ηζξ μιάδεξ ηθάδςκ ημο δεοηενμβεκή ημιέα, 

δζαπζζηχκεηαζ πςξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηθάδμο μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά 

επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 ακήθεε ζε 55.442 €, πμζυ πμο 

ακηζζημζπεί ζημ 34,2% ημο ακηίζημζπμο εεκζημφ ιέζμο υνμο βζα ημκ ηθάδμ. 

 

Σμκ ορδθυηενμ ηφηθμ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ειθακίγεζ μ 

ηθάδμξ ηαηαζηεοήξ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, δθεηηνμκζηχκ ηαζ μπηζηχκ πνμσυκηςκ ιε 

6.313 πζθ. € ακά επζπείνδζδ (4,8 θμνέξ ιεβαθφηενμξ ημο ιέζμο υνμο ημο ηθάδμο ζηδ πχνα), 

μ μπμίμξ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ιζαξ ιυκμ επζπείνδζδξ 

ηαηαζηεοήξ μνβάκςκ ιέηνδζδξ (Landis and Gyr) δ μπμία εηηζιάηαζ υηζ ζοκεζζθένεζ ηαηά 

πμζμζηυ ορδθυηενμ ημο 60% ζημ ζοκμθζηυ ηφηθμ ενβαζζχκ ημο ηθάδμο.  
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ε υθμοξ ημοξ οπυθμζπμοξ ηθάδμοξ ημο δεοηενμβεκή ημιέα μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά 

επζπείνδζδ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 οπμθείπεηαζ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο 

ζημκ ακηίζημζπμ ηθάδμ. 

 

Απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ηθάδμοξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ημοξ ορδθυηενμοξ ηφηθμοξ 

ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ πανμοζζάγμοκ μ ηθάδμξ ηαηαζηεοήξ πνμσυκηςκ απυ εθαζηζηυ 

(ηαμοηζμφη) ηαζ πθαζηζηέξ φθεξ (891.978 €), δ πανημπμζία (829.090 €), μ ηθάδμξ 

παναβςβήξ άθθςκ ιδ ιεηαθθζηχκ μνοηηχκ πνμσυκηςκ (673.832 €), μ ηθάδμξ παναβςβήξ 

ααζζηχκ ιεηάθθςκ (601.548 €), δ ζοθθμβή, επελενβαζία ηαζ δζάεεζδ απμαθήηςκ ηαζ δ 

ακάηηδζδ οθζηχκ (594.181 €) ηαζ δ αζμιδπακία ηνμθίιςκ (474.379 €). 

 

Απυ ηα ακςηένς ζημζπεία είκαζ ηαηαθακέξ υηζ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηα ιεβέεδ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ ζδιακηζηά ιζηνυηενα ημο ιέζμο ιεβέεμοξ πμο ηαηαβνάθεηαζ ζε 

εεκζηυ επίπεδμ. οκδοάγμκηαξ αοηή ηδ δζαπίζηςζδ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηα εεκζηά ιεβέεδ 

οπμθείπμκηαζ ζδιακηζηά ηςκ ακηίζημζπςκ εονςπασηχκ ιέζςκ ιεβεεχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, 

πνμηφπηεζ έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ – ειπυδζμ βζα ηδκ ελςζηνέθεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 

Απυ ηα ζημζπεία πμο ηδνμφκηαζ ζηδ Eurostat βζα ημ έημξ 2009 πνμηφπηεζ πςξ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο θεζημονβμφκ 13.268 ιμκάδεξ ημο δεοηενμβεκή ημιέα, εη ηςκ 

μπμίςκ μζ 7.947 ιμκάδεξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ, μζ 5.276 ιμκάδεξ 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ ιεηαπμίδζδ, πενίπμο 11 ιμκάδεξ ζηδκ πανμπή κενμφ, δζαπείνζζδ 

απμαθήηςκ ηαζ ελοβίακζδ ηαζ 34 ιμκάδεξ ζε δναζηδνζυηδηεξ μνοπείςκ ηαζ θαημιείςκ. ηζξ 

ιμκάδεξ αοηέξ απαζπμθμφκηαζ 35.657 άημια, εη ηςκ μπμίςκ 23.635 ζηδ ιεηαπμίδζδ, 

11.544 ζηζξ ηαηαζηεοέξ, 275 ζηδκ πανμπή εκένβεζαξ, κενμφ, δζαπείνζζδ απμαθήηςκ ηαζ 

ελοβίακζδ ηαζ 203 ζε ιμκάδεξ μνοπείςκ – θαημιείςκ. 

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ πςξ ημ ιέζμ ιέβεεμξ ιμκάδαξ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2009 ήηακ 2,7 άημια, ιέβεεμξ παιδθυηενμ ημο εεκζημφ ιέζμο 

υνμο πμο είκαζ 3,7 άημια ακά ιμκάδα. Δζδζηυηενα, δ απαζπυθδζδ ακά ιμκάδα ζηδκ πανμπή 

εκένβεζαξ, κενμφ, δζαπείνζζδ απμαθήηςκ ηαζ ελοβίακζδ ήηακ 25,0 άημια (ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Υχναξ ήηακ 70 άημια), ζηα μνοπεία – θαημιεία 6,0 άημια (ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ήηακ 12,1 

άημια), ζηδκ ιεηαπμίδζδ 4,5 άημια (ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ήηακ 5,0 άημια) ηαζ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ 1,5 άημια (ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ήηακ 2,5 άημια). 

 

Ο ανζειυξ ηςκ ιμκάδςκ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ 6,7% ημο ζοκυθμο ηςκ ιμκάδςκ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ηδξ Υχναξ. 

διακηζηυ ιενίδζμ ηδξ ακηίζημζπδξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδ Υχνα εκημπίγεηαζ κα 

ακηζπνμζςπεφεζ μ ανζειυξ ηςκ ιμκάδςκ ζημοξ ηθάδμοξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιδπακδιάηςκ πμο 

δεκ ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηάπμζα ηαηδβμνία (1.026 ιμκάδεξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 38,7% 

ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ), ηδξ ηαηαζηεοήξ θμζπμφ ελμπθζζιμφ ιεηαθμνχκ (159 ιμκάδεξ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 35,7% ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ), ηδξ αζμιδπακίαξ ηνμθίιςκ (1.792 

ιμκάδεξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 11,2% ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ) ηαζ ηδξ πανμπήξ κενμφ, 

δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαζ ελοβίακζδξ (11 ιμκάδεξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 10,3% ημο 

ζοκυθμο ηδξ Υχναξ). 
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Σξόθηκα

34,0%

Μεραλήκαηα /  

εμνπιηζκόο κ.α.θ.

19,4%

Μεηαιιηθά 

πξντόληα

12,4%

Ξύιν

9,8%

Πξντόληα από κε 

κεηαιιηθά νξπθηά

6,4%

Δπηζθεπή θαη 

εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνύ

4,6%

Λνηπόο εμνπιηζκόο 

κεηαθνξώλ

3,0%
Έπηπια

2,9%

Λνηπνί 

κεηαπνηεηηθνί 

θιάδνη

7,5%

 
Γηάγξακκα 1.6: Καηαλνκή κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ην 2009 

ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο 

Μεραλήκαηα /  

εμνπιηζκόο κ.α.θ.

35,5%

Σξόθηκα

15,9%

Μεηαιιηθά 

πξντόληα

5,7%

Ξύιν

5,4%
Πξντόληα από κε 

κεηαιιηθά νξπθηά

4,8%

Πνηά

2,9%

Έπηπια

1,9%

Λνηπνί 

κεηαπνηεηηθνί 

θιάδνη

27,9%

 
Γηάγξακκα 1.7: Απαζρφιεζε ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ ην 2009 

 

Γηα ιόγνπο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ δελ απεηθνλίδεηαη ε απαζρόιεζε θαη ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ ζε 

θιάδνπο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από 3 κνλάδεο. Έηζη, δελ είλαη δπλαηή ε εκθάληζε μερσξηζηά 
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ζε δηθή ηεο θαηεγνξία ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν π.ρ. ηεο θαπλνβηνκεραλίαο, όπνπ είλαη γλσζηό πσο ππάξρεη 

κηα επηρείξεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ πνπ απαζρνιεί κεγάιν αξηζκό εξγαδνκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, 

εκθαλίδεηαη καδί σο ζύλνιν ζηνπο ινηπνύο κεηαπνηεηηθνύο θιάδνπο. 

 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Με αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. βζα ημ 2011, μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ ζοκεζζθένεζ ημ 68,5% 

ηδξ ζοκμθζηήξ ΑΠΑ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. Σμ ιενίδζμ αοηυ οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά 

ημο ακηίζημζπμο ιενζδίμο πμο ηαηέπεζ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ μπμίμ 

ακένπεηαζ ζε 80,8%. ε ζπέζδ ιε ημ 2005, μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ έπεζ αολήζεζ ημ ιενίδζυ ημο 

ηαηά 5 πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ. Ζ ελέθζλδ αοηή ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ 

ζοννίηκςζδ ηδξ ΑΠΑ ηα ηεθεοηαία έηδ είκαζ ιζηνυηενδ ακαθμβζηά απυ ηδ ζοννίηκςζδ πμο 

ηαηαβνάθεηαζ ζημοξ άθθμοξ δφμ ηφνζμοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Καε‟ υθδ 

ηδκ πενίμδμ 2005-2011 μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζοκεζζέθενε ημ 

3,6%-3,7% ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. 

 

Κονίανπμξ ηθάδμξ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ημ 2011 αάζεζ ΑΠΑ 

είκαζ μ ηθάδμξ ημο ειπμνίμο, επζζηεοήξ μπδιάηςκ, ιεηαθμνχκ, λεκμδμπείςκ ηαζ 

εζηζαημνίςκ, ηαηέπμκηαξ ημ 30,9% ηδξ ζοκμθζηήξ ΑΠΑ ημο ημιέα. ιμζμ είκαζ ηαζ ημ ιενίδζμ 

ημο ηθάδμο ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ημ ίδζμ έημξ. Γζαπνμκζηά, ημ ιενίδζμ ημο ηθάδμο ζημ 

ζφκμθμ ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή ημιέα ιεζχκεηαζ, ηαεχξ ζηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο ακάθοζδξ 

ακενπυηακ ζημ 37%-38%. 

 

Γεφηενμξ ζε ιέβεεμξ ηθάδμξ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2011 

ειθακίγεηαζ μ ηθάδμξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, άιοκαξ, ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ, εηπαίδεοζδξ, 

οβείαξ ηαζ ιένζικαξ ιε ιενίδζμ 25,8% ηδξ ζοκμθζηήξ ΑΠΑ ηδξ Πενζθένεζαξ, αημθμοεχκηαξ ημ 

ίδζμ ιμηίαμ ιε αοηυ ηδξ Υχναξ, ςξ πνμξ ηδ ζδιαζία ημο ηθάδμο βζα ημκ ηνζημβεκή ημιέα. 

 

Ο ηνίημξ ηθάδμξ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2011 είκαζ μ ηθάδμξ 

ηδξ δζαπείνζζδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, μ μπμίμξ ζοκεζζθένεζ ημ 22,5% ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή 

ημιέα, ιενίδζμ πμο είκαζ ηαηά ηνεζξ πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ ορδθυηενμ απυ ημ ιενίδζμ πμο έπεζ 

μ ηθάδμξ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ. Σμ ιενίδζμ ημο ηθάδμο αολάκεηαζ 

πνμμδεοηζηά απυ ηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο ακάθοζδξ, εκχ είκαζ αλζμπνυζεηημ υηζ ιαγί ιε ημκ 

ηθάδμ ηςκ ηεπκχκ, δζαζηέδαζδξ ηαζ ροπαβςβίαξ απμηεθμφκ ημοξ ιμκαδζημφξ ηθάδμοξ ηδξ 

μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζημοξ μπμίμοξ ηαηαβνάθεηαζ αφλδζδ ηδξ ΑΠΑ 

αηυια ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, έζης ηαζ ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ. 
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Γεκ. δηνίθεζε-

άκπλα-αζθάιηζε-

εθπ/ζε-πγεία

25,8%

Αθίλεηε 

πεξηνπζία

22,5%

Δλεκέξσζε-

επηθνηλσλία

3,3%

Δπαγ/θέο, 

επηζηεκ. 

δξαζηεξηόηεηεο

4,5%

Σέρλεο-

δηαζθέδαζε-

ςπραγσγία

9,2%

Δκπόξην-επηζθ. 

νρεκάησλ-

κεηαθνξέο-

μελνδ.-εζηηαη.

30,9%

Σξάπεδεο-

αζθάιεηεο

3,8%

 
Γηάγξακκα 1.8: Γηάξζξσζε ηεο ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

θαηά θιάδν ην 2011 

 

Έκημκδ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ Πενζθένεζαξ ηαζ Υχναξ ειθακίγεηαζ ζηα ιενίδζα ηδξ ΑΠΑ ηςκ 

ηναπεγχκ ηαζ αζθαθεζχκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ηέπκεξ – δζαζηέδαζδ – ροπαβςβία ςξ πνμξ ημ 

ζφκμθμ ηδξ ΑΠΑ ημο ηνζημβεκή ημιέα. Ο ιεκ ηναπεγζηυξ / αζθαθζζηζηυξ ηθάδμξ ηαηέπεζ 

ιενίδζμ (3,8%) πμο είκαζ πενζμνζζιέκμ ηαηά 38% ημο ιενζδίμο πμο ηαηέπεζ ακηίζημζπα ζημ 

ζφκμθμ ηδξ Υχναξ, εκχ μ ηθάδμξ ηςκ ηεπκχκ, ηδξ δζαζηέδαζδξ ηαζ ροπαβςβίαξ (9,2%) έπεζ 

αολδιέκμ ηαηά 50% ιενίδζμ ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ ζηδ Υχνα. Ακηίζημζπδ 

δζαθμνμπμίδζδ ειθακίγεηαζ ζηα ιενίδζα ηςκ ηθάδςκ εκδιένςζδξ – επζημζκςκίαξ (3,3%) ηαζ 

επαββεθιαηζηχκ / επζζηδιμκζηχκ ηαζ οπμζηδνζηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ημ ιενίδζμ ημο 

ηθάδμο εκδιένςζδξ κα πενζμνίγεηαζ ζημ 55% ημο ακηίζημζπμο ηδξ Υχναξ ηαζ ημ ιενίδζμ ημο 

ηθάδμο ηςκ επαββεθιαηζηχκ / επζζηδιμκζηχκ ηαζ οπμζηδνζηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ κα 

πενζμνίγεηαζ ζημ 75% ημο ακηίζημζπμο ηδξ Υχναξ. 

 

Με αάζδ ηα ζημζπεία ημο Μδηνχμο Δπζπεζνήζεςκ ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. βζα ημ έημξ 2008, μ ανζειυξ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ζε 34.370, 

ακηζζημζπχκηαξ 68,6% ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ Πενζθένεζα ηαζ ζημ 4,8% ημο 

ανζειμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ.  

 

Ο ιεβαθφηενμξ ανζειυξ επζπεζνήζεςκ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο πμκδνζημφ 

ηαζ θζακζημφ ειπμνίμο ιε 16.222 επζπεζνήζεζξ (47,2% ημο ζοκυθμο ημο ηνζημβεκή ημιέα), ζηζξ 

οπδνεζίεξ εζηίαζδξ ιε 5.725 επζπεζνήζεζξ (12,4% ημο ζοκυθμο ημο ηνζημβεκή ημιέα) ηαζ ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιδπακζηχκ ιε 2.211 επζπεζνήζεζξ (6,4% ημο ζοκυθμο ημο ηνζημβεκή ημιέα). 
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Ο ηφηθμξ ενβαζζχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ημ 2008 ακήθεε ζε 6.323 εηαη. € ακηζζημζπχκηαξ ζημ 73% ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζημ ζφκμθμ ηςκ ημιέςκ παναβςβήξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζημ 

2,3% ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. 

 

Σμ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ηαηέπμοκ μζ επζπεζνήζεζξ πμκδνζημφ ηαζ θζακζημφ ειπμνίμο ιε 

ζοκμθζηυ ηφηθμ ενβαζζχκ 4.845 πζθ. € ζοκεζζθένμκηαξ ημ 76,6% ημο ζοκυθμο ημο ηφηθμο 

ενβαζζχκ ημο ηνζημβεκή ημιέα. Οζ επζπεζνήζεζξ οπδνεζζχκ εζηίαζδξ ζοβηεκηνχκμοκ ηφηθμ 

ενβαζζχκ 377 εηαη. € (πμζμζηυ 6,0% ημο ζοκυθμο ημο ηφηθμο ενβαζζχκ), μζ ιεηαθμνζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ζοβηεκηνχκμοκ 278 εηαη. € (πμζμζηυ 4,4% ημο ζοκυθμο ημο ηφηθμο ενβαζζχκ) 

ηαζ ηα ηοπενά παζπκίδζα ζοβηεκηνχκμοκ 268 εηαη. € (πμζμζηυ 4,2% ημο ζοκυθμο ημο ηφηθμο 

ενβαζζχκ). 

 

πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ακςηένς ζημζπεία, μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακά επζπείνδζδ ημο 

ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2008 δζαιμνθχκεηαζ ζηζξ 184,0 πζθ. €. 

Σμ ιέβεεμξ αοηυ είκαζ οπμδζπθάζζμ ημο ακηίζημζπμο ιεβέεμοξ ζηδ Υχνα ημ μπμίμ ακένπεηαζ 

ζε 385,8 πζθ. €. Πάκς απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ Πενζθένεζαξ δζαιμνθχκεηαζ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ 

ακά επζπείνδζδ ιυκμ ζημοξ ηθάδμοξ ηςκ ηοπενχκ παζπκζδζχκ (7.047,2 πζθ. €), ημο πμκδνζημφ 

ειπμνίμο (469,5 πζθ. €) ηαζ ημο θζακζημφ ειπμνίμο (215,0 πζθ. €). Δπίζδξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

επζδυζεζξ ηςκ επζιένμοξ ηθάδςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ, ορδθυηενμ ηφηθμ ενβαζζχκ ακά 

επζπείνδζδ ειθακίγμοκ ιυκμ μζ ηηδκζαηνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ 

ημζκςκζηήξ ιένζικαξ. 

 

φιθςκα ιε ηα δζαεέζζια ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ Structural Business Survey ηδξ Eurostat βζα 

ημ έημξ 2009 μ ανζειυξ ηςκ ηαηαβεβναιιέκςκ ιμκάδςκ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ζε 34.213, ακηζζημζπχκηαξ ζημ 5,0% ημο ζοκυθμο ηςκ 

ιμκάδςκ ημο ηνζημβεκή ημιέα ηδξ Υχναξ. Μενίδζμ ίζμ ιε 51,0% ηςκ ιμκάδςκ ημο ηνζημβεκή 

ημιέα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ ειπυνζμ. διακηζηυ είκαζ ηαζ ημ ιενίδζμ ηςκ ιμκάδςκ 

εζηίαζδξ ηαζ πανμπήξ ηαηαθφιαημξ (19,4%), ηαεχξ ηαζ εηείκα ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηαζ 

επζζηδιμκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (11,8%) ηαζ ηςκ ιεηαθμνζηχκ ηαζ απμεδηεοηζηχκ ιμκάδςκ 

(10,6%). 
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Υνλδ. Δκπόξην θαη 

επηζθ. Ορεκάησλ

5,7%

Υνλδ. 

Δκπόξην 

εμαηξ. επηζθ. 

Ορεκάησλ

10,9%

Ληαληθό εκπόξην

34,4%

Μεηαθνξέο -

απνζήθεπζε

10,6%

Καηαιύκαηα -

εζηίαζε

19,4%

Δλεκέξσζε -

επηθνηλσλίεο

1,4%

Αθίλεηε πεξηνπζία

0,9% Δπαγ/θέο, επηζη. 

Γξαζηεξηόηεηεο

11,8%

Γεκόζηα δηνίθεζε 

- ππεξεζίεο

3,1%

Δπηζθ. ε/π, 

αλαςπρή, 

λνηθνθπξηά

1,7%

 
Γηάγξακκα 1.9: Καηαλνκή αξηζκνχ κνλάδσλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

ην 2009 ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο 

 

Ζ απαζπυθδζδ ζηζξ ακςηένς ιμκάδεξ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ημ 2009 έθηαζε ζημοξ 82.008 ενβαγυιεκμοξ, ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 4,2% ηδξ ζοκμθζηήξ 

απαζπυθδζδξ ζε ακηίζημζπεξ ιμκάδεξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. Οζ ειπμνζηέξ ιμκάδεξ 

ζοκεζζθένμοκ ζημ 53,4% ηδξ απαζπυθδζδξ ημο ηνζημβεκή ημιέα. Οζ δναζηδνζυηδηεξ 

εζηίαζδξ ηαζ πανμπήξ ηαηαθφιαημξ έπμκηαζ ζε ιέβεεμξ απαζπυθδζδξ (ζοκεζζθένμοκ ημ 

20,6%) ηαζ αημθμοεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιεηαθμνχκ ηαζ απμεήηεοζδξ (9,7%) ηαζ μζ 

επαββεθιαηζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (8,1%). 
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Υνλδ. Δκπόξην θαη 

επηζθ. Ορεκάησλ

5,2%

Υνλδ. Δκπόξην εμαηξ. 

επηζθ. Ορεκάησλ

19,9%

Ληαληθό εκπόξην

28,3%

Μεηαθνξέο -

απνζήθεπζε

9,7%

Καηαιύκαηα -

εζηίαζε

20,6%

Δλεκέξσζε -

επηθνηλσλίεο

2,6%

Αθίλεηε πεξηνπζία

0,6%

Δπαγ/θέο, επηζη. 

Γξαζηεξηόηεηεο

8,1%

Γεκόζηα δηνίθεζε -

ππεξεζίεο

4,0%

Δπηζθ. ε/π, αλαςπρή, 

λνηθνθπξηά

0,9%

 
Γηάγξακκα 1.10: Καηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ ην 2009 ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο 

 

Βάζεζ ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ, πνμηφπηεζ πςξ δ απαζπυθδζδ ακά ιμκάδα ημο ηνζημβεκή 

ημιέα ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2009 ακήθεε ζε 2,4 ενβαγυιεκμοξ, ιέβεεμξ πμο 

οπμθείπεηαζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 2,8 ενβαγυιεκμοξ πμο είκαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ απαζπυθδζδξ ακά 

ιμκάδα ημο ηνζημβεκή ημιέα ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. Σμ ορδθυηενμ ιέζμ ιέβεεμξ ιμκάδαξ 

ειθακίγεηαζ ζημκ ηθάδμ ημο πμκδνζημφ ειπμνίμο ελαζνμοιέκςκ ηςκ μπδιάηςκ ιε 4,4 

ενβαγυιεκμοξ, ημ μπμίμ είκαζ ηαζ ορδθυηενμ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο πμο θηάκεζ ζημοξ 4,2 

ενβαγυιεκμοξ. Δζδζηυηενα, μ ζοβηεηνζιέκμξ ηθάδμξ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ορδθή ηζιή πμο 

ειθακίγμοκ μζ πμκδνειπμνζηέξ ιμκάδεξ ηνμθίιςκ, πμηχκ ηαζ ηαπκμφ (7,1 ενβαγυιεκμζ). 

Άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ζδιακηζηή, ζπεηζηά, ιέζδ απαζπυθδζδ είκαζ μζ ηδθεπζημζκςκίεξ 

(9,2 ενβαγυιεκμζ, αθθά ζηδ Υχνα μ δείηηδξ είκαζ 34,6 ενβαγυιεκμζ), ζηζξ ηαποδνμιζηέξ 

οπδνεζίεξ (6,2 ενβαγυιεκμζ, αθθά ζηδ Υχνα μ δείηηδξ είκαζ 11,0 ενβαγυιεκμζ), ζηζξ 

απμεδηεοηζηέξ ηαζ οπμζηδνζηηζηέξ οπδνεζίεξ ιεηαθμνχκ (5,7 ενβαγυιεκμζ πμο είκαζ 

ορδθυηενμξ ηςκ 4,8 ενβαγμιέκςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ) ηαζ ζηζξ ζοιαμοθεοηζηέξ ηαζ 

δζαπεζνζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (5,7 ενβαγυιεκμζ πμο είκαζ ορδθυηενμξ ηςκ 4,3 ενβαγμιέκςκ 

ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ). 

 

Σνπξηζκόο 

 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο Ξεκμδμπεζαημφ Δπζιεθδηδνίμο Δθθάδμξ, ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο θεζημφνβδζακ ημ 2012 621 λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ, πμο ακηζπνμζςπεφμοκ 

ημ 6,4% ημο ζοκυθμο ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ηδξ Υχναξ. Ζ δοκαιζηυηδηα ηςκ 

ιμκάδςκ αοηχκ ακένπεηαζ ζε 18.734 δςιάηζα ηαζ 36.575 ηθίκεξ, ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 

4,7% ημο ζοκυθμο ηςκ δςιαηίςκ ηαζ ηςκ ηθζκχκ πμο θεζημφνβδζακ ζε υθδ ηδ Υχνα. 
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Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο 

ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ δφμ αζηένςκ (41,7%) ηαζ αημθμοεμφκ μζ ιμκάδεξ ηνζχκ αζηένςκ 

(30,4%), μζ ιμκάδεξ ηεζζάνςκ αζηένςκ (13,2%), έπμκηαζ μζ ιμκάδεξ εκυξ αζηένα (12,2%) 

ηαζ βζα ημ ηέθμξ οπάνπμοκ ηαζ θίβεξ ιμκάδεξ πέκηε αζηένςκ (2,4%). 

 

ζμκ αθμνά ζηα ιενίδζα πμο έπμοκ μζ ηθίκεξ ακά ηαηδβμνία λεκμδμπείμο, μζ ηθίκεξ πμο 

ακήημοκ ζε λεκμδμπεία δφμ αζηένςκ ηαηέπμοκ ημ 32,4%, μζ ηθίκεξ πμο ακήημοκ ζε 

λεκμδμπεία ηνζχκ αζηένςκ ηαηέπμοκ ημ 30,3%, μζ ηθίκεξ πμο ακήημοκ ζε λεκμδμπεία 

ηεζζάνςκ αζηένςκ ηαηέπμοκ ημ 17,7%, μζ ηθίκεξ πμο ακήημοκ ζε λεκμδμπεία πέκηε 

αζηένςκ ηαηέπμοκ ημ 14,6% ηαζ μζ ηθίκεξ πμο ακήημοκ ζε λεκμδμπεία εκυξ αζηένα ηαηέπεζ ημ 

5,0%.ηδκ Ανβμθίδα είκαζ ζοβηεκηνςιέκμ ημ 23,3% ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ζηδ Μεζζδκία ημ 22,2%, ζηδ Λαηςκία ημ 20,8%, ζηδκ Κμνζκεία 

ημ 17,4% ηαζ ζηδκ Ανηαδία ημ 16,3%. Ακηίζημζπα, μ ανζειυξ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ηθζκχκ ζηδκ 

Ανβμθίδα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 30,5% ημο ζοκυθμο ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ηθζκχκ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ζηδ Μεζζδκία ημ 26,9%, ζηδκ Κμνζκεία ημ 20,9%, ζηδκ Λαηςκία 

ημ 13,1% ηαζ ζηδκ Ανηαδία ημ 8,7%. 

 

Σα ζημζπεία αοηά θακενχκμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ απυ πενζμπή ζε πενζμπή ςξ 

πνμξ ημ ιέζμ ιέβεεμξ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ. Ζ ηοπζηή λεκμδμπεζαηή ιμκάδα ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο δζαεέηεζ 30 δςιάηζα ηαζ 59 ηθίκεξ, ιεβέεδ πμο είκαζ ζδιακηζηά 

ιζηνυηενα ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο πμο είκαζ 41 δςιάηζα ηαζ 80 ηθίκεξ. Κμκηά ζημκ εεκζηυ 

ιέζμ υνμ ανίζηεηαζ δ Ανβμθίδα ιε ηδκ ηοπζηή λεκμδμπεζαηή ιμκάδα κα δζαεέηεζ 40 δςιάηζα 

ηαζ 77 ηθίκεξ. Λίβμ πζμ ηάης αημθμοεεί δ Κμνζκεία ιε 37 δςιάηζα ηαζ 71 ηθίκεξ. Αημθμοεεί δ 

Μεζζδκία ιε 35 δςιάηζα ηαζ 71 ηθίκεξ, εκχ δ Λαηςκία ιε 19 δςιάηζα ηαζ 37 ηθίκεξ ηαζ δ 

Ανηαδία ιε 16 δςιάηζα ηαζ 31 ηθίκεξ ανίζημκηαζ πμθφ ιαηνζά απυ ημκ εεκζηυ ιέζμ υνμ. 

 

Ο ανζειυξ ηςκ αθίλεςκ ημονζζηχκ ζηα λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα πθδκ ηςκ campings ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 ζηζξ 32.228 ηθίκεξ πμο θεζημφνβδζακ (4,6% ημο ζοκυθμο 

ηδξ Υχναξ) ήηακ 790.521 ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 5,5% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ αθίλεςκ 

ημονζζηχκ ζημ ζφκμθμ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ πθδκ campings ηδξ Υχναξ. ε 

ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμκζά παναηδνείηαζ ιείςζδ ηςκ αθίλεςκ ηαηά 20,0%, ζπεδμκ 

δζπθάζζα απυ ηδ ιείςζδ πμο παναηδνήεδηε ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (11,3%). 

 

Ζ ζφκεεζδ ηςκ αθίλεςκ αοηχκ ήηακ 69,9% διεδαπμί ημονίζηεξ ηαζ 30,1% αθθμδαπμί 

ημονίζηεξ. Ζ ζφκεεζδ αοηή είκαζ δ αηνζαχξ ακηίεεηδ απυ ηδ ζφκεεζδ πμο απακηάηαζ ζε 

επίπεδμ Υχναξ, υπμο μζ διεδαπμί ημονίζηεξ απμηεθμφκ ημ 36,3% ηαζ μζ αθθμδαπμί 

ημονίζηεξ ημ 63,7%. Ηδζαίηενα ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Ανηαδίαξ μζ αθίλεζξ ηςκ διεδαπχκ 

ημονζζηχκ ακένπμκηαζ ζε 91,5%, ηαζ ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ Μεζζδκίαξ 

λεπενκμφκ ημ 80% ηςκ αθίλεςκ. 

Σμ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ηςκ αθίλεςκ ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ Ανβμθίδα ιε 31,7% ηαζ ζηδκ 

Κμνζκεία ιε 27,9%. Αημθμοεεί δ Μεζζδκία ιε 20,9% ηαζ έπμκηαζ δ Λαηςκία ιε 12,3% ηαζ δ 

Ανηαδία ιε 7,2%. 

 

Ο ανζειυξ ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ζηα λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα πθδκ campings ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 ακήθεε ζε 1.974.291, ανζειυξ μ μπμίμξ ακηζπνμζςπεφεζ 
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ημ 3,1% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ δζακοηηενεφζεςκ ημονζζηχκ ζηδ Υχνα. Ο ανζειυξ ηςκ 

δζακοηηενεφζεςκ ειθακίγεηαζ ιεζςιέκμξ ηαηά 20,4% ζε ζπέζδ ιε ημ 2011, πμζμζηυ 

οπενδζπθάζζμ ηδξ ακηίζημζπδξ ιείςζδξ πμο ειθακίζηδηε βζα ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ (8,8%). 

 

Ζ ζφκεεζδ ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ήηακ 63,2% διεδαπμί 

ημονίζηεξ ηαζ 36,8% αθθμδαπμί ημονίζηεξ. Καζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δζακοηηενεφζεςκ 

ημκίγεηαζ, υπςξ ηαζ ζηζξ αθίλεζξ, δ πθήνδξ ακηίεεζδ ιε ημ ιμηίαμ πμο αημθμοεείηαζ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ Υχναξ, υπμο μζ δζακοηηενεφζεζξ διεδαπχκ ημονζζηχκ απμηεθμφκ ιυθζξ ημ 

19,8% ημο ζοκυθμο, εκχ ημ 80,2% είκαζ μζ δζακοηηενεφζεζξ ηςκ αθθμδαπχκ ημονζζηχκ. 

 

Ακαθφμκηαξ ημ ιέβεεμξ ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ζε ημπζηυ επίπεδμ, παναηδνείηαζ πςξ δ 

Κμνζκεία ιε ιενίδζμ 30,8% ημο ζοκυθμο ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ζηδκ Πενζθένεζα οπενηενκά 

ηδκ Ανβμθίδα, ηδξ μπμίαξ ημ ιενίδζμ είκαζ 30,1%. Αημθμοεεί δ Μεζζδκία ιε ημ 23,1% ηςκ 

δζακοηηενεφζεςκ ηαζ αημθμοεμφκ δ Λαηςκία ιε 9,9% ηαζ δ Ανηαδία ιε 6,0%. 

 

Απυ ηα πνμδβμφιεκα πνμηφπηεζ πςξ δ ιέζδ δζάνηεζα παναιμκήξ ακά άθζλδ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 ήηακ 2,5 δζακοηηενεφζεζξ, εκχ ζηδ Υχνα ημ ακηίζημζπμ 

ιέβεεμξ ήηακ 4,3 δζακοηηενεφζεζξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ απυ πενζμπή ζε πενζμπή δεκ είκαζ 

ζδιακηζηή ιε ηδκ ορδθυηενδ επίδμζδ κα ειθακίγεηαζ ζηδ Μεζζδκία (2,8 δζακοηηενεφζεζξ) ηαζ 

ηδ παιδθυηενδ ζηδ Λαηςκία (2 δζακοηηενεφζεζξ). 

 

Σμ επίπεδμ ηδξ πθδνυηδηαξ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ πθδκ campings ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ήηακ 23,2%, ημ μπμίμ απέπεζ ζδιακηζηά απυ ημ ακηίζημζπμ 

ιέβεεμξ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (43,2%). Σμ επίπεδμ πθδνυηδηαξ ειθακίγεηαζ παιδθυηενμ 

ηαηά 23% ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμκζά, εκχ ζηδ Υχνα δ οπμπχνδζδ ήηακ ηδξ 

ηάλδξ ημο 11%. Ζ παιδθυηενδ πθδνυηδηα ειθακίγεηαζ ζηα λεκμδμπεία ηδξ Ανηαδίαξ (ιυθζξ 

14,4%), εκχ δ ορδθυηενδ ηαηαβνάθεηαζ ζηα λεκμδμπεία ηδξ Ανβμθίδαξ (ιε 25,8%).  

 

ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο θεζημφνβδζακ ημ 2012 18 ιμοζεία, εη ηςκ μπμίςκ 2 ζηδκ 

Ανβμθίδα (Άνβμοξ ηαζ Ναοπθίμο), 5 ζηδκ Ανηαδία (Άζηνμοξ, Γδιδηζάκαξ, Μεβαθυπμθδξ, 

Σεβέαξ ηαζ Σνίπμθδξ), 1 ζηδκ Κμνζκεία (Ίζειζα), 5 ζηδ Λαηςκία (Γζνμφ, Μμκειααζζάξ, 

Πφνβμο Πζημοθάηδ, πάνηδξ, Γοεείμο) ηαζ 5 ζηδ Μεζζδκία (Μεζζήκδξ, Καθαιάηαξ, Πφθμο, 

Κανδαιφθδξ ηαζ Υχναξ Σνζθοθίαξ). ε αοηά ηα ιμοζεία εηδυεδηακ 59.185 εζζζηήνζα ηα 

μπμία ακηζζημζπμφκ ζημ 2,0% ηςκ εηδμεέκηςκ εζζζηδνίςκ ζε ιμοζεία ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Υχναξ. ηδ Μεζζδκία εηδυεδηακ ηα πενζζζυηενα εζζζηήνζα ιμοζείςκ (22.639), ακ ηαζ ημ πζμ 

επζζηέρζιμ ιμοζείμ ήηακ ημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ημο Ναοπθίμο (17.467 εζζζηήνζα). 

 

Δπίζδξ, είκαζ επζζηέρζιμζ 18 ανπαζμθμβζημί πχνμζ, εη ηςκ μπμίςκ 6 ζηδκ Ανβμθίδα (Ανβμξ 

(Ζναίμ-Θέαηνμ-Αβμνά), Δπίδαονμξ, Λένκδ, Μοηήκεξ & Θδζαονυξ Αηνέα, Σίνοκεα, Φνμφνζμ 

Παθαιδδίμο) 1 ζηδκ Ανηαδία (Ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ καμφ Αθέαξ), 5 ζηδκ Κμνζκεία 

(Αηνμηυνζκεμξ, Ανπαία Κυνζκεμξ, Ανπαία Νειέα, Ανπαία ζηοχκ ηάδζμ Νειέαξ), 1 ζηδ 

Λαηςκία (Μοζηνάξ) ηαζ 5 ζηδ Μεζζδκία (Κάζηνμ Μεεχκδξ, Ακάηημνμ Νέζημνμξ, Ανπαίαξ 

Μεζζήκδξ , Φνμφνζμ Πφθμο, Κάζηνμ Kαθαιάηαξ). ε αοημφξ ημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ 

εηδυεδηακ ημ 2012 793.497 εζζζηήνζα ηα μπμία ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 11,9% ηςκ εζζζηδνίςκ 

ζε ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. Οζ πενζζζυηενμζ επζζηέπηεξ 
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πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηδξ Ανβμθίδαξ (552.887 εζζζηήνζα) ιε 

ηφνζμοξ ηυπμοξ εκδζαθένμκημξ ηδκ Δπίδαονμ ηαζ ηζξ Μοηήκεξ. 

 

(ην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνύζαο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη νη αλαιπηηθνί Πίλαθεο ζηα 

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ε αλάιπζε ησλ ελνηήησλ 1.1.1, 1.1.2. θαη 1.1.3.) 

1.1.2.2. Αλάιπζε βάζεη έξεπλαο πεδίνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

Ζ ένεοκα πεδίμο ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ πναβιαημπμζήεδηε ζε ηέζζενζξ (4) 

άλμκεξ: 

- Ακάθοζδ μζημκμιζηχκ επζδυζεςκ επζπεζνήζεςκ αάζεζ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ηνζεηίαξ. Ζ αάζδ δεδμιέκςκ πενζεθάιαακε 580 πενίπμο επζπεζνήζεζξ 

ιεζαίμο ιεβέεμοξ βζα ηζξ μπμίεξ οπήνπακ δδιμζζεοιέκα μζημκμιζηά ζημζπεία 

(μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ – ζζμθμβζζιμί) ηαζ ημ μπμίμ μ φιαμοθμξ πνμιδεεφηδηε 

ιέζς ηδξ HellasStat. 

- Γδιζμονβία ηαζ απμζημθή δμιδιέκςκ ενςηδιαημθμβίςκ ζε έκα επζθεβιέκμ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια επζπεζνήζεςκ υθςκ ηςκ ημιέςκ (~1.000 επζπεζνήζεζξ). ημ 

Πανάνηδια Γ‟ επζζοκάπηεηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο δδιζμονβήεδηε βζα ημκ ζημπυ 

ηδξ ένεοκαξ. Ζ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ (27) ηαζ ηα ζοκμπηζηά ζοιπενάζιαηα 

απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ απακηήζεςκ ζηα ενςηδιαημθυβζα πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

Πανάνηδια Δ. 

- Γζμνβάκςζδ ηθαδζηχκ/εειαηζηχκ ζοκακηήζεςκ ιε ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ιε ζηυπεοζδ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ πανειαάζεςκ ζηδκ 

αθοζίδα αλίαξ ηςκ δοκαιζηχκ ηθάδςκ παναβςβήξ/οπδνεζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο. 

- Γζεκένβεζα είημζζ (20) πνμζςπζηχκ ζοκεκηεφλεςκ ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοθθμβζημφξ 

θμνείξ. 

Ακάθοζδ μζημκμιζηχκ επζδυζεςκ επζπεζνήζεςκ αάζεζ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

ηνζεηίαξ 

Με αάζδ ηα ζημζπεία αάζδξ δεδμιέκςκ 2.300 επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο 

ακηθήεδηακ ιέζς ηδξ HellasStat, οπήνπακ δζαεέζζιεξ απυ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

(ζζμθμβζζιμί) βζα ηδκ ηνζεηία 2010-2012 βζα 584 επζπεζνήζεζξ. Σα δεδμιέκα ηφηθμο ενβαζζχκ, 

απμηεθεζιάηςκ πνήζδξ ηαζ δεζηηχκ αζςζζιυηδηαξ απμηέθεζακ ηδκ αάζδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ 

– εκημπζζιυ ηςκ δοκαιζηχκ ηθάδςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. 

 

ημκ αηυθμοεμ Πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ δζαπνμκζηά μζ ιέζμζ υνμζ ααζζηχκ μζημκμιζηχκ 

δεζηηχκ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο αάζεζ ημο 

επζθεβιέκμο δείβιαημξ. 

 

Πίλαθαο 1: πλνπηηθή εηθφλα νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ επηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ 2010-2012  

Γείθηεο 2012 2011 2010 

Κφηθμξ Δνβαζζχκ 1.817.644.016 1.984.457.590 2.068.960.009 

Μέζνο Όξνο Κχθινπ Δξγαζηψλ αλά επηρείξεζε 3.578.039 3.906.413 4.072.756 
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Κοηθμθμνμφκ Δκενβδηζηυ 1.581.664.510 1.580.046.943 1.602.219.285 

Μέζμξ νμξ Κοηθμθμνμφκημξ Δκενβδηζημφ ακά 

επζπείνδζδ 2.717.637 2.714.857 2.752.954 

Βναποπνυεεζιεξ Τπμπνεχζεζξ 1.023.404.550 1.069.246.017 1.008.687.972 

Μέζμξ υνμξ αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ ακά 

επζπείνδζδ 1.786.046 1.866.049 1.760.363 

Καεανά απμηεθέζιαηα πνήζεςξ πνμ θυνςκ 30.632.989 33.912.210 34.797.810 

Μέζμξ υνμξ ηαεανχκ απμηεθεζιάηςκ πνήζδξ ακά 

επζπείνδζδ 53.742 59.495 61.049 

Μεξηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 23.780.218 25.995.845 - 

Μενζηά απμηεθέζιαηα εηιεηάθθεοζδξ (Μέζμξ υνμξ 

ακά επζπείνδζδ) 44.283 48.409 - 

Κένδδ πνμ ηυηςκ απμζαέζεςκ ηαζ θυνςκ 172.199.314 171.820.537 166.787.148 

Κένδδ πνμ ηυηςκ απμζαέζεςκ ηαζ θυνςκ (Μέζμξ 

υνμξ ακά επζπείνδζδ) 299.999 299.339 290.570 

Γεκζηή Ρεοζηυηδηα 1,522 1,455 1,564 

Κοηθμθμνζαηή ηαπφηδηα απαζηήζεςκ 8,60 7,94 10,43 

Κοηθμθμνζαηή ηαπφηδηα απαζηήζεςκ (ΜΟ) 6,34 7,81 10,76 

Βναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ/Κοηθμθμνμφκ 

Δκενβδηζηυ (%) 65,7% 68,7% 63,9% 

Πενζεχνζμ Μζηημφ Κένδμοξ (%) 22,10% 24,07% 24,13% 

Κεθάθαζμ Κίκδζδξ πνμξ οκμθζηυ Δκενβδηζηυ 0,97 1,02 1,01 

Πμζμζηυ Δπζπεζνήζεςκ ζημ υνζμ ηδξ πνεςημπίαξ 

(ζφιθςκα ιε ημκ δείηηδ Altman Z-Score) 33,52% 33,33% 32,41% 

Πεγή : Hellastat 2013, επεμεξγαζία πκβνύινπ 

 

Αλάιπζε δπλακηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλά θιάδν. 

 

A. Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 

Ανάλσζη Πλήθοσς Επιτειρήζεων ανά Νομό και Κλάδο 

ημκ Πίκαηα Β.1 ημο Πανανηήιαημξ ηαζ ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ 

ηαηακμιή ημο πθήεμοξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο επζθεβιέκμο δείβιαημξ ακά Νμιυ. Τρδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ανζειμφ επζπεζνήζεςκ ειθακίγεηαζ ζημοξ Νμιμφξ Κμνζκείαξ, Ανβμθίδαξ ηαζ 

Μεζζδκίαξ.  

 

ε υθμοξ ημοξ Νμιμφξ ειθακίγμκηαζ ορδθυηενα πμζμζηά ανζειμφ επζπεζνήζεςκ ζημοξ 

ηθάδμοξ ημο Υμκδνζημφ Διπμνίμο, ημο Λζακζημφ Διπμνίμο, ημο Σμονζζιμφ (Ξεκμδμπεία-

Δζηζαηυνζα) ηαζ ζηδ Βζμιδπακία Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ. ηδκ Ανηαδία οπάνπεζ επίζδξ ορδθή 

ζοβηέκηνςζδ επζπεζνήζεςκ ζημκ ηθάδμ ηςκ Καηαζηεοχκ. 
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Γηάγξακκα 1.11: Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ αλά Ννκφ 

 

 

Κύκλος Εργαζιών ανά Κλάδο 

 

Απυ ηζξ δζαεέζζιεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ηα έηδ 2010-2012, ζημκ Πίκαηα Β.2 ημο 

Πανανηήιαημξ πανμοζζάγεηαζ δ δζαηφιακζδ ημο Κφηθμο Δνβαζζχκ ακά ηθάδμ ηαζ έημξ βζα 

έκα πθήεμξ 508 επζπεζνήζεςκ (βζα ηζξ μπμίεξ ήηακ δζαεέζζια ζημζπεία η.ε. βζα ηδκ πενίμδμ 

ακαθμνάξ). 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα, δ ιείςζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηαηά ηα ηνία ηεθεοηαία 

έηδ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ ζε ιέζμ υνμ Πενζθένεζαξ βζα ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ επζπεζνήζεςκ 

ακένπεηαζ ζημ 12%. 

 

Οζ ηθάδμζ πμο ειθακίγμοκ αφλδζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ή ιείςζδ ιζηνυηενδ ημο ιέζμο 

υνμο ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Γεςνβία, ηηδκμηνμθία, εήνα ηαζ ζοκαθείξ αμδεδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Λμζπά μνοπεία ηαζ θαημιεία 

 Βζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ 

 Παναβςβή πνμζυκηςκ ηαπκμφ 

 Καηαζηεοή πνμσυκηςκ απυ εθαζηζηυ (ηαμοηζμφη) 

 Παναβςβή ααζζηχκ ιεηάθθςκ 

 Καηαζηεοή ιδπακδιάηςκ ηαζ εζδχκ ελμπθζζιμφ ι.α.η. 

 Καηαζηεοή ζαηνζηχκ μνβάκςκ, μνβάκςκ αηνζαείαξ ηαζ μπηζηχκ μνβάκςκ: ηαηαζηεοή 

νμθμβζχκ ηάεε είδμοξ 

 Πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, θοζζημφ αενίμο,  αηιμφ ηαζ γεζημφ κενμφ 

 Υμκδνζηυ ειπυνζμ ηαζ ειπυνζμ ιε πνμιήεεζα, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ 

ηαζ ιμημζοηθεηχκ 

 Λζακζηυ ειπυνζμ, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ ηαζ ιμημζοηθεηχκ: επζζηεοή 

εζδχκ αημιζηήξ ηαζ μζηζαηήξ πνήζδξ 

 Γζαπείνζζδ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ 
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 Δηπαίδεοζδ 

 Τβεία ηαζ ημζκςκζηή ιένζικα 

 Γζάεεζδ θοιάηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ: οβζεζκή ηαζ πανυιμζεξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Φοπαβςβζηέξ, πμθζηζζηζηέξ ηαζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 

ε υθμοξ ημοξ ημιείξ (πνςημβεκή, δεοηενμβεκή ηαζ ηνζημβεκή) δζαηνίκμκηαζ δζαζοκδευιεκμζ 

ηθάδμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε παναβςβή, ιεηαπμίδζδ ηαζ ειπμνία αβνμδζαηνμθζηχκ 

πνμσυκηςκ. 

 

Κσκλοθορούν Ενεργηηικό ανά Κλάδο 

 

Απυ ηζξ δζαεέζζιεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ηα έηδ 2010-2012, ζημκ Πίκαηα Β.3 ημο 

Πανανηήιαημξ πανμοζζάγεηαζ δ δζαηφιακζδ ημο Κοηθμθμνμφκημξ Δκενβδηζημφ ακά ηθάδμ 

ηαζ έημξ βζα έκα πθήεμξ 579 επζπεζνήζεςκ (βζα ηζξ μπμίεξ ήηακ δζαεέζζια ζημζπεία η.ε. βζα 

ηδκ πενίμδμ ακαθμνάξ). 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα, δ ιείςζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηαηά ηα ηνία ηεθεοηαία 

έηδ είκαζ πμθφ ιζηνή ηαζ ζε ιέζμ υνμ Πενζθένεζαξ βζα ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ επζπεζνήζεςκ 

ακένπεηαζ ζημ 1,3%. 

 

Ζ δζάνενςζδ ηςκ ηθάδςκ πμο ειθακίγμοκ αφλδζδ ή ζηαεενμπμίδζδ ημο ηοηθμθμνμφκημξ 

εκενβδηζημφ ημοξ είκαζ ακηίζημζπδ ιε αοηχκ πμο ηαηά ιέζμ υνμ δζαηδνμφκ ή αολάκμοκ ημκ 

ηφηθμ ενβαζζχκ ημοξ, ιε πμθφ ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ. 

 

Ο ιέζμξ υνμξ ημο ηοηθμθμνμφκημξ εκενβδηζημφ ακά επζπείνδζδ (ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Πενζθένεζαξ) ακηζζημζπεί ζπεδυκ ζε πμζμζηυ 76,3% ημο ιέζμο ηφηθμο ενβαζζχκ. 

 

Βρατσπρόθεζμες Υποτρεώζεις 

 

Απυ ηζξ δζαεέζζιεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ηα έηδ 2010-2012, ζημκ Πίκαηα Β.4 ημο 

Πανανηήιαημξ πανμοζζάγεηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ Βναποπνυεεζιςκ Τπμπνεχζεςκ ακά 

ηθάδμ ηαζ έημξ βζα έκα πθήεμξ 567 επζπεζνήζεςκ (βζα ηζξ μπμίεξ ήηακ δζαεέζζια ζημζπεία βζα 

ηδκ πενίμδμ ακαθμνάξ). 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα, μζ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ αολήεδηακ ηαηά 

ιέζμ υνμ ηδκ ηνζεηία 2010-2012 ζε πμζμζηυ 1,2%. 

 

Οζ ηθάδμζ πμο ειθακίγμοκ αφλδζδ ημο δείηηδ αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ πένακ ημο 

ιέζμο υνμο είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Αθζεία, εηιεηάθθεοζδ ζπεομηνμθείςκ ηαζ ιμκάδςκ παναβςβήξ βυκμο: αμδεδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζοκαθείξ ιε ηδκ αθζεία 

 Βζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ 

 Δηδυζεζξ, εηηοπχζεζξ ηαζ ακαπαναβςβή πνμεββεβναιιέκςκ ιέζςκ εββναθήξ ήπμο ηαζ 

εζηυκαξ ηαζ ιέζςκ πθδνμθμνζηήξ 

 Καηαζηεοή πνμσυκηςκ απυ εθαζηζηυ (ηαμοηζμφη) 
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 Καηαζηεοή άθθςκ πνμσυκηςκ απυ ιδ ιεηαθθζηά μνοηηά 

 Καηαζηεοή δθεηηνζηχκ ιδπακχκ ηαζ ζοζηεοχκ ι.α.η. 

 Καηαζηεοή ζαηνζηχκ μνβάκςκ, μνβάκςκ αηνζαείαξ ηαζ μπηζηχκ μνβάκςκ: ηαηαζηεοή 

νμθμβζχκ ηάεε είδμοξ 

 Καηαζηεοέξ 

 Διπυνζμ, ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή αοημηζκήηςκ  μπδιάηςκ ηαζ ιμημζοηθεηχκ: θζακζηή 

πχθδζδ ηαοζίιςκ βζα μπήιαηα 

 Λζακζηυ ειπυνζμ, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ ηαζ ιμημζοηθεηχκ: επζζηεοή 

εζδχκ αημιζηήξ ηαζ μζηζαηήξ πνήζδξ 

 Ξεκμδμπεία ηαζ εζηζαηυνζα 

 Υενζαίεξ ιεηαθμνέξ ηαζ ιεηαθμνέξ ιέζς αβςβχκ 

 Δκμζηίαζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ πςνίξ πεζνζζηή: εκμζηίαζδ εζδχκ αημιζηήξ ηαζ 

μζηζαηήξ πνήζδξ 

 Άθθεξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Δηπαίδεοζδ 

Δζδζηυηενα μνζζιέκμζ ηαηαζηεοαζηζημί ηθάδμζ ειθακίγμοκ ορδθή αφλδζδ ηςκ 

αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ ιεβαθφηενδ ζε ιέζμ υνμ ημο 20%. 

 

Καθαρά αποηελέζμαηα προ θόρων 

 

Απυ ηζξ δζαεέζζιεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ηα έηδ 2010-2012, ζημκ Πίκαηα Β.5 ημο 

Πανανηήιαημξ πανμοζζάγεηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ Καεανχκ Απμηεθεζιάηςκ ακά ηθάδμ ηαζ 

έημξ βζα έκα πθήεμξ 570 επζπεζνήζεςκ (βζα ηζξ μπμίεξ ήηακ δζαεέζζια ζημζπεία βζα ηδκ 

πενίμδμ ακαθμνάξ). 

 

πςξ θαίκεηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ 570 επζπεζνήζεςκ ιυθζξ ημ ~50% ημο ανζειμφ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ (281 επζπεζνήζεζξ) ειθακίγεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ αοηέξ αθμνμφκ ζημοξ 

αηυθμοεμοξ ηθάδμοξ: 

 Λμζπά μνοπεία ηαζ θαημιεία 

 Βζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ 

 Παναβςβή πνμσυκηςκ ηαπκμφ 

 Καηαζηεοή πνμσυκηςκ απυ εθαζηζηυ (ηαμοηζμφη) 

 Καηαζηεοή ιεηαθθζηχκ πνμσυκηςκ, ιε ελαίνεζδ ηα ιδπακήιαηα ηαζ ηα είδδ ελμπθζζιμφ 

 Καηαζηεοή ιδπακδιάηςκ ηαζ εζδχκ ελμπθζζιμφ ι.α.η. 

 Καηαζηεοή ζαηνζηχκ μνβάκςκ, μνβάκςκ αηνζαείαξ ηαζ μπηζηχκ μνβάκςκ: ηαηαζηεοή 

νμθμβζχκ ηάεε είδμοξ 

 Καηαζηεοή θμζπμφ ελμπθζζιμφ ιεηαθμνχκ 

 Ακαηφηθςζδ 

 Πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, θοζζημφ αενίμο,  αηιμφ ηαζ γεζημφ κενμφ 

 Υμκδνζηυ ειπυνζμ ηαζ ειπυνζμ ιε πνμιήεεζα, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ 

ηαζ ιμημζοηθεηχκ 

 Λζακζηυ ειπυνζμ, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ ηαζ ιμημζοηθεηχκ: επζζηεοή 

εζδχκ αημιζηήξ ηαζ μζηζαηήξ πνήζδξ 

 Σαποδνμιεία ηαζ ηδθεπζημζκςκίεξ 

 Δκμζηίαζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ πςνίξ πεζνζζηή: εκμζηίαζδ εζδχκ αημιζηήξ ηαζ 

μζηζαηήξ πνήζδξ 

 Δηπαίδεοζδ 
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 Τβεία ηαζ ημζκςκζηή ιένζικα 

 Γζάεεζδ θοιάηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ: οβζεζκή ηαζ πανυιμζεξ δναζηδνζυηδηεξ 

Απυ ημοξ ακςηένς ηθάδμοξ μζ ιυκμζ ηθάδμζ πμο ειθακίγμοκ αεθηίςζδ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ 

είκαζ μζ αηυθμοεμζ (ηαζ πενζθαιαάκμοκ ιυθζξ 29 επζπεζνήζεζξ): 

 Παναβςβή πνμσυκηςκ ηαπκμφ 

 Καηαζηεοή ιδπακδιάηςκ ηαζ εζδχκ ελμπθζζιμφ ι.α.η. 

 Καηαζηεοή ζαηνζηχκ μνβάκςκ, μνβάκςκ αηνζαείαξ ηαζ μπηζηχκ μνβάκςκ: ηαηαζηεοή 

νμθμβζχκ ηάεε είδμοξ 

 Καηαζηεοή θμζπμφ ελμπθζζιμφ ιεηαθμνχκ 

 Δηπαίδεοζδ 

 Τβεία ηαζ ημζκςκζηή ιένζικα 

 Γζάεεζδ θοιάηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ: οβζεζκή ηαζ πανυιμζεξ δναζηδνζυηδηεξ 

Ήημζ, ζπεδυκ 83% ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο δείβιαημξ ειθακίγμοκ ανκδηζηή ηαεανή εέζδ 

(απμηεθέζιαηα πνμ θυνςκ) ή ιείςζδ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ. ημ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ δ 

ιέζδ ηαεανή εέζδ ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ (ιε ελαίνεζδ ηδκ ηαπκμαζμιδπακία) 

πανμοζίαζε ιείςζδ ηαηά -100%, απυ -13εη Δονχ ημ 2010 ζε -26 εη. Δονχ ημ 2012. 

 

 

Αλάιπζε Βησζηκφηεηαο επηρεηξεζηαθψλ θιάδσλ  

 

ημκ Πίκαηα Β.6 ημο Πανανηήιαημξ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία 

αζςζζιυηδηαξ πθήεμοξ επζπεζνήζεςκ ηαηά ηθάδμ (απυ δζαεέζζια μζημκμιζηά δεδμιέκα έημοξ 

2012) βζα ζφκμθμ δείβιαημξ 620 επζπεζνήζεςκ. 

 

Με αάζδ ημκ δείηηδ Altman Z-Score, εηηζιάηαζ πμθοπαναιεηνζηά δ αζςζζιυηδηα δ ιδ ηάεε 

επζπείνδζδξ απυ επζιένμοξ μζημκμιζηά ζημζπεία. ε ζφκμθμ Πενζθένεζαξ ζπεδυκ ημ 1/3 ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ «πνεμημπίαξ». 

 

Οζ ηθάδμζ πμο ειθακίγμοκ ζδιακηζηά ορδθυηενμ ηίκδοκμ (πμζμζηυ επζπεζνήζεςκ  ζηδκ 

πενζμπή πνεμημπίαξ ιεβαθφηενμ ημο ιέζμο υνμο ηδξ πενζθένεζαξ) είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Αθζεία, εηιεηάθθεοζδ ζπεομηνμθείςκ ηαζ ιμκάδςκ παναβςβήξ βυκμο: αμδεδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζοκαθείξ ιε ηδκ αθζεία 

 Λμζπά μνοπεία ηαζ θαημιεία 

 Δηδυζεζξ, εηηοπχζεζξ ηαζ ακαπαναβςβή πνμεββεβναιιέκςκ ιέζςκ εββναθήξ ήπμο ηαζ 

εζηυκαξ ηαζ ιέζςκ πθδνμθμνζηήξ 

 Παναβςβή πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ 

 Καηαζηεοή άθθςκ πνμσυκηςκ απυ ιδ ιεηαθθζηά μνοηηά 

 Παναβςβή ααζζηχκ ιεηάθθςκ 

 Καηαζηεοή δθεηηνζηχκ ιδπακχκ ηαζ ζοζηεοχκ ι.α.η. 

 Καηαζηεοή θμζπμφ ελμπθζζιμφ ιεηαθμνχκ 

 Πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, θοζζημφ αενίμο,  αηιμφ ηαζ γεζημφ κενμφ 

 Καηαζηεοέξ 

 Διπυνζμ, ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή αοημηζκήηςκ  μπδιάηςκ ηαζ ιμημζοηθεηχκ: θζακζηή 

πχθδζδ ηαοζίιςκ βζα μπήιαηα 
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 Υμκδνζηυ ειπυνζμ ηαζ ειπυνζμ ιε πνμιήεεζα, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ 

ηαζ ιμημζοηθεηχκ 

 Λζακζηυ ειπυνζμ, εηηυξ απυ ημ ειπυνζμ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ ηαζ ιμημζοηθεηχκ: επζζηεοή 

εζδχκ αημιζηήξ ηαζ μζηζαηήξ πνήζδξ 

 Υενζαίεξ ιεηαθμνέξ ηαζ ιεηαθμνέξ ιέζς αβςβχκ 

 Άθθεξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Δηπαίδεοζδ 

 Γζάεεζδ θοιάηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ: οβζεζκή ηαζ πανυιμζεξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Φοπαβςβζηέξ, πμθζηζζηζηέξ ηαζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

Γζα ημοξ ακςηένς ηθάδμοξ ημ ιέζμ πμζμζηυ επζπεζνήζεςκ οπυ πνεμηςπία ακένπεηαζ 

(58,5%) ζπεδυκ ζημ δζπθάζζμ ημο Μ.Ο. ηδξ πενζθένεζαξ. 

 

B. Δληνπηζκφο δπλακηθψλ θαη ζπζρεηηδφκελσλ θιάδσλ 

Μεηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ ημο δείβιαημξ επζπεζνήζεςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο υπςξ πνμδβήεδηε, επζπεζνείηαζ μ εκημπζζιυξ/δζαπςνζζιυξ ηςκ 

ηθάδςκ πμο ειθακίγμοκ εκδείλεζξ δοκαιζηήξ/δζαθμνμπμίδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιέζεξ 

επζδυζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

Ζ ιεεμδμθμβία ζηάειζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ααζίζεδηε ζηα 

αηυθμοεα ζδιεία/παναδμπέξ: 

- Γζα ημ ζφκμθμ ηςκ δζαεέζζιςκ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ (508 επζπεζνήζεζξ) 

οπμθμβίζεδηε μ ιέζμξ υνμξ βζα ηδκ Πενζθένεζα, ζε υηζ αθμνά ηςκ ηφηθμ ενβαζζχκ 

(ιεηααμθή ηαηά ηδκ ηνζεηία 2010-2012). Ο ηφηθμξ ενβαζζχκ πανμοζζάγεζ ιζα ιέζδ 

ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 12% ηαηά ηδκ πενίμδμ ακαθμνάξ (απυ 2,1 εη. Δονχ ημ 2010 

ζηα 1.82 εη. Δονχ ημ 2012). 

- Ο ιέζμξ ηφηθμξ ενβαζζχκ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ αοηέξ ακήθεε βζα ημ έημξ 2012 ζηα 

3,57 εη. Δονς (αθ. Πίκαηα Β.2) 

- Σμ πθέβια δοκαιζηχκ ηθάδςκ ζε πειπημαάειζμ ηςδζηυ ηθάδμο ηαηά ΣΑΚΟΓ ηδξ 

Πενζθένεζαξ πνμζδζμνίγεηαζ ζοκδοαζηζηά απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο πθδνμφκ ηα 

αηυθμοεα ηνζηήνζα: 

o Διθακίγμοκ αφλδζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ απυ ημ έημξ 2010 έςξ ημ έημξ 2012 

ή ιείςζδ ημ πμθφ ηαηά 6% (ημ 50% ηδξ ζπεηζηήξ επίδμζδξ υθμο ημο 

δείβιαημξ ηδξ Πενζθένεζαξ), 

o O ιέζμξ υνμξ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ημο ηθάδμο είκαζ ιεβαθφηενμξ ή ίζμξ ημο 

40% ημο ιέζμο υνμο ημο ζοκυθμο ημο δείβιαημξ επζπεζνήζεςκ, 

 

Οζ 162 αοηέξ επζπεζνήζεζξ πμο ηεθζηχξ πθδνμφκ ηα ακςηένς ηνζηήνζα, αενμίγμοκ ζημ 70% 

ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ημο ζοκυθμο ημο δείβιαημξ ηαζ ηαηακέιμκηαζ ζε ηαηά ΣΑΚΟΓ 

ηθάδμοξ (επίπεδμ 5), υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 2 αημθμφεςξ. 
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Πίλαθαο 2:  Δμέιημε Κχθινπ Δξγαζηψλ Δπηρεηξήζεσλ 2010-2012 Γπλακηθψλ Κιάδσλ 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  

ΚΧΓ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 
ΑΡ. 

ΔΠΗΥΔΗΡ. 
Κ. ΔΡΓ. 2012 Κ. ΔΡΓ. 2010 

Μ.Ο. ΑΝΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΔΣΑΒ.  

% 

0133 
Καθθζένβεζα αιπεθζχκ ηαζ 

ζηαθζδάιπεθςκ 
1 3.658.855 3.914.195 3.658.855 93 

0144 Δηηνμθή πμοθενζηχκ 4 17.296.277 16.486.446 4.324.069 105 

1411 

Λαημιεία ιανιάνςκ ηαζ θμζπχκ 

θίεςκ βζα μζημδμιζηέξ πνήζεζξ ηαζ 

δζαημζιδηζημφξ ζημπμφξ 

1 6.260.593 3.227.105 6.260.593 194 

1511 
Παναβςβή ηαζ ζοκηήνδζδ 

ηνέαημξ 
9 42.147.089 41.353.032 4.683.010 102 

1532 
Παναβςβή ποιχκ απυ θνμφηα 

ηαζ θαπακζηά 
5 57.300.989 47.723.850 11.460.198 120 

1533 

Παναζηεοή γαπανςδχκ 

πνμσυκηςκ απυ θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά 

1 3.910.548 2.814.610 3.910.548 139 

1539 
Παναζηεοή δζαηδνμφιεκςκ 

θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ι.α.η. 
15 126.617.037 120.631.466 8.441.136 105 

1541 Δθαζμηνζαεία 5 9.520.434 6.180.287 1.904.087 154 

1543 
Παναβςβή ελεοβεκζζιέκςκ 

εθαίςκ ηαζ θζπχκ 
10 31.638.295 28.762.996 3.163.830 110 

1551 
Λεζημονβία βαθαηημημιείςκ ηαζ 

ηονμημιία 
12 35.016.171 33.090.990 2.918.014 106 

1561 
Παναβςβή πνμσυκηςκ 

αθεονμιφθςκ 
2 61.620.320 49.124.666 30.810.160 125 

1571 

Παναβςβή παναζηεοαζιέκςκ 

γςμηνμθχκ βζα γχα πμο 

εηηνέθμκηαζ ζε αβνμηηήιαηα 

5 88.939.124 86.071.507 17.787.825 103 

1582 

Παναβςβή θνοβακζχκ ηαζ 

ιπζζηυηςκ· παναβςβή 

δζαηδνμφιεκςκ εζδχκ 

γαπανμπθαζηζηήξ 

1 10.404.870 9.460.895 10.404.870 110 

1584 
Παναβςβή ηαηάμο, ζμημθάηαξ 

ηαζ γαπανςηχκ 
1 3.664.208 3.492.194 3.664.208 105 

1587 
Παναβςβή ανηοιάηςκ ηαζ 

ηανοηεοιάηςκ 
1 4.276.158 4.039.167 4.276.158 106 

1589 
Παναβςβή άθθςκ εζδχκ 

δζαηνμθήξ ι.α.η. 
2 6.458.328 5.544.862 3.229.164 116 

1593 Παναβςβή ηναζζμφ 14 23.750.006 21.323.712 1.696.429 111 

1598 
Παναβςβή ιεηαθθζηχκ κενχκ ηαζ 

ακαροηηζηχκ 
2 6.295.112 6.120.650 3.147.556 103 

1600 Παναβςβή πνμσυκηςκ ηαπκμφ 1 174.526.000 139.398.000 174.526.000 125 

2229 
Βμδεδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ζοκαθείξ ιε ηδκ εηηφπςζδ 
1 2.412.737 2.251.169 2.412.737 107 

2521 

Καηαζηεοή πθαζηζηχκ πθαηχκ, 

θφθθςκ, ζςθήκςκ ηαζ εζδχκ 

ηαεμνζζιέκδξ ιμνθήξ 

1 2.905.940 2.544.851 2.905.940 114 

2522 
Καηαζηεοή πθαζηζηχκ εζδχκ 

ζοζηεοαζίαξ 
6 31.136.778 23.796.177 5.189.463 131 

2822 
Καηαζηεοή ζςιάηςκ ηαζ 

θεαήηςκ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ 
1 7.859.073 6.017.967 7.859.073 131 

2922 
Καηαζηεοή ελμπθζζιμφ 

ακφρςζδξ ηαζ δζαηίκδζδξ 
1 3.685.484 2.872.628 3.685.484 128 
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ΚΧΓ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 
ΑΡ. 

ΔΠΗΥΔΗΡ. 
Κ. ΔΡΓ. 2012 Κ. ΔΡΓ. 2010 

Μ.Ο. ΑΝΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΔΣΑΒ.  

% 

θμνηίςκ 

3320 

Καηαζηεοή μνβάκςκ ηαζ 

ζοζηεοχκ ιέηνδζδξ, 

επαθήεεοζδξ, δμηζιχκ, 

πθμήβδζδξ ηαζ άθθςκ πνήζεςκ, 

ιε ελαίνεζδ ημκ ελμπθζζιυ 

εθέβπμο ηςκ αζμιδπακζηχκ 

ιεευδςκ παναβςβήξ 

2 53.519.772 41.019.228 26.759.886 130 

5030 

Διπυνζμ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ 

ελανηδιάηςκ αοημηζκήηςκ 

μπδιάηςκ 

3 7.039.567 6.374.978 2.346.522 110 

5121 
Υμκδνζηυ ειπυνζμ δδιδηνζαηχκ, 

ζπυνςκ ηαζ γςμηνμθχκ 
2 5.301.369 5.274.821 2.650.685 101 

5124 

Υμκδνζηυ ειπυνζμ δενιάηςκ, 

πνμαζχκ ηαζ ηαηενβαζιέκμο 

δένιαημξ 

1 2.223.350 1.389.121 2.223.350 160 

5132 
Υμκδνζηυ ειπυνζμ ηνέαημξ ηαζ 

πνμσυκηςκ ηνέαημξ 
2 55.408.227 51.353.108 27.704.113 108 

5133 

Υμκδνζηυ ειπυνζμ 

βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ, 

ααβχκ ηαζ ανχζζιςκ εθαίςκ ηαζ 

θζπχκ 

8 54.076.429 51.238.903 6.759.554 106 

5138 

Υμκδνζηυ ειπυνζμ άθθςκ 

ηνμθίιςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ρανζχκ ηαζ ηςκ εαθαζζζκχκ 

(μζηναημεζδή, ιαθάηζα) 

10 18.974.714 18.310.943 1.897.471 104 

5139 
Μδ εζδζηεοιέκμ πμκδνζηυ ειπυνζμ 

ηνμθίιςκ, πμηχκ ηαζ ηαπκμφ 
1 1.878.165 1.570.201 1.878.165 120 

5146 
Υμκδνζηυ ειπυνζμ 

θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ 
10 193.038.255 198.880.594 19.303.826 97 

5211 

Μεβάθα ηαηαζηήιαηα βεκζηχκ 

πςθήζεςκ, ζηα μπμία 

οπενζζπφμοκ ηα ηνυθζια, ηα πμηά 

ή μ ηαπκυξ 

8 90.700.462 59.211.892 11.337.558 153 

5222 
Λζακζηυ ειπυνζμ ηνέαημξ ηαζ 

πνμσυκηςκ ηνέαημξ 
2 5.685.019 5.374.037 2.842.509 106 

5552 
Σνμθμδμζία ιε ηνυθζια 

(ηέηενζκβη) 
1 3.260.450 3.330.234 3.260.450 98 

7482 Γναζηδνζυηδηεξ ζοζηεοαζίαξ 1 4.275.472 3.532.954 4.275.472 121 

8519 
Άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ζπεηζηέξ 

ιε ηδκ ακενχπζκδ οβεία 
7 10.907.524 6.827.451 1.558.218 160 

9269 Άθθεξ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 2 3.157.687 2.630.169 1.578.843 120 

ΤΝΟΛΟ: 162 1.270.746.885 1.122.562.054 438.696.026 113 

Πεγή : Hellastat 2013, επεμεξγαζία πκβνύινπ 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ελέθζλδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηςκ επζθεβιέκςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ 

πενίμδμ ακαθμνάξ (αθ. Πίκαηα 2) μ ζοκμθζηυξ ηφηθμξ ενβαζζχκ απυ ημ 2010 έςξ ημ 2012 

αολήεδηε ηαηά ιέζμ υνμ 13%. 
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Δπζπθέμκ, δ ιέζδ επίδμζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ημο επζθεβιέκμο δείβιαημξ επζπεζνήζεςκ δεκ 

ειθακίγεζ δζαθμνμπμίδζδ απυ ηζξ πενζθενεζαηέξ επζδυζεζξ ημο ζοκυθμο ημο πθδεοζιμφ, 

αάζεζ ημο δείηηδ Altman ιε ημ πμζμζηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

εκ δοκάιεζ πνεμημπίαξ κα ακένπεηαζ ζημ 33%. 

 

Ζ πνμσμκηζηή ακάθοζδ ηςκ επζθεβιέκςκ ηθάδςκ μδδβεί ζηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: 

 ημκ πνςημβεκή ημιέα δζαηνίκεηαζ μ ηθάδμξ εηηνμθήξ πμοθενζηχκ. 

 ημ δεοηενμβεκή ημιέα ακαδεζηκφμκηαζ μζ ηθάδμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ 

επελενβαζία ηαζ ιεηαπμίδζδ αβνμηζηχκ (μπςνμηδπεοηζηά, θνμφηα, θαπακζηά, θάδζ, 

ηναζί) ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πνμσυκηςκ (ηνέαξ, ηονμημιζηά πνμσυκηα, βαθαηημημιζηά) 

ηαζ άθθςκ εζδχκ δζαηνμθήξ (ακαροηηζηά, πμηά).  Δπίζδξ, δζαηνίκεηαζ μ ηθάδμξ 

παναβςβήξ πθαζηζηχκ εζδχκ ζοζηεοαζίαξ (πμο ελοπδνεηεί ημκ ημιέα ιεηαπμίδζδξ 

ηνμθίιςκ ηαζ ημιέα παναβςβήξ πμηχκ, ακαροηηζηχκ) ηαζ πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ 

επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημοξ ηθάδμοξ ηαηαζηεοήξ ιδπακδιάηςκ ηαζ 

μνβάκςκ. Ο ηθάδμξ ημο ηαπκμφ εεςνείηαζ υηζ δεκ ζοκεζζθένεζ ζηδκ πνμζδζμνζγυιεκδ 

αθοζίδα αλίαξ πνμσυκηςκ δζυηζ αθμνά απμηθεζζηζηά ζε ιζα πμθφ ιεβάθδ 

ηαπκμαζμιδπακία. 

 ημκ ηνζημβεκή ημιέα, ζημοξ ηθάδμοξ ημο πμκδνζημφ ειπμνίμο επίζδξ ακαδεζηκφμκηαζ 

μζ ημιείξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε πνμσυκηα δζαηνμθήξ ηαζ θανιαηεοηζηά πνμσυκηα. 

 ημκ ημιέα ημο θζακζημφ ειπμνίμο δζαηνίκεηαζ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ηφηθμο 

ενβαζζχκ, ιε ιζα ζδιακηζηή υιςξ δζαθμνμπμίδζδ: δ αφλδζδ πνμένπεηαζ απυ ιεβάθα 

ηαηαζηήιαηα βεκζηχκ πςθήζεςκ, ζηα μπμία οπενζζπφμοκ ηα ηνυθζια 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηνεμπςθείςκ) ηαζ ηα πμηά εκχ υθμζ μζ άθθμζ οπμηθάδμζ 

θζακζημφ ειπμνίμο (έπζπθα, οπμθμβζζηέξ, εκδφιαηα, οπμδήιαηα, ηαθθοκηζηά, 

ηδθεπζημζκςκζαηυξ ελμπθζζιυξ η.μ.η) πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή πηχζδ ημο ηφηθμο 

ενβαζζχκ (ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ ειθακίγμκηαζ ζημκ παναπάκς Πίκαηα). 

 

πκπεξαζκαηηθά, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ιζηνμ-μζημκμιζηή ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε: 

- Οζ ηθάδμζ πμο αθμνμφκ ζε πνςημβεκή παναβςβή ηαζ ιεηαπμίδζδ αβνμδζαηνμθζηχκ  

πνμσυκηςκ ειθακίγμοκ δοκαιζηυηδηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ (πνςημβεκή-δεοηενμβεκή-

ηνζημβεκή), αθθά απυ ηα μζημκμιζηά αοηά ζημζπεία δεκ οπάνπεζ ζαθήξ έκδεζλδ ζε υηζ 

αθμνά ηδκ δοκαιζηυηδηα ηδξ πνμχεδζδξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ Πενζθένεζαξ ημο 

ηαθαεζμφ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ πενζθένεζαξ ζε επίπεδμ θζακζημφ ειπμνίμο (ηνζημβεκήξ 

ημιέαξ). 

- Ο ημονζζηζηυξ ηθάδμξ ειθακίγεζ (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ακαθοηζηά ζημζπεία 

μζημκμιζηχκ επζδυζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ) ζδιακηζηή ηάιρδ ηφηθμο ενβαζζχκ (-

23%) ηαζ ηενδμθμνίαξ (ζοκεπήξ ιείςζδ ηδξ ανκδηζηήξ ηαεανήξ εέζδξ ημο ηθάδμο). 

Πενεηαίνς δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδννεάγμοκ ανκδηζηά ημκ ημονζζηζηυ 

ηθάδμ (π.π. ιείςζδ ημο εζςηενζημφ ημονζζιμφ θυβς ηνίζδξ) απαζηείηαζ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ εοηαζνζχκ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηθάδμο. 

- Ο ιεηαπμζδηζηυξ-παναβςβζηυξ ημιέαξ (εζδζηυηενα ζημοξ ηθάδμοξ ηνμθίιςκ ηαζ 

πμηχκ) πανμοζζάγεζ ζζπονέξ ακηζζηάζεζξ ζηδκ επζδεζκμφιεκδ ηνίζδ ειθακίγμκηαξ 

ζδιακηζηέξ εκδείλεζξ ζζπονήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ηαζ εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ 
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ζηδκ αθοζίδα αλίαξ ηςκ αβνμδζαηνμθζηχκ πνμσυκηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο. 

φκμρδ Δονδιάηςκ/οιπεναζιάηςκ Κθαδζηχκ οκακηήζεςκ 

Κλάδος Οινοποιίας: 

- Ο μζκμπμζδηζηυξ ηθάδμξ ειθακίγεζ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά ελςζηνέθεζαξ ηαζ έπεζ 

ακαπηφλεζ ιε πνςημαμοθία ηδξ Έκςζδξ Οζκμπαναβςβχκ Πεθμπμκκήζμο 

Μεζμπνυεεζιμ ηναηδβζηυ πέδζμ βζα ηδκ πνμαμθή ηςκ πνμσυκηςκ ζημ ελςηενζηυ. 

- Δη ιένμοξ ηδξ Έκςζδξ εεςνείηαζ ζδιακηζηή δ εκίζποζδ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο 

Πνμαμθήξ ιε ζημπυ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ζε ηνίηεξ πχνεξ ιε ζηυπμ ηδκ 

δδιζμονβία ζζπονμφ brand name μίκςκ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ζοκμθζηυηενα.  

- Ζ ζοκενβαζία ημο ηθάδμο ιε ενεοκδηζηά ηέκηνα ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ηδξ Δθθάδμξ 

βεκζηυηενα πενζμνίγεηαζ ζε ιεθέηεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ, δεδμιέκμο υηζ ζδζςηζηά δεκ 

ιπμνεί κα πνδιαημδμηδεεί ααζζηή ηαζ ιαηνμπνυκζα ένεοκα. 

- Ζ ακάβηδ βζα ααζζηή ένεοκα εκημπίγεηαζ ζηα αηυθμοεα πεδία: 

o Μεθέηδ ηθχκςκ, πμζηζθζχκ ηαζ δδιζμονβία πνςημηυθθμο ηθςκζηήξ επζθμβήξ 

(ζημ πεδίμ) βζα ηδκ δζάζςζδ/ακάδεζλδ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο (terroir). 

o οκεπήξ έθεβπμξ-πζζημπμίδζδ βεκεηζημφ οθζημφ βζα πνμσυκηα/πμζηζθίεξ ΠΟΠ 

ηαζ ΠΓΔ ηαζ ένεοκεξ μθμηθδνςιέκδξ θοημπνμζηαζίαξ πνμζανιμζιέκεξ ζημ 

ιζηνμηθίια ηάεε πενζμπήξ. 

- Ζ ααζζηή αοηή ένεοκα ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί απυ ηα ημπζηά ενεοκδηζηά ηέκηνα (ΣΔΗ 

Καθαιάηαξ) ηαζ απυ ημ Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ ζε ζοκενβαζία ιε έκα 

cluster θοηςνζμφπςκ, αιπεθμπαναβςβχκ-μζκμπμζχκ. 

- Ζ ζοκένβεζα ιε ημκ ημονζζηζηυ ηθάδμ, ηαίημζ ακαδεζηκφεηαζ ςξ πνχηδξ 

πνμηεναζυηδηαξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ πνμαμθήξ ηςκ πνμσυκηςκ ημο ηθάδμο, δεκ έπεζ 

εοδμηζιήζεζ ζε επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ημο Σμονζζιμφ 

(Ξεκμδμπεία, Καηαθφιαηα, Δζηζαηυνζα η.μ.η.). 

- οκένβεζεξ ζημκ ημιέα ηδξ πνμαμθήξ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ιέζς δζαδνμιχκ 

ηναζζμφ ηαζ άθθςκ πμθζηζζηζηχκ δνάζεςκ, δεδμιέκμο υηζ πθδεχνα μζκμπμζείςκ 

πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ επζζηερζιυηδηαξ. 

- Σέθμξ, πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ αζςζζιυηδηα ημο ηθάδμο αθμνμφκ 

ζοκδοαζηζηά ζε: ιζηνυ ιέβεεμξ εηιεηαθθεφζεςκ, ορδθή βναθεζμηναηία ηαζ ηυζημξ 

αζθάθζζδξ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ ζοβημιζδήξ, παιδθέξ επεκδφζεζξ 

εηιδπάκζζδξ ημο ηνφβμο ηαζ ορδθά πμζμζηά ηαζ έιιεζδξ θμνμθμβίαξ ζηα πνμσυκηα 

μίκμο. 

 

Κλάδος Ελαιοπαραγωγής  

- Ο εθαζμπαναβςβζηυξ ηθάδμξ δεκ ειθακίγεζ δοκαηά ζδιεία ζε επίπεδμ ζοκενβαζίαξ 

βζα ηδκ πνμαμθή/πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ζημ ελςηενζηυ δεδμιέκμο υηζ 

απανηίγεηαζ απυ ηνζχκ εζδχκ ηαηαηενιαηζζιέκεξ επζπεζνήζεζξ ιε ιεβάθδ 

δζαθμνμπμίδζδ ζημ ιέβεεμξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πνςημβεκή 

παναβςβή/ζοθθμβή ηςκ ηανπχκ, ηδκ παναβςβή ημο εθαζμθάδμο (εθαζμηνζαεία) ηαζ 
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ηέθμξ ιε ηδκ ηοπμπμίδζδ ζοζηεοαζία. Ο ιεβαθφηενμξ υβημξ παναβςβήξ πςθείηαζ 

«πφια», εκχ ημ 80% ηςκ ελαβςβχκ πνμμνίγμκηαζ ζηδκ Ηηαθία δ μπμία εθέβπεζ ηδκ 

δζεεκή αβμνά ηοπμπμζδιέκμο εθαζμθάδμο. 

- Ζ ιδ φπανλδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ πνςημβεκή-δεοηενμβεκή ηαζ ηνζημβεκή ημιέα έπεζ 

μδδβήζεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ ιδ μνβακςιέκδξ αβμνάξ πμο αδοκαηεί κα ακαδείλεζ 

ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ πνμσυκηςκ, ιε ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηδξ 

πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζηδκ ζοκμθζηή αθοζίδα αλίαξ ηδξ εθζάξ ηαζ ημο εθαζμθάδμο.  

- Απαζηείηαζ ακάπηολδ μθμηθδνςιέκμο πνμβνάιιαημξ εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ βζα ηδκ 

δδιζμονβία εκυξ βεοζζβκςζηζημφ πάνηδ ηςκ εθαζμθάδςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ακάβηδ βζα 

ακάπηολδ πεηοπδιέκςκ blends βεφζεςκ ηαζ πμζμηήηςκ εθαζμθάδμο ιε εζδζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ ημο ελςηενζημφ αάζεζ ηςκ απαζηήζεςκ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ ζε αοηέξ ηζξ αβμνέξ. 

- Σμ Δνβαζηήνζμ Γεοζζβκςζίαξ ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ (κοκ Πεθμπμκκήζμο) έπεζ 

ακαπηφλεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σιήια Γεοζζβκςζίαξ ηδξ Εονίπδξ ιέεμδμ 

απμηίιδζδξ ηςκ βεοζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο εθαζμθάδμο ηαζ ακαπηφζζεζ ηαζ 

ακηίζημζπδ ιέεμδμ βζα ηδκ ανχζζιδ εθζά ηαζ δφκαηαζ κα ζοκεζζθένεζ ιέζς ηδξ 

ακάπηολδξ Panel Tests ζηδκ ακςηένς πνμζπάεεζα. 

- Ακαδεζηκφεηαζ δ ακάβηδ δδιζμονβίαξ cluster εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ ζημκ ημιέα, ιε 

ζοκενβαζία ενεοκδηζηχκ ενβαζηδνίςκ, παναβςβχκ ηαζ ηοπμπμζδηχκ εθαζμθάδμο βζα 

ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνμσυκηςκ ιε ζηυπμ ηδκ 

ελεζδζηεοιέκδ πνμαμθή ημοξ ηαζ ηδκ επζδίςλδ ορδθυηενδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

ζοκμθζηά ζε επίπεδμ Πενζθένεζαξ. 

- ε υηζ αθμνά ηδκ ζοκένβεζα ιε ημκ Σμονζζηζηυ ηθάδμ, είκαζ αοημκυδηδ δ δζαζφκδεζδ 

ιε πνμβνάιιαηα ημπζηήξ/πενζθενεζαηήξ πνμαμθήξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηα πθαίζζα 

ελεζδζηεοιέκςκ εκενβεζχκ πνμχεδζδξ ημο ημονζζιμφ ηαζ ηδξ βαζηνμκμιίαξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. 

 

Τοσριζηικός Τομέας 

- Ο ημονζζηζηυξ ημιέαξ ηαζ μζ οπμ-ηθάδμζ ημο ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά απυ ηδκ έθθεζρδ οπμδμιχκ (αενμδνυιζμ Σνίπμθδξ, ημπζηυ 

μδζηυ δίηηομ), ημ μθμέκα αολακυιεκμ ηυζημξ πνυζααζδξ ζηδκ Πενζθένεζα απυ άθθεξ 

πενζμπέξ ηδξ Δθθάδμξ (οπεναμθζηυ ηυζημξ δζμδίςκ ηαζ ηαοζίιςκ) ιεζχκεζ ημ 

ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια πμο είπε δ Πεθμπυκκδζμξ θυβς παιδθυηενμο ηυζημοξ 

πνμζααζζιυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηα κδζζά ή ηαζ ημ ελςηενζηυ, ηα παιδθά επίπεδα 

πμζυηδηαξ οπδνεζζχκ απυ δναζηδνζμπμίδζδ ιδ κυιζιςκ ηαηαθοιάηςκ, ηαζ ηδκ 

έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ πνμχεδζδξ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πενζμπήξ ιε ημκ 

Σμιέα Πμθζηζζιμφ (πνυβναιια επίζηερδξ ιμοζείςκ, ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ 

θμζπχκ οπμδμιχκ ακάδεζλδξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ). 

- Δπζπνυζεεηα ζε επίπεδμ Κοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ πνμαθέπεηαζ ζημ κέμ ζπέδζμ βζα 

ημκ Σμονζζιυ ηθείζζιμ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Τπδνεζίαξ Σμονζζιμφ ημο ΔΟΣ, βεβμκυξ 

πμο εα δδιζμονβήζεζ ζδιακηζηυ έθθεζιια ζοκημκζζιμφ ιεηαλφ Πενζθένεζαξ ηαζ 

ηέκηνμο. 

- ε επίπεδμ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ έπμοκ βίκεζ ζδιακηζηέξ πνμζπάεεζεξ ιε 

απμζημθέξ ζημ ελςηενζηυ ηα ηεθεοηαία 3 πνυκζα, ιε ζηυπμ ηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ 
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εζηυκαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ςξ ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ ιε ελεζδζηεοιέκδ ζηυπεοζδ 

ακά πενζμπή πνμχεδζδξ. 

- Οζ ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θοζζηυ ηαζ 

πμθζηζζιζηυ πθμφημ ηδξ πενζμπήξ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ πνμζθμνά 

πνμσυκηςκ εκαθθαηηζημφ εειαηζημφ ημονζζιμφ (ζοκεδνζαηυξ, αεθδηζηυξ, πμθζηζζηζηυξ, 

αβνμημονζζιυξ, βαζηνμκμιζηυξ) αθθά απαζηείηαζ μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια 

πνμχεδζδξ/πνμαμθήξ βζα ηδκ δζαζφκδεζδ/ζοκενβαζία ηςκ επζιένμοξ ηθάδςκ 

(ημονζζιυξ (λεκμδμπεία-εζηζαηυνζα), πμθζηζζιυξ, ιεηαπμίδζδ-ειπμνία ημπζηχκ 

πνμσυκηςκ – ζε ζοκένβεζα ιε ημπζηά ζφιθςκα πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ). 

- Ζ ακάβηδ βζα δδιζμονβία εκυξ δζαημιεαημφ cluster (πνςημβεκή-δεοηενμβεκή-

ηνζημβεκή ημιέα) βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ Ονβακζζιμφ Γζαπείνζζδξ Πνμμνζζιμφ (DMO: 

Destination Management Organization) είκαζ ειθακήξ ηαζ εα πνμζέθενε 

πμθφπθεονα ζημοξ αηυθμοεμοξ άλμκεξ: 

o Δλεζδζηεοιέκδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ πνμχεδζδ/πνμαμθή ημο ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ ηδξ Πενζθένεζαξ, 

o Αφλδζδ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιέζς δδιζμονβίαξ 

ζοκενβεζχκ δζαπείνζζδξ απαζηήζεςκ επζζηεπηχκ ηαζ αφλδζδ ημο πνυκμο 

παναιμκήξ – δζεφνοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο,  

o Γοκαηυηδηα δζαηθαδζηήξ ζοκενβαζίαξ ιε ζηυπμ ηδκ αζχζζιδ ακάπηολδ 

εειαηζημφ ημονζζιμφ ζηδκ αάζδ ηδξ ζοιιεημπήξ επζπεζνήζεςκ ζε 

μθμηθδνςιέκα πνμβνάιιαηα, 

o Γοκαηυηδηα ακάπηολδξ ηαζ δζαπείνζζδξ custom ημονζζηζηχκ παηέηςκ απυ ηδκ 

πθεονά ημο πεθάηδ, 

o Λεζημονβία Πενζθενεζαημφ Παναηδνδηδνίμο Σμονζζιμφ (ζηδκ οπμδμιή ημο 

DMO) ιε ζηυπμ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ ημονζζηζηήξ 

πνμαμθήξ, ηδκ δζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ, ηαζ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ζηδ θήρδ ζηναηδβζηχκ απμθάζεςκ βζα ηδκ ζηακυηδηα ακάπηολδξ 

ηαζ δζαθμνμπμίδζδξ ημο ημιέα ζοκμθζηυηενα. 

 

Κλάδος Παραγωγής Φσμών - Φρούηων 

- Ο ιεηαπμζδηζηυξ ηθάδμξ παναβςβήξ ποιχκ - θνμφηςκ (ηονίςξ πμνημηάθζ) ειθακίγεζ 

ηζξ αηυθμοεεξ ζδζαζηενυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ παναβςβήξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

πνμχεδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηδκ εβπχνζα αβμνά ηαζ ζημ ελςηενζηυ: 

o Σμ 70% ηδξ παναβςβήξ ποιμφ εθέβπεηαζ απυ ηδκ Βναγζθία ηαζ ημ πνμσυκ είκαζ 

commodity ιε ηαεμνζζιέκδ ηζιή ζηδκ δζεεκή αβμνά, 

o Ζ πνμζηζεέιεκδ αλία ηδξ πνχηδξ φθδξ επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ 

πμζυηδηα ηαζ ηζιή ημο ανχζζιμο θνμφημο, 

o Ζ πζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πνμσυκημξ (ποιυξ) βίκεηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ 

εηαζνείεξ – αβμναζηέξ, 

o Οζ δοκαηυηδηεξ ηαζκμημιίαξ ζηδκ δζαθμνμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ ημο ηθάδμο 

(ζοιποηκςιέκμξ θοζζηυ ποιυξ) είκαζ απυ πμθφ πενζμνζζιέκεξ έςξ 

ιδδεκζηέξ, αθθά ζε υηζ αθμνά ηδκ πνχηδ φθδ (παναβςβή ηανπμφ) οπάνπεζ 

ακάβηδ βζα ααζζηή ένεοκα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ αζεεκεζχκ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ,  
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o Πνμζπάεεζεξ δζεφνοκζδξ ηδξ βηάιαξ πνμσυκηςκ ηςκ αζμιδπακζχκ 

παναβςβήξ ποιμφ πενζμνίγμκηαζ ζε ειπμνζηέξ ζοιθςκίεξ ιε παναβςβμφξ 

άθθςκ θνμφηςκ (νυδζ, θνάμοθα, αηηζκίδζμ, goji berry). 

o Ζ πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ζηδ δζεεκή αβμνά (εη ιένμοξ ηςκ αζμιδπακζχκ) 

πενζμνίγεηαζ ζημ επίπεδμ ζοιιεημπήξ ζε δζεεκείξ εηεέζεζξ ιε ζηυπμ ηδκ 

ζφκαρδ ειπμνζηχκ ζοιθςκζχκ βζα ελαβςβή ηςκ πνμσυκηςκ. ηδκ πανμφζα 

θάζδ δεκ οπάνπεζ πνυαθδια δζάεεζδξ ιζαξ ηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ παναβςβήξ 

πςθείηαζ, 

o Σμ ορδθυ ηυζημξ ζοβημιζδήξ (ιδ αοημιαημπμζδιέκδ) είκαζ δ ζδιακηζηυηενδ 

πανάιεηνμξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηυζημξ αζθάθζζδξ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηζξ 

βναθεζμηναηζηέξ ζηνεαθχζεζξ ημο ζοζηήιαημξ αζθάθζζδξ πμο δδιζμονβμφκ 

πνμαθήιαηα ηυζμ ζηδκ πνςημβεκή παναβςβή υζμ ηαζ ζημκ ιεηαπμζδηζηυ 

ηθάδμ ηαζ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ άιεζα. 

- Ζ αζςζζιυηδηα ηδξ πνςημβεκμφξ παναβςβήξ επδνεάγεηαζ ανκδηζηά απυ ημ ηυζημξ 

ζοβημιζδήξ, απυ ηα ιζηνά ηαζ ηαηαηενιαηζζιέκα ιεβέεδ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηα 

ηαεεζηχηα επζδμηήζεςκ αάζεζ ιεβέεμοξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ υπζ πναβιαηζημφ υβημο 

παναβςβήξ, αθθά ιπμνεί κα αεθηζςεεί ιέζς: 

o Γζεφνοκζδξ ηδξ πενζυδμο παναβςβήξ ηαζ ζοβημιζδήξ ηςκ ηανπχκ – αφλδζδ 

ημο υβημο παναβςβήξ 

o Αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ανχζζιμο θνμφημο ιε ζηυπμ ηδκ επίηεολδ 

ορδθυηενδξ δοκαηήξ ηζιήξ ηαηά ηδκ πχθδζδ ημο ηανπμφ ηαζ δζεφνοκζδ ηςκ 

αβμνχκ πνμμνζζιμφ ιέζς ζημπεοιέκδξ πνμχεδζδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

Δονςπασηέξ αβμνέξ 

o Με αάζδ ηα ακςηένς αφλδζδ ημο υβημο θνμφηςκ 2δξ δζαθμβήξ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ ποιμπμζσα ιε παιδθυηενδ ηζιή πχθδζδ.ξ 

 

Γπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θιάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ζπκβνιαηαθήο 

γεσξγίαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ εζπεξηδνεηδψλ φζν θαη άιισλ θξνχησλ κε ζηφρν ηελ 

δηεχξπλζε ηεο γθάκαο πξντφλησλ.  

 

Κλάδος Οπωροκηπεσηικών/Λατανικών 

Οζ εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ μπςνμθαπακζηχκ ηαζ ηδπεοηζηχκ απμηεθμφκ έκα πμθφ 

δοκαιζηυ ηθάδμ ηδξ βεςνβίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ζ επανπία Σνζθοθίαξ ζοβηεκηνχκεζ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εενιμηδπζαηχκ ηαθθζενβεζχκ ζηδκ Πενζθένεζα απμηεθχκηαξ ηδ 

δεφηενδ  ζε ζδιακηζηυηδηα ιεηά ηδκ Κνήηδ πενζμπή ηδξ πχναξ ζε υνμοξ υβημο παναβςβήξ 

αθθά ηαζ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ.  

 

Τπάνπμοκ πμθθά πενζεχνζα πεναζηένς ακάπηολδξ, αθμφ δ πενζμπή ζοβηεκηνχκεζ 

ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα, αθθά απαζηείηαζ δ ιεηαζηνμθή απυ ηα παναδμζζαηήξ ιμνθήξ 

εενιμηήπζα ζε κέα  πμο αλζμπμζμφκ κέεξ ηεπκμθμβίεξ (οδνμπμκία, αενμπμκία). Συζμ ημ 

Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ υζμ ηαζ ημ ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο ακέθενακ υηζ οπάνπμοκ 

ιεθέηεξ ηαζ ένεοκεξ πμο δείπκμοκ  υηζ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ Γεςνβία Αηνζαείαξ αθθά ηαζ δ 

ιεηαηνμπή ηςκ παναδμζζαηχκ εενιμηδπίςκ ζε οδνμπμκζηά ιε ζπεηζηά  παιδθυ ηυζημξ.  
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Δπίζδξ, οπάνπμοκ μνβακςιέκα ζφκμθα παναβςβχκ (μιάδεξ παναβςβχκ) πμο 

εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζπεηζηχκ ενεοκχκ, εκχ ιεβάθμ εκδζαθένμκ οπάνπεζ ηαζ 

απυ ηδκ ημπζηή Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ.  

Με ηζξ ηαηάθθδθεξ πανειαάζεζξ εα ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί ζδιακηζηή αφλδζδ ελαβςβχκ.  

 

Σμ επζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ιπμνεί κα επζηεκηνςεεί ζηδκ ακάπηολδ 

πνςημηυθθςκ  βζα ηδκ οδνμπμκζηή ηαθθζένβεζα κέςκ πνμσυκηςκ ζδζαίηενα δε εβπχνζςκ  

πμζηζθζχκ (π.π κημιαηάηζ ακημνίκδξ) πμο είκαζ ηαθφηενα πνμζανιμζιέκα ζημ εθθδκζηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ζηδκ ακάπηολδ ΣΠΔ ιέζς εθανιμβχκ ηζκδηήξ 

ηδθεθςκίαξ βζα ηδκ εθανιμβή βεςνβίαξ αηνζαείαξ, ζηδκ πνμηοπμπμίδζδ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 

παναιέηνςκ θεζημονβίαξ ηςκ εενιμηδπζηχκ ιμκάδςκ. Οζ εοκμσηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

ακηζζηαειίγμοκ ημ ιεζμκέηηδια ημο ιεβέεμοξ (ζε ζφβηνζζδ ιε ακηίζημζπεξ ιμκάδεξ πμο 

θεζημονβμφκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ Οθθακδία) δζαζθαθίγμκηαξ  ορδθέξ μζημκμιζηέξ 

επζδυζεζξ. Δηηυξ ηδξ ακαβηαίαξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ εα απαζηδεεί ηαζ έκα πθέβια 

δνάζεςκ εκδιένςζδξ πμο εα απεοεφκεηαζ ζε παναβςβμφξ αθθά ηαζ ζε ηαηακαθςηέξ.  

 

οιπεναζιαηζηά,  επζζδιάκεδηε υηζ οπάνπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ δδιζμονβίαξ εκυξ Cluster 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Σνζθοθίαξ, αθθά ηαζ δ ζφζηαζδ Δπζπεζνδζζαηήξ Οιάδαξ ημο Μέηνμο 

οκενβαζίαξ ημο Πνμβνάιιαημξ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ  2014-2020. 

 

Κλάδος κηηνοηροθίας - μεηαποίηζης προϊόνηων ζωϊκής παραγωγής 

 

Ο ηθάδμξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ζδζαίηενα δ αζβμπνμααημηνμθία, πμο απμηεθεί ημκ δοκαιζηυ 

ηθάδμ ηδξ Πενζθένεζαξ, παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ πακηεθή έθθεζρδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ 

ηηδκμηνυθςκ/ηονμηυιςκ, ηδκ απμοζία ζοκημκζζιέκςκ δνάζεςκ πνμχεδζδξ ηςκ ΠΟΠ –

ΠΓΔ  πνμσυκηςκ (εηηυξ  θέηαξ), εκχ επζζδιαίκμκηαζ ηαζ πθδιιεθείξ έθεβπμζ απυ πθεονάξ 

Πμθζηείαξ ζδζαίηενα ζηδ θέηα υπμο παναηδνμφκηαζ πενζπηχζεζξ ηαηαζηναηήβδζδξ ααζζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμσυκημξ (πνμέθεοζδ ηαζ ζφκεεζδ βάθαηημξ, πνυκμξ ςνίιακζδξ 

ηθπ). 

 

διακηζηά πνμαθήιαηα απμηεθμφκ, επίζδξ, δ αθθμίςζδ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο (εζζαβςβή 

πνμαάηςκ απυ ημ ελςηενζηυ), μ ιδ εηζοβπνμκζζιυξ πθδεχναξ ηηδκμηνμθζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ δ ιδ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ οβζεζκήξ, δ δοζιεκήξ δδιμβναθζηή ζφκεεζδ 

ηςκ ηαηυπςκ ηηδκμηνμθζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, δ απμοζία μνβακςιέκςκ πχνςκ αυζηδζδξ 

ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πάνηςκ πμο εα άιαθοκακ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο 

ακηζιεηςπίγεζ δ εθθδκζηή ηηδκμηνμθία πμο είκαζ ημ ηυζημξ ηςκ γςμηνμθχκ.            

 

Ζ ιδ ακηαπυηνζζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο Αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ζηδκ ένεοκα Γκχιδξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ζζπκή πανμοζία ηςκ ζοθθμβζηχκ εηπνμζχπςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

(επζιεθδηήνζα, ζοκεηαζνζζιμί) ακηζιεηςπίζεδηε ιέζς ηδξ δζεκένβεζαξ ζοκεκηεφλεςκ.  

 

οκμθζηά, έβζκακ είημζζ ζοκεκηεφλεζξ ζηδ αάζδ δμιδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο ιε 

εηπνμζχπμοξ επζπεζνήζεςκ (δ επζθμβή ηςκ επζπεζνήζεςκ έβζκε ιε αάζδ ημκ ηφηθμ 

ενβαζζχκ ημοξ), ιε επζιεθδηήνζα ηαζ Γεςνβζημφξ οκεηαζνζζιμφξ (Δκχζεζξ Γεςνβζηχκ 

οκεηαζνζζιχκ ηαζ ηθαδζημφξ οκεηαζνζζιμφξ. 
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Ακαθοηζηυηενα, πναβιαημπμζήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ ιε εηπνμζχπμοξ ηςκ Δπζιεθδηδνίςκ 

Ανβμθίδμξ ηαζ Μεζζδκίαξ, ηζξ Δκχζεζξ Αβνμηζηχκ οκεηαζνζζιχκ Μεζζδκίαξ, Λαηςκίαξ, 

Ανηαδίαξ, Κζάημο, δφμ ηθαδζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ (εζπενζδμεζδή, ζφηα), έκδεηα επζπεζνήζεζξ 

πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβή, ιεηαπμίδζδ, ηοπμπμίδζδ μίκμο, εθαζμθάδμο, 

ηονμημιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ πνμσυκηςκ ηνέαημξ (ζοιααηζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ) ηαζ ηέθμξ ιε ημ 

ιμκαδζηυ «ηοπζηυ δίηηομ ζοκενβαζίαξ Δπζπεζνήζεςκ-ΑΔΗ-ΣΔΗ-Αοημδζμίηδζδξ».  

 

Τπάνπεζ ζπεδυκ πθήνδξ ηαφηζζδ απυρεςκ ηςκ ενςηχιεκςκ ζε πμθθά εέιαηα πμο ηαεζζηά 

εθζηηή ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ.  

 Οζ δοκαιζημί ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ μ αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ 

ηαζ μ Σμονζζιυξ, μζ μπμίμζ πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή ελςζηνέθεζα, εκχ ζημοξ ημιείξ 

αοημφξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ ηαζκμηυιεξ επζπεζνήζεζξ. Κμζκή δζαπίζηςζδ επίζδξ είκαζ 

υηζ μ ακηαβςκζζιυξ εκηείκεηαζ ηαζ απαζηείηαζ ζδιακηζηή πνμζπάεεζα βζα κα 

δζαηδνδεμφκ ηα ιενίδζα ελαβςβχκ. 

 Ο ααειυξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ παιδθυξ, υπςξ πενζμνζζιέκδ 

είκαζ ηαζ δ ζοκενβαζία ιε εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα πμο βίκεηαζ πάκηα ζε επίπεδμ 

ιειμκςιέκδξ επζπείνδζδξ. Ακαβκςνίγεηαζ δ ακάβηδ εζζαβςβήξ κέαξ ηεπκμθμβίαξ βζα 

ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ εκένβεζαξ, ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηςκ παναπνμσυκηςκ , ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ βηάιαξ ηςκ παναβυιεκςκ 

πνμσυκηςκ, ηδκ ζοζηεοαζία ηοπμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ, ηζξ ιεευδμοξ 

θοημπνμζηαζίαξ. 

 Θεςνμφκ υηζ οπάνπεζ δζάεεζδ ζοκενβαζίαξ ηαζ ακάθδρδ ημζκχκ δνάζεςκ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ, αθθά απαζηείηαζ ζε αάεμξ εκδιένςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

βζα ηα μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ ηαζ έκηαζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ 

ηδξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ ηαζ ενεοκδηζηήξ ημζκυηδηαξ ιε ζηυπμ ηδκ 

δοκαηυηδηα ζοβπνδιαημδυηδζδξ ημζκά οπμααθθυιεκςκ ένβςκ εθανιμζιέκδξ 

ένεοκαξ. 

 Κμζκή δζαπίζηςζδ, επίζδξ, είκαζ υηζ οπάνπεζ ακαβηαζυηδηα ηαθφηενμο ζοκημκζζιμφ 

ζηδκ ελαβςβζηή πνμζπάεεζα, δ έθθεζρδ πνδιαημδμηζηήξ νεοζηυηδηαξ απμηεθεί 

ζδιακηζηυ πνυαθδια υπςξ επίζδξ ηαζ ημ ιδ θζθζηυ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ 

(αθθαβέξ ζηδ θμνμθμβία, βναθεζμηναηία).  

 

Ζ δδιζμονβία ημζκμφ μκυιαημξ (brand), δ ακαγήηδζδ ζοκενβεζχκ ιεηαλφ ημονζζιμφ ηαζ 

αβνμδζαηνμθήξ (υπςξ έδεζλε ημ πεηοπδιέκμ πανάδεζβια ιεβάθδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ 

πμο πνμςεεί ηα ημπζηά πνμσυκηα), δ εκδιένςζδ ημο ηαηακαθςηή ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημ 

ελςηενζηυ βζα ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ πνμσυκηςκ ΠΟΠ – ΠΓΔ ηαζ αζμθμβζηχκ, δ οζμεέηδζδ 

εεεθμκηζηχκ ζοιθχκςκ πμζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, δ πνμχεδζδ ημο 

δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαζ δ εζζαβςβή ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ marketing, δ δδιζμονβία 

πενζθενεζαημφ θμνέα (ιζηνμφ ηαζ εοέθζηημο βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ επζημζκςκίαξ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ ηέκηνςκ, δ δδιζμονβία πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ ηαηάθθδθα 

πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ απμηεθμφκ μνζζιέκεξ απυ ηζξ πνμηάζεζξ 

ηςκ ενςηχιεκςκ.  
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1.1.3. Φαρακηηριζηικά εμσζηξέθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

1.1.3.1. Δμσηεξηθό εκπόξην – εμαγσγέο 

Ζ ακάθοζδ ημο ελςηενζημφ ειπμνίμο – ελαβςβχκ πνμσυκηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ααζίζηδηε ζε ακαθοηζηά ζημζπεία ελαβςβχκ βζα ηδκ Πενζθένεζα ηαζ ηδκ πχνα 

βζα ηα έηδ 2005, 2008 ηαζ 2012 πμο δζαηέεδηακ απυ ηδκ ΔΛ.ΣΑΣ. Σα ακαθοηζηά ζημζπεία 

Δλαβςβχκ Πνμσυκηςκ (βημξ, Αλία, Πμζμζηά ζοιιεημπήξ, Υχνεξ Πνμμνζζιμφ η.μ.η. 

παναηίεεκηαζ ζε Πίκαηεξ ημο Πανανηήιαημξ Γ). 

 

ημκ Πίκαηα 3 ηαζ ημ Γζάβναιια 11 πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά δ ελαβςβζηή 

δναζηδνζυηδηα ηδξ Πενζθένεζαξ ακά πνμσυκ ηαζ έημξ: 

 

 

Πίλαθαο 3: Γηαρξνληθή Δμέιημε Δμαγσγψλ Πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

ΑΞΗΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ Δ ΔΤΡΧ ΔΣΟ (%)                

2012 ΠΡΟΨΟΝΣΑ 2005 2008 2012 

ΚΑΡΠΟΗ,ΦΡΟΤΣΑ,ΦΛΟΤΓΔ 

ΔΠΔΡΗΓ/ΓΧΝ-ΠΔΠΟΝΗΧΝ 157.358.172 160.439.032 165.547.059 27,0% 

ΚΑΠΝΑ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣ.ΚΑΠΝΟΤ 88.192.812 97.068.105 139.629.345 22,7% 

ΛΗΠΖ,ΛΑΓΗΑ,ΚΔΡΗΑ ΕΧΗΚΖ-ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 105.075.464 79.941.696 111.339.089 18,1% 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ,ΚΑΡΠΧΝ,ΦΡΟΤΣΧΝ 43.340.064 51.483.759 62.020.997 10,1% 

ΟΡΓΑΝΑ - ΤΚΔΤΔ,ΟΠΣΗΚΖ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΛΠ 32.687.674 51.910.956 23.499.760 3,8% 

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 9.693.111 9.764.387 17.361.048 2,8% 

ΠΟΣΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΤΓΡΑ ΚΑΗ ΞΤΓΗ 12.072.119 14.601.640 17.065.697 2,8% 

ΑΛΑΣΗ, ΘΔΗΟ, ΓΑΗΔ, ΠΔΣΡΔ, ΓΤΦΟ, 

ΑΒΔΣ. ΣΗΜ. 88.717 17.424.793 14.472.602 2,4% 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 19.762.524 11.307.367 10.691.281 1,7% 

ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ,ΛΔΒΖΣΔ,ΜΖΥΑΝΔ 3.865.502 9.320.939 9.459.617 1,5% 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ,ΦΤΣΑ,ΡΗΕΔ ΚΑΗ 

ΚΟΝΓΤΛΟΗ,ΒΡΧΗΜΑ 3.924.046 6.186.245 7.768.907 1,3% 

ΛΟΗΠΑ (<1%) 80.059.574 97.001.276 34.959.127 5,7% 

ΤΝΟΛΟ 556.119.779 606.450.195 613.814.529 100,0% 

Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ., επεμεξγαζία πκβνύινπ 
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Γηάγξακκα 1.12: Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (κεξίδηα πξντφλησλ) 

 

 

ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ηφνζςκ πνμσυκηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ ιίβια ελαβςβχκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ πανμοζζάγεηαζ ηαεανή αφλδζδ ηδξ αλίαξ ηςκ ελαβςβχκ (ηαζ ημο υβημο) ηαηά 

ηδκ πενίμδμ 2005-2012 ιε ελαίνεζδ ηζξ ηαηδβμνίεξ Ονβάκςκ-οζηεοχκ ηαζ Φανιαηεοηζηχκ 

Πνμσυκηςκ. 

Σδκ ζδιακηζηυηενδ ζοιαμθή ζηζξ ελαβςβέξ έπμοκ μζ ηαηδβμνίεξ πνμσυκηςκ: ηανπμί-θνμφηα, 

πνμσυκηα ηαπκμφ, έθαζα-θίπδ, θαπακζηά ηαζ πμηά-αθημμθμφπα. 

 

ημκ Πίκαηα 4 πανμοζζάγεηαζ δ ζοιιεημπή ηάεε ηαηδβμνίαξ ελαβυιεκςκ πνμσυκηςκ ςξ 

πνμξ ημ ζφκμθμ ηςκ ελαβςβχκ ηδξ πχναξ: 

 

Πίλαθαο 4: πκκεηνρή αμίαο εμαγφκελσλ πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζην ζχλνιν 

ηεο Υψξαο 

ΑΞΗΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ Δ ΔΤΡΧ % ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 2005 2008 2012 

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 24,4% 19,6% 37,0% 

ΚΑΠΝΑ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣ.ΚΑΠΝΟΤ 20,4% 21,8% 32,7% 

ΛΗΠΖ,ΛΑΓΗΑ,ΚΔΡΗΑ ΕΧΗΚΖ-ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 22,3% 21,1% 26,1% 

ΚΑΡΠΟΗ,ΦΡΟΤΣΑ,ΦΛΟΤΓΔ ΔΠΔΡΗΓ/ΓΧΝ-ΠΔΠΟΝΗΧΝ 28,8% 24,1% 21,9% 

ΟΡΓΑΝΑ - ΤΚΔΤΔ,ΟΠΣΗΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΛΠ 26,4% 33,1% 15,3% 

ΚΡΔΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ ΦΑΓΗΧΝ ΒΡΧΗΜΑ 5,0% 3,1% 8,8% 

ΠΟΣΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΤΓΡΑ ΚΑΗ ΞΤΓΗ 8,2% 7,9% 7,9% 

ΓΟΜΔ,ΡΖΣΗΝΔ,ΥΤΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ ΦΤΣΗΚΑ 6,4% 10,7% 7,3% 
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ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ,ΚΑΡΠΧΝ,ΦΡΟΤΣΧΝ 7,5% 7,1% 7,1% 

ΓΔΡΜΑΣΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑΣΑ 24,6% 31,9% 5,7% 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΛΔΤΡΟΠΟΗΗΑ,ΒΤΝΖ,ΑΜΤΛΑ ΗΝΟΤΛΗΝΖ 14,9% 0,7% 5,3% 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ,ΦΤΣΑ,ΡΗΕΔ ΚΑΗ ΚΟΝΓΤΛΟΗ,ΒΡΧΗΜΑ 3,4% 4,2% 5,2% 

ΑΛΑΣΗ,ΘΔΗΟ,ΓΑΗΔ,ΠΔΣΡΔ,ΓΤΦΟ,ΑΒΔΣ.ΣΗΜ. 0,0% 4,9% 3,8% 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΚΛΠ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦ.ΣΡΟΦΔ ΕΧΧΝ 4,1% 4,7% 3,5% 

ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔ ΓΤΦΟ,ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΛΠ 0,4% 2,8% 2,9% 

ΦΤΣΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ 4,0% 0,9% 2,3% 

ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ 4,9% 4,3% 1,9% 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ - ΤΜΠΛ.ΣΟΤ ΔΝΓΤΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΔΚΣΑ 0,7% 1,0% 1,9% 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 3,1% 4,4% 1,5% 

ΞΤΛΔΗΑ,ΞΤΛΟΚΑΡΒΟΤΝΑ - ΣΔΥΝΟΤΡΓ.ΑΠΟ ΞΤΛΟ 0,5% 1,2% 1,2% 

ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ,ΛΔΒΖΣΔ,ΜΖΥΑΝΔ 0,5% 0,9% 1,2% 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1,9% 1,3% 1,1% 

ΤΝΟΛΟ 4,2% 3,7% 3,7% 

Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ, επεμεξγαζία πκβνύινπ 

 

Πμθφ ορδθά πμζμζηά ζοιιεημπήξ (>15%) ςξ πνμξ ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ειθακίγμοκ ηα 

Ονβακζηά Υδιζηά Πνμσυκηα, ηα πνμσυκηα ηαπκμφ, ημ θάδζ, ηα θνμφηα ηαζ δ ηαηδβμνία 

μνβάκςκ-ζοζηεοχκ. 

 

διακηζηυ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ (5-10%) ειθακίγμοκ επίζδξ άθθα 

πνμσυκηα ημο ιεηαπμζδηζημφ αβνμδζαηνμθζημφ ηθάδμο υπςξ: ηνέαηα, πμηά, 

παναζηεοάζιαηα θαπακζηχκ, θαπακζηά, ποιμί ηαζ θοηζηά εηποθίζιαηα ηαεχξ ηαζ πνμσυκηα 

αθεονμπμζίαξ ηαζ δένιαηα. 

 

Σα πνμσυκηα ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ακαδεζηκφμκηαζ ςξ «πνςηαεθδηέξ» ηδξ ελαβςβζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

Ζ ακάθοζδ ηδξ αλίαξ ελαβςβχκ ακά πχνα πνμμνζζιμφ πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά ζημκ 

Πίκαηα 5 ηαζ ημ Γζάβναιια 13 πμο αημθμοεμφκ. 

 

Πίλαθαο 5: πκκεηνρή αμίαο εμαγφκελσλ πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλά Υψξα 

Πξννξηζκνχ 

ΑΞΗΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ  

Δ ΔΤΡΧ ΔΣΟ 

ΥΧΡΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 2005 % 2008 % 2012 % 

ΗΣΑΛΗΑ 109.028.514 19,6% 78.303.943 12,9% 97.127.763 15,8% 

ΛΗΒΤΖ 17.022.253 3,1% 4.215.238 0,7% 70.880.199 11,5% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 56.948.443 10,2% 57.999.308 9,6% 51.932.875 8,5% 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 54.193.130 9,7% 29.759.836 4,9% 32.268.868 5,3% 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 7.903.958 1,4% 22.505.203 3,7% 25.824.268 4,2% 

ΗΠΑΝΗΑ 14.119.126 2,5% 9.884.723 1,6% 24.995.025 4,1% 

ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ 24.367.074 4,4% 22.380.029 3,7% 24.122.806 3,9% 
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ΑΗΓΤΠΣΟ 12.614.408 2,3% 14.339.652 2,4% 23.942.985 3,9% 

ΑΛΒΑΝΗΑ 11.245.063 2,0% 17.919.537 3,0% 20.514.235 3,3% 

Ζ Π Α 15.818.552 2,8% 17.617.856 2,9% 19.177.788 3,1% 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 13.774.707 2,5% 16.663.407 2,7% 15.645.736 2,5% 

ΚΤΠΡΟ 24.401.305 4,4% 25.846.383 4,3% 14.822.787 2,4% 

ΠΟΛΧΝΗΑ 9.274.407 1,7% 14.018.172 2,3% 14.808.769 2,4% 

ΓΑΛΛΗΑ 10.311.888 1,9% 13.309.585 2,2% 12.237.403 2,0% 

ΔΡΒΗΑ 2.665.341 0,5% 12.259.893 2,0% 12.019.357 2,0% 

ΣΟΤΡΚΗΑ 13.068.956 2,4% 25.811.593 4,3% 11.034.019 1,8% 

ΑΤΣΡΗΑ 10.259.711 1,8% 8.623.712 1,4% 9.673.629 1,6% 

ΓΑΝΗΑ 2.077.568 0,4% 5.588.446 0,9% 8.554.562 1,4% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 8.473.287 1,5% 8.565.900 1,4% 8.335.911 1,4% 

ΔΛΒΔΣΗΑ 6.439.359 1,2% 6.555.858 1,1% 8.080.064 1,3% 

ΑΤΣΡΑΛΗΑ 3.432.240 0,6% 4.081.143 0,7% 7.162.088 1,2% 

ΟΤΖΓΗΑ 3.895.882 0,7% 12.779.582 2,1% 6.628.358 1,1% 

ΛΟΗΠΔ (<1%) 124.784.607 22,4% 177.421.196 29,3% 94.025.034 15,3% 

ΤΝΟΛΟ  556.119.779 100,0% 606.450.195 100,0% 613.814.529 100,0% 

Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ 

 

 
Γηάγξακκα 1.13: πκκεηνρή αμίαο εμαγφκελσλ πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλά 

Υψξα Πξννξηζκνχ 

 

Οζ ζδιακηζηυηενεξ πχνεξ πνμμνζζιμφ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ: 

Ηηαθία, Λζαφδ, Γενιακία, Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, Βμοθβανία, Ηζπακία, Κάης Υχνεξ ηαζ Αίβοπημξ. 

 

Οζ ελαβςβέξ πνμξ Ηηαθία αθμνμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ (81,2%) ζε εθαζυθαδμ ηαζ παναπνμσυκηα 

αοημφ. Οζ ελαβςβέξ πνμξ Λζαφδ αθμνμφκ  ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε πνμσυκηα ηαπκμφ (75,7%) ηαζ 

μνβακζηά πδιζηά πνμσυκηα (23,0%). 
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Οζ ελαβςβέξ πνμξ Γενιακία αθμνμφκ ζε ηανπμφξ, θνμφηα (44,9%), παναζηεοάζιαηα 

θαπακζηχκ ηαζ θαπακζηά (26,5%), θανιαηεοηζηά πνμσυκηα (10,7%), πμηά-αθημμθμφπα οβνά 

(5,9%) ηαζ θίπδ-θάδζα-ηενζά (5,8%). 

 

Οζ ελαβςβέξ πνμξ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ αθμνμφκ ηονίςξ (83,6%) ζε ηανπμφξ, θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά ηαζ ηέθμξ πνμξ Βμοθβανία ελάβμκηαζ ηονίςξ πνμσυκηα ηαπκμφ (73,4%) ηαζ ηανπμί, 

θνμφηα ηαζ θαπακζηά (18,6%). 

 

Απυ ηα ακςηένς ζοκάβεηαζ υηζ ημ εφνμξ πνμσυκηςκ ακά πνμμνζζιυ είκαζ πμθφ ζηεκυ ηαζ 

ζημπεοιέκμ ακά αβμνά, πνάβια ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ πςξ οπάνπμοκ ζδιακηζηά πενζεχνζα 

ειπθμοηζζιμφ ηςκ αβμνχκ ιε εονφηενμ ιίβια ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

Ζ ζδιακηζηή απμννυθδζδ ημο ελαβυιεκμο εθαζμθάδμο απυ ηδκ Ηηαθία μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ 

υηζ μζ Ηηαθμί ηοπμπμζδηέξ έπμοκ επζηναηήζεζ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά εθαζμθάδμο. 

1.1.3.2. Μνξθσηηθό επίπεδν θαη δεμηόηεηεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Απυ ηα ζημζπεία ηδξ Eurostat πνμηφπηεζ υηζ μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζπμοδαζηχκ ζημ 

ζφκμθμ ηςκ ααειίδςκ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακήθεε ημ 2012 ζηα 

88.768 άημια, ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 4,1% ημο ζοκυθμο ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζπμοδαζηχκ 

ζηζξ δζάθμνεξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ. 
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Γηάγξακκα 1.14: Μαζεηέο / ζπνπδαζηέο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ηελ πεξίνδν 1998-

2012 αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Πεγή: Eurostat) 

 

Ο ιαεδηζηυξ ηαζ ζπμοδαζηζηυξ πθδεοζιυξ απμηεθμφζε ημ 2012 ημ 15,1% ημο ζοκμθζημφ 

πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. ε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ ειθακίγεηαζ ηάζδ 

ζηαεενμπμίδζδξ βφνς ζημ 15%. Σμ ιέβεεμξ αοηυ οπμθείπεηαζ ημο ιέζμο υνμο ηδξ Υχναξ 

(19,3), αθθά ηαζ ημο ακηίζημζπμο ηδξ ΔΔ27 (ημ 2011 ήηακ 21,6%, εκχ ζημζπεία βζα ημ 2012 

δεκ οπάνπμοκ δδιμζζεοιέκα). 

 

Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ζπμοδαζηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ ηαζ ιεηαδεοηενμαάειζαξ (υπζ 

ηνζημαάειζαξ) εηπαίδεοζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 απμηεθμφζακ ημ 31,9% 
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ημο ζοκυθμο ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζπμοδαζηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ. οβηνζκυιεκμ ιε ημ πανεθευκ, 

ημ ιενίδζμ αοηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ααειίδαξ ειθακίγεζ αολδηζηέξ ηάζεζξ. ημ ζφκμθμ ηδξ 

Υχναξ ακηίζημζπα, ημ ιενίδζμ αοηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ααειίδαξ ακένπεηαζ ζε 33,6%, εκχ ζε 

επίπεδμ ΔΔ27 ημ πμζμζηυ εηηζιάηαζ ημκηά ζημ 39% (38,9% ημ 2011, δεκ οπάνπμοκ 

δδιμζζεοιέκα ζημζπεία βζα ημ 2012). 

 

Οζ ζπμοδαζηέξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακένπμκηαζ ζημ 

1,5% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ζπμοδαζηχκ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηδξ Υχναξ βζα 

ημ 2012. Σμ ιενίδζμ αοηυ ζοβηνζκυιεκμ ιε ηα ιενίδζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ δείπκεζ ιζα 

ηάζδ εδναίςζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε αοηυ ημ επίπεδμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, πμο πάκηςξ είκαζ 

ορδθυηενμ απυ εηείκμ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000. 

 

ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ εκδζαθένμκ κα απμηοπςεεί ημ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηδξ παναβςβζηήξ 

δθζηζαηήξ μιάδαξ 25-64 εηχκ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

ιεθέηδ ηςκ ζημζπείςκ πμο δδιμζζεφμκηαζ ζηδ Eurostat, ημ 2012 ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ ηδξ 

οπυ ελέηαζδ δθζηζαηήξ μιάδαξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ιε επίπεδμ εηπαίδεοζδξ 

έςξ ηαζ βοικάζζμ ακενπυηακ ζε 40,8%, ημ μπμίμ είκαζ ορδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ 

πμζμζηυ ζηδ Υχνα (34,3%) ηαζ πμθφ ορδθυηενμ απυ εηείκμ ζηδκ ΔΔ27 (25,8%). Βεααίςξ, 

απυ ημ 2000, υηακ ηαζ ημ ιενίδζμ έθεακε ημ 55,8%, πενζμνίγεηαζ ζηαεενά, ιεζχκμκηαξ 

ζηαδζαηά ηαζ ηδκ απυζηαζδ απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ27. 

Σμ ιενίδζμ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 25-64 απμθμίηςκ θοηείμο ηαζ ιεηαθοηεζαηήξ εηπαίδεοζδξ 

ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 ήηακ 41,6% (απυ 31,8% ημ 2000), εθαθνά 

ορδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ιέβεεμξ ζηδ Υχνα (39,7%) βζα πνχηδ θμνά υπςξ 

ηαηαβνάθμοκ ηα ελεηαζεέκηα ζημζπεία απυ ημ 2000. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δζαηδνείηαζ ζε 

παιδθυηενμ επίπεδμ απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ27 (46,5%), ιε ελαζνεηζηά ιεζςιέκδ ςζηυζμ 

ηδκ απυζηαζδ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ. 

 

Δπίζδξ, ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 25-64 ιε πηοπίμ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 2012 ακηζπνμζχπεοακ ημ 17,6% ημο πθδεοζιμφ ηδξ (απυ 

12,3% ημ 2000). ε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηδξ Υχναξ (26,1%), αθθά ηαζ ηδξ ΔΔ27 

(27,6%) δζαηδνείηαζ ιεβάθδ απυζηαζδ ηαε‟ υθδ ηδκ πενίμδμ 2000-2012 ηαζ δ απυηθζζδ 

δζεονφκεηαζ. 

 

ζμκ αθμνά ζηδκ ζοιιεημπή ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 25-64 ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ ηαηάνηζζδ πνμηφπηεζ πςξ ημ 2012 ακηζπνμζχπεοακ ημ 1,2% ημο 

ζοκμθζηά εηπαζδεουιεκμο ηαζ ηαηανηζγυιεκμο πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ. Γζαπνμκζηά ζε 

αοηυ ημ δείηηδ δεκ ζδιεζχκεηαζ αλζυθμβδ ιεηααμθή εκηυξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Σμ ακηίζημζπμ 

ιέβεεμξ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ακήθεε ηδκ ίδζα πνμκζά ζημ 2,9%, ζηαεενμπμζμφιεκμ ζε 

ιεβέεδ πμο είκαζ ζπεδυκ ηνζπθάζζα απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, μ δείηηδξ αοηυξ είκαζ ζδιακηζηά ιζηνυηενμξ ζε ζπέζδ ιε ημ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ27 μ 

μπμίμξ βζα ημ 2012 ακήθεε ζε 9,0%. 
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1.2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΈΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΑΚ) ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

1.2.1. Οη επηδφζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηελ θαηλνηνκία  

Ζ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο είκαζ ιία απυ ηζξ θζβυηενμ δοκαιζηέξ εθθδκζηέξ πενζθένεζεξ 

ζηδκ ένεοκα ηαζ ακάπηολδ (ΔΣΑΚ) ηαζ ηδκ ηαζκμημιία, βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ 

κα ηαηααάθθεζ ζδιακηζηυηενδ πνμζπάεεζα ζημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ χζηε 

κα επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ βζα ηδκ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2014-2020. Λαιαάκμκηαξ 

οπυρδ  ηδ ζοκμθζηή απυδμζδ ηδξ Πενζθένεζαξ ζηδκ ηαζκμημιία, μ Δονςπασηυξ Πίκαηαξ 

Πενζθενεζαηήξ Καζκμημιίαξ ηαηαηάζζεζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ (μιαδμπμζδιέκδ ζηδκ εονφηενδ 

πενζμπή ηδξ Κεκηνζηήξ  Δθθάδαξ) ςξ πενζμνζζιέκδξ - ιεζαίαξ ιαγί ιε υθεξ ηζξ άθθεξ 

εθθδκζηέξ πενζθένεζεξ εηηυξ ηδξ Αηηζηήξ. 

Αοηυ ηαηαδεζηκφεηαζ απυ ημοξ Δονςπασημφξ πάνηεξ πενζθενεζαηχκ επζδυζεςκ Ένεοκαξ ηαζ 

Καζκμημιίαξ (Regional Innovation Scoreboard 2012). 
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Οζ δναζηδνζυηδηεξ ΔΣΑΚ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ πνμένπμκηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ημκ 

δδιυζζμ ημιέα ηαζ εζδζηυηενα ημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο (ΠΠ). Σμ ΠαΠεθ 

δναζηδνζμπμζείηαζ ζε πέκηε κμιμφξ ηδξ πενζμπήξ, ιε ζηυπμ ηδκ ακαγςμβυκδζδ ηδξ ημπζηήξ 

μζημκμιίαξ. Χζηυζμ, θυβς ηςκ πνυζθαηςκ ιαηνμμζημκμιζηχκ πζέζεςκ ηαζ δζανενςηζηχκ 

αθθαβχκ ζημκ ημιέα ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πεναζηένς ακάπηολδ ημο ζημκ ημιέα 

ΔΣΑΚ είκαζ αοηή ηδ ζηζβιή οπυ αιθζζαήηδζδ. 

 

Δηηυξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, δ πενζμπή θζθμλεκεί ημ ΣΔΗ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

ημπζηυ βναθείμ ημο ΔΛΚΔΘΔ ζηδκ Καθαιάηα ηαζ 3 Κέκηνα Δθανιμβήξ Αβνμηζηήξ Ένεοκαξ 

ημο ΔΘΗΑΓΔ ζηδκ Ανβμθίδα, Ανηαδία ηαζ Μεζζδκία ηαεχξ ηαζ ημ Ηκζηζημφημ Πενζααθθμκηζηήξ 

Βζμηεπκμθμβίαξ ζηδκ Καθαιάηα. 

 

Τπάνπεζ έκα ζδιακηζηυ ηεκυ ζηδκ ΔΔ27 ηαζ ζημκ εεκζηυ ιέζμ υνμ υζμκ αθμνά ηζξ δαπάκεξ 

ΔΣΑΚ. Αοηυ είκαζ εκ ιένεζ ημ απμηέθεζια ηδξ πενζμνζζιέκδξ γήηδζδξ απυ ηδ αζμιδπακία, 

ακηακαηθχκηαξ ηδ παιδθή-ιέζδξ δμιήξ ηεπκμθμβία ηαζ ηα παιδθά επίπεδα ηδξ 

ελςζηνέθεζαξ. 

 

Ζ βεζηκίαζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιε ηδκ Αηηζηή ηαζ ηδ Γοηζηή Δθθάδα, υπμο θζθμλεκείηαζ 

ιεβάθμξ ανζειυξ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ζδνοιάηςκ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, μδδβεί 

πμθθέξ πενζθενεζαηέξ επζπεζνήζεζξ κα ακαγδηήζμοκ ζοκενβαζίεξ ιε αοημφξ ημοξ 

ακαβκςνζζιέκμοξ θμνείξ έλς απυ ηδκ πενζμπή. Χξ απμηέθεζια, ηδκ πενίμδμ 2000-2008, δ 

Πεθμπυκκδζμξ ζοιιεηείπε ιε πμζμζηυ ιυθζξ 1,6% ζηδκ Δεκζηή Γαπάκδ βζα Ένεοκα ηαζ 

Σεπκμθμβία/Καζκμημιία, εκχ δ πενζθενεζαηή δαπάκδ ζημκ ημιέα απμηεθμφζε ιυκμ ημ  0,2% 

ημο πενζθενεζαημφ ΑΔΠ. Ζ ζοιαμθή ημο ζδζςηζημφ ημιέα ζηζξ ακςηένς ηάζεζξ είκαζ εθάπζζηδ. 

 

Γναζηδνζυηδηεξ ηαημπφνςζδξ ιε δίπθςια εονεζζηεπκίαξ, ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ ζε 

πενζθενεζαηυ επίπεδμ, είκαζ επμοζζχδεζξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ, εκχ ημ 2012 ημ 

πμζμζηυ απαζπμθμφιεκμο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ζε ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

απμηεθμφζε ημ 9,9% ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ πενζμπήξ, πμζμζηυ πμθφ παιδθυηενμ ηδξ 

ΔΔ27 (18,9%) αθθά ηαζ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο (16,2%) ηαηά ιέζμ υνμ. Σμ ίδζμ έημξ, ημ 

3,5% ηςκ εθθδκζηχκ ακενχπζκςκ πυνςκ απαζπμθμφιεκςκ ζημκ Δπζζηδιμκζηυ-

Σεπκμθμβζηυ Σμιέα ζοβηεκηνχεδηε ζηδκ πενζμπή. Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

ενεοκδηχκ ζηδκ Πενζθένεζα, ακηζπνμζςπεφμκηαξ 2,1% ημο ζοκυθμο ηςκ ενεοκδηχκ ζηδ 

πχνα ηαζ 0,1% ηςκ ενεοκδηχκ ζδζςηζημφ ημιέα (2005). Σδκ πενίμδμ 2006-2010, μζ ενεοκδηέξ 

ηδξ πενζμπήξ ζοιιεηείπακ ζε 428 δδιμζζεφζεζξ ιε έκα ηακμκζημπμζδιέκμ δείηηδ απήπδζδξ 

0,92. 

 

Ζ απυημιδ πηχζδ ηςκ ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ έπεζ πνμηαθέζεζ πεναζηένς ιείςζδ ηςκ ήδδ 

παιδθχκ επζπέδςκ ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ ζηδκ ΔΣΑΚ. Ακ ηαζ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

ζπεηζηά ιε ηζξ δαπάκεξ ΔΣΑΚ βζα υθεξ ηζξ εθθδκζηέξ Πενζθένεζεξ, δ ιεζςιέκδ νεοζηυηδηα ημο 

ζδζςηζημφ ημιέα ηαζ δ πενζμνζζιέκδ πνδιαημδυηδζδ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ ηναπεγζηυ ημιέα 

βζα ηζξ ζδζςηζηέξ επεκδφζεζξ ειπμδίγμοκ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ πυνςκ βζα ηαζκμηυιεξ 

επζπεζνήζεζξ. Δπζπθέμκ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, αηυια ηαζ επζηοπδιέκεξ πνμηάζεζξ ζε 

πνμβνάιιαηα ΔΣΑΚ θαιαάκμοκ πνδιαημδυηδζδ ιε ιενζηέξ θμνέξ ζδιακηζηέξ 

ηαεοζηενήζεζξ . 
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Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο 2007-2013 δ Πεθμπυκκδζμξ ζοιιεηείπε ζε 

ιυκμ 23 ένβα ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ ζοκμθζηήξ δδιυζζαξ πνδιαημδυηδζδξ € 4,4 εη.  

 

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ, ιε ημκ Δονςπασηυ Πενζθενεζαηυ Πίκαηα Απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ 

ηαζκμημιία (Regional Innovation Scoreboard) ημο έημοξ 2006, δ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ 8δ εέζδ ιεηαλφ ηςκ δεηαηνζχκ (13) εθθδκζηχκ Πενζθενεζχκ ηαζ ζηδκ 

199δ εέζδ ιεηαλφ ηςκ 207 πενζθενεζχκ ηδξ ΔΔ25, ςξ πνμξ ημκ «Φακενυ Πενζθενεζαηυ 

οκμπηζηυ Γείηηδ Καζκμημιίαξ» ή «ζφκεεημ δείηηδξ ηαζκμημιίαξ», ιε ηζιή 0,10, υηακ δ 

ακηίζημζπδ ηζιή ημο δείηηδ βζα ηδκ Δ.Δ. είκαζ 0,55. Ο δείηηδξ αοηυξ ζοκηίεεηαζ απυ επί ιένμοξ 

δείηηεξ μζ μπμίμζ ζηδ Πενζθένεζα παίνκμοκ ακηίζημζπα ηζξ ελήξ ηζιέξ: ακενχπζκμζ πυνμζ 

επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ: 67, δζα αίμο ιάεδζδ: 13, ιεηαπμίδζδ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ: 15, 

οπδνεζίεξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ: 22, δδιυζζα Δ & Α: 3, ζδζςηζηή Δ & Α: 3, δζπθχιαηα 

εονεζζηεπκίαξ: 3. 

1.2.1.1. Γαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

φιθςκα ιε ηδκ Μεθέηδ «Γείηηεξ Ένεοκαξ & Ακάπηολδξ βζα δαπάκεξ ηαζ πνμζςπζηυ ημ 

2011 ζηδκ Δθθάδα» ημο Δεκζημφ Κέκηνμο Σεηιδνίςζδξ  δ αηαεάνζζηδ δαπάκδ βζα Ένεοκα 

ηαζ Ακάπηολδ ζηδ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ημ έημξ 2011, ακήθεε ζε 37,5 εηαη. Δονχ ηαζ 

ακηζπνμζςπεφμοκ αοηέξ μζ δαπάκεξ ημ 2,7% ηςκ ζοκμθζηχκ ακηίζημζπςκ δαπακχκ ζε 

επίπεδμ Υχναξ, εκχ ακηζζημζπμφκ ζημ 0,40% ημο Πενζθενεζαημφ ΑΔΠ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ο 

δείηηδξ αοηυξ είκαζ πμθφ παιδθυηενμξ απυ ημκ ακηίζημζπμ ηδξ Υχναξ (0,67% ημο Δεκζημφ 

ΑΔΠ) ηαζ ζδζαίηενα παιδθυ ζε ζπέζδ ιε ημκ ακηίζημζπμ δείηηδ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ Δ.Δ. ηςκ 27 

(2,03% ημο Δονςπασημφ ΑΔΠ). 

 

 
Γηάγξακκα 1.15: Γαπάλεο ΔΣΑΚ αλά Πεξηθέξεηα 
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Σμ πάζια πμο δζαπζζηχκεηαζ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, υζμκ αθμνά ζηδκ Ένεοκα 

ηαζ Ακάπηολδ, μθείθεηαζ εκ ιένεζ ζηδκ πενζμνζζιέκδ γήηδζδ πνμσυκηςκ ΔΣΑΚ απυ ηδ 

αζμιδπακία ηδξ Πενζθένεζαξ, ακηακαηθχκηαξ ηδκ παιδθή ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ηαζ ηδ 

παιδθή έκηαζδ ηςκ ελαβςβχκ. Δπζπθέμκ, δ εββφηδηα ηυζμ ζηδκ Αηηζηή, υζμ ηαζ ζηδ Γοηζηή 

Δθθάδα, πενζμπέξ ιε ιεβάθμ ανζειυ αλζυθμβςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ, μδδβεί πμθθέξ 

πενζθενεζαηέξ επζπεζνήζεζξ κα ακαγδηήζμοκ ζοκενβαζίεξ ιε ζδνφιαηα εηηυξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

(RIM 2012). 
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1.2.1.2. Απαζρόιεζε ζε Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία 

ζμκ αθμνά ζηδκ επίδμζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ζηδ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ζφιθςκα ιε ημκ 

Δονςπασηυ Πίκαηα Δπίδμζδξ Πενζθενεζαηήξ Καζκμημιίαξ, δ Πεθμπυκκδζμξ ηαηαηάζζεηαζ ζ‟ 

έκα ιζηνμιεζαίμ δοκαιζηυ ηαζκμημιίαξ (modest – medium innovator). Οιμίςξ ημ έημξ 2011, 

ημ Πενζθενεζαηυ Παναηδνδηήνζμ Καζκμημιίαξ (RIM), ζηδκ Δηήζζα Έηεεζή ημο, ηαηέηαλε ηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ακάιεζα ζε ιζα μιάδα πενζθενεζχκ ηδξ βκχζδξ πμο απμννμθά 

ηδκ ηαζκμημιία. 

ε ίδζα ηαηάηαλδ ημο RIM, δ Πεθμπυκκδζμξ έπεζ ηδκ ορδθυηενδ ιέζδ ααειμθμβία ζπεηζηά ιε 

ηδκ «ηαζκμηυιμ επζπεζνδιαηζηυηδηα», αθθά ηαζ ημ παιδθυηενμ ζημν βζα ηδκ «ηεπκμθμβζηή 

ηαζκμημιία». Ένεοκα ηαζ Ακάπηολδ ηαζ δ ηαημπφνςζδ ιε δίπθςια εονοζζηεπκίαξ είκαζ πμθφ 

παιδθή, εκχ μζ ιδ – δαπάκεξ Δ & Α ηαζ ηαζκμημιία (ςξ πμζμζηυ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ) είκαζ 

ορδθυηενεξ απυ υηζ ζε μπμζαδήπμηε άθθδ μιάδα. Αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ υηζ δ ηαζκμημιία 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ εκζςιάηςζδξ ηδξ βκχζδξ πμο δδιζμονβείηαζ αθθμφ ιε ηδκ αβμνά 

«off – the – shelf» ηεπκμθμβζχκ. 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη εκθαλίζεη απφ ην 2000 έσο 

ην 2011, αθφκε θαηαγξάθεη ρακειέο επηδφζεηο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 

αλαθνξηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία1. 

Δζδζηυηενα, ημ πμζμζηυ ηςκ ακενχπζκςκ πυνςκ βζα ηδκ Δπζζηήιδ ηαζ ηδκ Σεπκμθμβία 

(HRST) ζηδκ Πενζθένεζα (ςξ πμζμζηυ επί ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ),  ακένπεηαζ ζημ 22,1% 

ημ 2012, επίδμζδ δ μπμία είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενδ απυ ημκ εεκζηυ ιέζμ υνμ (33,1%) ηαζ 

ημκ ακηίζημζπμ Δονςπασηυ (ΔΔ27: 38,4%).  

Σo 80% ηδξ απαζπυθδζδξ ζε Δ&Σ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο αθμνά ζημκ ηναηζηυ-

ηοαενκδηζηυ ημιέα ηαζ ημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ (ηνζημαάειζα ηαζ ιεηα-ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ). 

διεζχκεηαζ υηζ ημ 9,9% ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ άημια πμο έπμοκ επζηοπχξ μθμηθδνχζεζ ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

ηαζ απαζπμθμφκηαζ ζε ζπεηζηυ ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία ημιέα (ηαθφηενδ επίδμζδ 

ιεηαλφ ηςκ Πενζθενεζχκ ηδξ πχναξ), εκχ ζε εεκζηυ επίπεδμ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ 

ακένπεηαζ ζημ 16,2% (Eurostat, 2012) ηαζ ζηδκ ΔΔ27 ζημ 18.9%. 

 

Σέθμξ ζε υηζ αθμνά ημ απαζπμθμφιεκμ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ζε Δ&Σ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

Μεθέηδ «Γείηηεξ Ένεοκαξ & Ακάπηολδξ βζα δαπάκεξ ηαζ πνμζςπζηυ ημ 2011 ζηδκ Δθθάδα» 

ημο Δεκζημφ Κέκηνμο Σεηιδνίςζδξ μ ανζειυξ ηςκ ενεοκδηχκ ζηδκ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο ημ έημξ 2011 ανζειμφζε ζε 1.120 (767 Ηζμδφκαια Πθήνμοξ Απαζπυθδζδξ), 

πμο ακηζζημζπμφζε ζε πμζμζηά 2,36% (ηαζ 2,67%) ςξ πνμξ ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. 

 

 

 

                                                
1 Χξ Ακενχπζκμζ Πυνμζ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ Δπζζηήιδ ηαζ ηδκ Σεπκμθμβία (HRST), κμμφκηαζ ηα άημια πμο είηε έπμοκ 

επζηοπχξ μθμηθδνχζεζ ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ είηε απαζπμθμφκηαζ ζε ημιέα υπμο ζοκήεςξ απαζηείηαζ εηπαίδεοζδ ηέημζμο 
επζπέδμο. 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 72 

1.2.2. Τπνδνκέο ππνζηήξημεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ 

1.2.2.1. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Σμ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο ζδνφεδηε ιε ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 13/2000. Έπεζ ςξ 

έδνα ημο ηδκ Σνίπμθδ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε επίπεδμ μθμηθδνςιέκςκ πμθχκ ζηζξ πέκηε 

πνςηεφμοζεξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. 

 

Ζ θεζημονβία ημο Πακεπζζηδιίμο εβηαζκζάζηδηε ζηζξ 20 επηειανίμο 2002 ιε ηδκ έκανλδ 

θεζημονβίαξ ημο Σιήιαημξ Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Τπμθμβζζηχκ ηαζ ημο Σιήιαημξ 

Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Σδθεπζημζκςκζχκ ηδξ πμθήξ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ 

Σεπκμθμβίαξ. 

 

ηυπμξ ηδξ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο είκαζ δ δδιζμονβζηή 

ζοιαμθή ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ εθθδκζηή πενζθένεζα, ιε 

ορδθέξ πμζμηζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

ζπμοδχκ, ηδκ ένεοκα ηαζ ηδ δζδαζηαθία ζηζξ απαζηήζεζξ εκυξ ζφβπνμκμο Πακεπζζηδιίμο ιε 

εεκζηή, εονςπασηή ηαζ δζεεκή ειαέθεζα. 

 

Πξνπηπρηαθέο πνπδέο – ρνιέο θαη Σκήκαηα 

Με ηα Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα 138/2002, 118/2003 ηαζ 109/2006, ηαεχξ ηαζ ιε ημ Νυιμ 

3391/2005/ ΦΔΚ 240, έπμοκ ζδνοεεί μζ πέκηε πμθέξ ηαζ ηα εκκέα Σιήιαηα ςξ αημθμφεςξ: 

 

πμθή Οζημκμιίαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ  ιε έδνα ηδκ Σνίπμθδ 

 

οβηνμηείηαζ απυ ηα ελήξ Σιήιαηα:  

 Σιήια Οζημκμιζηχκ Δπζζηδιχκ (Ανπζηυ αηαδδιασηυ έημξ θεζημονβίαξ 2003-04) 

 Σιήια Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Σδθεπζημζκςκζχκ. Σμ ηιήια πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

ζοβπχκεοζδ ηςκ ηιδιάηςκ Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Τπμθμβζζηχκ ηαζ  Δπζζηήιδξ 

ηαζ Σεπκμθμβίαξ Σδθεπζημζκςκζχκ (Ανπζηυ αηαδδιασηυ έημξ θεζημονβίαξ 2013-14). 

 

  

πμθή Ακενςπζζηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Πμθζηζζιζηχκ πμοδχκ ιε έδνα ηδκ Καθαιάηα 

 

οβηνμηείηαζ απυ ηα ελήξ Σιήιαηα: 

 Σιήια Ηζημνίαξ, Ανπαζμθμβίαξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Πμθζηζζιζηχκ Αβαεχκ 

 Σιήια Φζθμθμβίαξ 

Σμ πνχημ Σιήια άνπζζε κα θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2003-04 ηαζ ημ δεφηενμ απυ 

ημ αηαδδιασηυ έημξ 2005-06. 

 

  

πμθή Κμζκςκζηχκ ηαζ Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ ιε έδνα ηδκ Κυνζκεμ (ssps.uop.gr) 
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οβηνμηείηαζ απυ ηα ελήξ Σιήιαηα: 

 Σιήια Κμζκςκζηήξ ηαζ Δηπαζδεοηζηήξ Πμθζηζηήξ 

 Σιήια Πμθζηζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ Γζεεκχκ πέζεςκ 

Σμ πνχημ Σιήια άνπζζε κα θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2003-04 ηαζ ημ δεφηενμ απυ 

ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-08. 

 

πμθή Καθχκ Σεπκχκ ιε έδνα ημ Ναφπθζμ 

 

οβηνμηείηαζ απυ ηα ελήξ Σιήιαηα: 

 Σιήια Θεαηνζηχκ πμοδχκ (Ανπζηυ αηαδδιασηυ έημξ θεζημονβίαξ 2003-04). 

 

 πμθή Δπζζηδιχκ Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ ιε έδνα ηδ πάνηδ 

 

οβηνμηείηαζ απυ ηα ελήξ Σιήιαηα: 

 Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Αεθδηζζιμφ 

 Σιήια Νμζδθεοηζηήξ 

Σμ πνχημ Σιήια άνπζζε κα θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2003-04 ηαζ ημ δεφηενμ απυ 

ημ αηαδδιασηυ έημξ 2005-06. 

 

Γηδαθηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

Σμ αηαδδιασηυ έημξ 2012-2013 ημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο δζέεεηε 186 ιέθδ Γ.Δ.Π., εη 

ηςκ μπμίςκ 131 ακήηακ ζημ ηαηηζηυ δζδαηηζηυ-ενεοκδηζηυ πνμζςπζηυ, 34 ζημ έηηαηημ 

δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ηαζ 21 ζημ εζδζηυ ενβαζηδνζαηυ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ. Σα 131 ιέθδ 

ημο ηαηηζημφ δζδαηηζημφ- ενεοκδηζημφ πνμζςπζημφ ηαηακέιμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 27 

ηαεδβδηέξ, 28 ακαπθδνςηέξ ηαεδβδηέξ, 37 επίημονμζ ηαεδβδηέξ, 39 θέηημνεξ. ημκ Πίκαηα 

πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ ακαθοηζηή ηαηακμιή ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηαζ ηςκ θμζηδηχκ 

ζηα ηιήιαηα ημο Πακεπζζηδιίμο, βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2012-2013. 

 
 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 74 

Πίλαθαο 6:  Αξηζκφο κειψλ Γ.Δ.Π. θαη θνηηεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα ην 

Αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 

ΥΟΛΖ/ΣΜΖΜΑΣΑ 
Μέιε 

Γ.Δ.Π. 

Φνηηεηέο 

πλφινπ 

ρεηκεξηλψλ 

εμακήλσλ 

Φνηηεηέο 

πέξαλ 

θαλνληθψλ 

εμακήλσλ 

ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 42 1.008 559 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ                                             10 402 115 

ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 32 606 444 

    

  ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ                      36 730 317 

 ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ 

AΓΑΘΧΝ           20 424 211 

 ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ                                                        16 306 106 

    

  ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ                                                38 718 257 

    ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ                              25 334 157 

    ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ                             13 384 100 

    

  ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ                         21 332 161 

    ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ                  21 332 161 

    

  ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ                       49 688 215 

    ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ                                23 337 185 

    ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ                                                      26 351 30 

    

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ   (ΤΝΟΛΟ)                                              186 3.476 1.509 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή    

 

 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2012-2013 μζ θμζηδηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο ακήθεακ ζε 3.476, ιε 

πμζμζηυ 45% άννεκεξ ηαζ 55% εήθεζξ. Αηυια ζημ Πακεπζζηήιζμ θμζημφζακ άθθμζ 1.509 

θμζηδηέξ πένακ ηςκ ηακμκζηχκ ελαιήκςκ. 

 

Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

Σμ Πακεπζζηήιζμ δζαεέηεζ 10 ιεηαπηοπζαηά πνμβνάιιαηα. Πζμ ακαθοηζηά: 

Σμ Σιήια Πμθζηζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ Γζεεκχκ πέζεςκ πανέπεζ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ «Γηεζλείο ρέζεηο θαη Πνιηηηθέο» ιε 2 ηαηεοεφκζεζξ: α) Γζαηοαένκδζδ ηαζ α) 

Γζαπείνζζδ Πμθζηζηχκ-Γζεεκήξ Πμθζηζηή 

Πανέπεηαζ Κμζκυ Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ημο Σιήιαημξ Πμθζηζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ 

Γζεεκχκ πέζεςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημο Σιήιαημξ Οζημκμιζηήξ ηαζ 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Δπζζηήιδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Νεάπμθζξ Πάθμο Κφπνμο ζηδκ 

«Παγθφζκηα Πνιηηηθή Οηθνλνκία» ιε 3 Καηεοεφκζεζξ: α) Πμθζηζηή Οζημκμιία ηδξ Γζεεκμφξ 

Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ / Political Economy of International Business, α) Πμθζηζηή Οζημκμιία ηδξ 
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Γζεεκμφξ Αζθάθεζαξ / Political Economy of International Security ηαζ β) Πμθζηζηή Οζημκμιία 

ηδξ Γζεεκμφξ Ακάπηολδξ / Political Economy of International Development. 

Σμ Σιήια Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Τπμθμβζζηχκ πανέπεζ «Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηψλ».  

Σμ Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Αεθδηζζιμφ πανέπεζ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ ζηδκ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ». 

Σμ Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Αεθδηζζιμφ πανέπεζ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ «Οιπκπηαθέο πνπδέο, Οιπκπηαθή Παηδεία, νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 

Οιπκπηαθψλ Δθδειψζεσλ». 

Σμ Σιήια Οζημκμιζηχκ Δπζζηδιχκ πανέπεζ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ζηδκ  

«Οηθνλνκηθή Αλάιπζε». 

Σμ Σιήια Οζημκμιζηχκ Δπζζηδιχκ πανέπεζ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ζηδκ   

«Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ». 

Σμ Σιήια Φζθμθμβίαξ πανέπεζ Γζαπακεπζζηδιζαηυ-Γζαηιδιαηζηυ (ιε ημ Φ.Π.Φ. ημο ΔΚΠΑ) 

Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ζηδκ  «Ζζηθή Φηινζνθία». 

Σα Σιήιαηα Φζθμθμβίαξ ηαζ Ηζημνίαξ, Ανπαζμθμβίαξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Πμθζηζζιζηχκ Αβαεχκ 

ημο Πακεπζζηδιίμο ηαζ δ πμθή Φοπμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Torino ζηδκ Ηηαθία 

πνμζθένμοκ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΓΗ.Π.Μ..) 

«Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο». 

Σμ Σιήια Φζθμθμβίαξ πανέπεζ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια πμοδχκ ζηδκ «Αξραία θαη Νέα 

Διιεληθή Φηινινγία». 

Σμ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ πανέπεζ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια πμοδχκ ζηδκ «Γηνίθεζε 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ» 

Σμ Σιήια Κμζκςκζηήξ ηαζ Δηπαζδεοηζηήξ Πμθζηζηήξ δζαεέηεζ «Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ 

ζπμοδχκ Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ ηαζ Δηπαζδεοηζηήξ Πμθζηζηήξ ιε 3 Καηεοεφκζεζξ: α) 

Δηπαζδεοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ Τθζηυ: Σοπζηή, Άηοπδ ηαζ Απυ Απυζηαζδ Δηπαίδεοζδ 

(οιααηζηέξ ηαζ e-Μμνθέξ), α) Θεζιμί ηαζ Πμθζηζηέξ Τβείαξ ηαζ β) Κμζκςκζηέξ Γζαηνίζεζξ, 

Μεηακάζηεοζδ ηαζ Ηδζυηδηα ημο Πμθίηδ. 

Σμ Σιήια Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Σδθεπζημζκςκζχκ πανέπεζ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια 

πμοδχκ ζηα «Πξνεγκέλα Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Γίθηπα».  

Γζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2012-2013 μζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Πεθμπμκκήζμο ακένπμκηακ ζε 1.215, εη ηςκ μπμίςκ μζ 952 παναημθμοεμφζακ ηάπμζμ 

ιεηαπηοπζαηυ δίπθςια εζδίηεοζδξ (MASTER) ηαζ μζ 263 ηάπμζμ δζδαηημνζηυ. ημκ Πίκαηα 7 
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πανμοζζάγεηαζ δ ηαηακμιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδαζηχκ ζηα ηιήιαηα ημο 

Πακεπζζηδιίμο ακά επίπεδμ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ. 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ ζηα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ αλά επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (2012-2013) 
 
 

ΥΟΛΖ/ΣΜΖΜΑΣΑ 

χλνιν 

Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδαζηψλ 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα 

Δηδίθεπζεο 

 

Γηδαθηνξηθφ 

ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 284 219 65 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ                                             165 151 14 

ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 119 68 51 

    

  ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ & 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ                      202 134 68 

 ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ AΓΑΘΧΝ           47 0 47 

 ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ                                                        155 134 21 

    

  ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ                                                318 219 99 

    ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ                              266 179 87 

    ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΗΔΘΝΧΝ 

ΥΔΔΧΝ                             52 40 12 

    

  ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ & 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ                       411 380 31 

    ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ                                239 227 12 

    ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ                                                      172 153 19 

    

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ   (ΤΝΟΛΟ)                                              1.215 952 263 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή    

 

 
 

Δξεπλεηηθέο  Δπηδφζεηο 

Ζ ενεοκδηζηή ελεζδίηεοζδ πνμηφπηεζ απυ ημκ ανζειυ δδιμζζεφζεςκ ηαζ ακαθμνχκ ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ δναζηδνζυηδηαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Ηδζαίηενδ 

ζδιαζία έπεζ μ ζπεηζηυξ δείηηδξ απήπδζδξ, μ μπμίμξ ζοβηνίκεζ ηδκ απήπδζδ ιζαξ 

δδιμζίεοζδξ ημο ελεηαγυιεκμο μνβακζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απήπδζδ πμο έπμοκ μζ 

δδιμζζεφζεζξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ζηδκ ίδζα επζζηδιμκζηή πενζμπή. πςξ θαίκεηαζ ζημ 

Γζάβναιια 16 μ ανζειυξ ηςκ δδιμζζεφζεςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ακά 

έημξ είπε ιζα βεκζηά ακμδζηή πμνεία απυ ημ 2001 έςξ ημ 2010, υπμο παναηδνμφιε ιζα 

ηάιρδ ηδξ παναβςβήξ δδιμζζεφζεςκ, δ μπμία πζεακχξ κα ελδβείηαζ ςξ ιζα επίπηςζδ ηδξ 

ηνίζδξ πμο αζχκεζ δ πχνα. 
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Γηάγξακκα 1.16: Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ θαη ζπληειεζηήο κεηαβνιήο γηα ην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ αλά έηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2002-2010 

 
Πδβή: απίκδ Δ., Μάθθζμο Ν., Υμφζμξ Ν., Κανασζημξ Γ., (2013), Δθθδκζηέξ Δπζζηδιμκζηέξ Γδιμζζεφζεζξ 1996-2010: Βζαθζμιεηνζηή 

Ακάθοζδ Δθθδκζηχκ Γδιμζζεφζεςκ ζε Γζεεκή Δπζζηδιμκζηά Πενζμδζηά -  Scopus,  Δεκζηυ  Κέκηνμ Σεηιδνίςζδξ 

 

οκμθζηά, ημ ιενίδζμ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ζηδ ζοκμθζηή παναβςβή 

δδιμζζεφζεςκ ακήθεε ηδκ πενίμδμ 2006-2010 ζημ 0,8% (333). ζμκ αθμνά ζηδκ 

απήπδζδ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο ιε αάζδ ηζξ ακαθμνέξ, βζα ηδκ πεκηαεηία 2006-2010, ημ 

Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο είπε ιενίδζμ ιυθζξ 0,4% ιε 883 ακαθμνέξ ηαηαθαιαάκμκηαξ 

έηζζ 16δ εέζδ. 

 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ημκ οβηνζηζηυ δείηηδ Απήπδζδξ, ημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο 

ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ 8δ εέζδ ιε δείηηδ 0,96 (αθ. Γζάβναιια 17 ). Σμ βεβμκυξ υηζ μ δείηηδξ 

απήπδζδξ είκαζ ιζηνυηενμξ ηδξ ιμκάδαξ ζδιαίκεζ υηζ δ απήπδζδ ηςκ δδιμζζεφζεςκ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο είκαζ θίβμ ιζηνυηενδ αοηήξ ημο ιέζμο υνμο ηςκ 

δδιμζζεφζεςκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 
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Γηάγξακκα 1.17: Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ, αξηζκφο αλαθνξψλ θαη ζρεηηθφο δείθηεο απήρεζεο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ θάζε Παλεπηζηεκίνπ ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεχζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

γηα  ηελ πεληαεηία 2006-2010  
 

 

Πεγή: αρίλε Δ., Μάιιηνπ Ν., Υνύζνο Ν., Καξατζθνο Γ., (2013), Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο 1996-2010: 

Βηβιηνκεηξηθή Αλάιπζε Διιεληθώλ Γεκνζηεύζεσλ ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά -  Scopus,  Δζληθό  Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο 

    Λακβάλνληαη ππόςε όιεο νη δεκνζηεύζεηο ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία 

 

1.2.2.2. ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ (πξώελ ΣΔΗ Καιακάηαο) 

Σμ ΣΔΗ Καθαιάηαξ λεηίκδζε ηδ θεζημονβία ημο ιε αάζδ ημ ΠΓ 94/1988 ςξ Πανάνηδια ημο 

ΣΔΗ Πάηναξ. Σμ πνχημ ηιήια ημο πανανηήιαημξ ήηακ ημ Σιήια Ζθεηηνμθμβίαξ ημ μπμίμ 

θεζημφνβδζε ηαηά ημ εανζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 1987-1988. 

 

Με ημ ΠΓ 502/1989/ΦΔΚ215/3.10.1989/η.Α΄ηαηανβήεδηε ημ Πανάνηδια Καθαιάηαξ ημο ΣΔΗ 

Πάηναξ ηαζ ζδνφεδηε ημ ΣΔΗ Καθαιάηαξ ιε ηζξ ελήξ δφμ πμθέξ: 

 πμθή Σεπκμθμβίαξ Γεςπμκίαξ 

 πμθή Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιίαξ 

 

Καεειζά απυ ηζξ πμθέξ ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ πενζεθάιαακε, απυ ηδκ ίδνοζή ηδξ ηα ελήξ 

ηιήιαηα: 

 πμθή Σεπκμθμβίαξ Γεςπμκίαξ: Σιήια Φοηζηήξ Παναβςβήξ ηαζ Σιήια 

Θενιμηδπζαηχκ Καθθζενβεζχκ ηαζ Ακεμημιίαξ 
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 πμθή Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιίαξ: Σιήια Γζμίηδζδξ Μμκάδςκ Τβείαξ ηαζ Πνυκμζαξ ηαζ 

Σιήια Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

 

Σα ηιήιαηα Φοηζηήξ Παναβςβήξ ηαζ Γζμίηδζδξ Μμκάδςκ Τβείαξ ηαζ Πνυκμζαξ θεζημφνβδζακ 

βζα πνχηδ θμνά ηαηά ημ εανζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 1989-1990. Σα Σιήιαηα 

Θενιμηδπζαηχκ Καθθζενβεζχκ ηαζ Ακεμημιίαξ ηαζ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ θεζημφνβδζακ βζα 

πνχηδ θμνά ηαηά ημ Υεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 1993-1994. 

 

Με ημ ΦΔΚ/ 179/6.9.1999/η.Α΄/ΠΓ 200/1999 ζδνφεδηακ δφμ κέα Σιήιαηα ζημ ΣΔΗ 

Καθαιάηαξ, έκα ακά πμθή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζδνφεδηακ: 

 Σμ Σιήια Σεπκμθμβίαξ Γεςνβζηχκ Πνμσυκηςκ ζηδ πμθή Σεπκμθμβίαξ Γεςπμκίαξ ιε 

έκανλδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο, ημ Υεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2000-2001 

ηαζ, 

 Σμ Σιήια Υνδιαημμζημκμιζηήξ ηαζ Δθεβηηζηήξ ζηδ πμθή Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιίαξ 

ιε έκανλδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο απυ ημ Υεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 

1999-2000. 

 

Με αάζδ ημ ΠΓ 211/ΦΔΚ 189/14-10-2004/η.Α΄ ζδνφεδηε ημ Σιήια Σεπκμθμβίαξ 

Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Σδθεπζημζκςκζχκ ςξ Πανάνηδια ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ ζηδκ πάνηδ. Σμ εκ 

θυβς ηιήια δεκ ακήηεζ ζε ηαιία απυ ηζξ οπάνπμοζεξ πμθέξ ημο Ηδνφιαημξ. Πνυηεζηαζ βζα 

ηιήια ηδξ πμθήξ Σεπκμθμβζηχκ Δθανιμβχκ. 

 

οκεπίγμκηαξ ηδκ ακαπηολζαηή ημο πμνεία ημ Ίδνοια, πνμβναιιαηίγεζ ηδ πεναζηένς 

δζεφνοκζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ αάζδξ ημο ζε υιμνμοξ κμιμφξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο. Ζ επέηηαζδ αοηή ημο ΣΔΗ Καθαιάηαξ εα μδδβήζεζ ζηδκ ιεηελέθζλή ημο ζε 

ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο. 

 

Πξνπηπρηαθέο πνπδέο – ρνιέο θαη Σκήκαηα 

ημ ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο θεζημονβμφκ 4 πμθέξ ηαζ 8 Σιήιαηα ςξ αημθμφεςξ: 

 

ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο (Έδξα 

Καιακάηα) 

 Σιήια Φοηζηήξ Παναβςβήξ  

 Σιήια Θενιμηδπζαηχκ Καθθζενβεζχκ & Ακεμημιίαξ  

 Σιήια Σεπκμθμβίαξ Γεςνβζηχκ Πνμσυκηςκ  

 

ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο (Έδξα Καιακάηα) 

 Σιήια Γζμίηδζδξ Μμκάδςκ Τβείαξ & Πνυκμζαξ 

 Σιήια Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ  

 Σιήια Υνδιαημμζημκμιζηήξ & Δθεβηηζηήξ  

  

ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Έδξα Καιακάηα) 

 Σιήια Λμβμεεναπείαξ 
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ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Έδξα πάξηε) 

 Σιήια Μδπακζηχκ Πθδνμθμνζηήξ Σ.Δ. 

 

Γηδαθηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

Σμ αηαδδιασηυ έημξ 2012-2013 ημ ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο δζέεεηε 226 ιέθδ Γ.Δ.Π., εη ηςκ 

μπμίςκ 78 ακήηακ ζημ ηαηηζηυ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ, 5 ζημ ηαηηζηυ εζδζηυ εηπαζδεοηζηυ 

πνμζςπζηυ ηαζ 143 ζημ έηηαηημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ (εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ιε 

ζφιααζδ μνζζιέκμο πνυκμο). 

 

Σα 78 ιέθδ ημο ηαηηζημφ εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ ηαηακέιμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 14 

ηαεδβδηέξ, 13 ακαπθδνςηέξ ηαεδβδηέξ, 23 επίημονμζ ηαεδβδηέξ, 28 ηαεδβδηέξ εθανιμβχκ. 

ημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ ακαθοηζηή ηαηακμιή ηςκ ιεθχκ εηπαζδεοηζημφ 

πνμζςπζημφ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ζηα ηιήιαηα ημο ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο, βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 

2012-2013. 

 

Πίλαθαο 8: Αξηζκφο κειψλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ γηα 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 

ΥΟΛΖ/ΣΜΖΜΑΣΑ 
Δθπαηδεπηηθφ 

Πξνζσπηθφ 

Φνηηεηέο 

πλφινπ 

ρεηκεξηλψλ 

εμακήλσλ 

Φνηηεηέο 

πέξαλ 

θαλνληθψλ 

εμακήλσλ 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
96 858 1016 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 31 223 457 

ΣΜΖΜΑ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ 26 169 277 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 39 466 282 

    

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  62 1.386 1.476 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ 19 659 594 

ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 25 333 519 

ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 18 394 363 

    

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 41 325 0 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 41 325 0 

     

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 27 746 313 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σ.Δ. 27 746 313 

    

ΤΝΟΛΟ Σ.Δ.Η. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 226 3.315 2.805 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή    

 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2012-2013 μζ θμζηδηέξ ημο Σ.Δ.Η.  Πεθμπμκκήζμο ακήθεακ 

ζε 3.315, ιε πμζμζηυ 48,5% άννεκεξ ηαζ 51,5% εήθεζξ. Αηυια ζημ ΣΔΗ θμζημφζακ άθθμζ 

2.805 θμζηδηέξ πένακ ηςκ ηακμκζηχκ ελαιήκςκ. 

 

Δξεπλεηηθέο επηδφζεηο 
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πςξ θαίκεηαζ ζημ Γζάβναιια 18, μ ανζειυξ ηςκ δδιμζζεφζεςκ ημο ΣΔΗ 

Πεθμπμκκήζμο ακά έημξ είπε ιζα βεκζηά ακμδζηή πμνεία απυ ημ 1999 έςξ ημ 2010. 

 

Γηάγξακκα 1.18: Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ θαη ζπληειεζηήο κεηαβνιήο γηα ην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ αλά έηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2002-2010 

 

Πεγή: αρίλε Δ., Μάιιηνπ Ν., Υνύζνο Ν., Καξατζθνο Γ., (2013), Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο 1996-2010: 

Βηβιηνκεηξηθή Αλάιπζε Διιεληθώλ Γεκνζηεύζεσλ ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά -  Scopus,  Δζληθό  Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο 

 

οκμθζηά, ημ ιενίδζμ ημο ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο ζηδ ζοκμθζηή παναβςβή δδιμζζεφζεςκ 

ακήθεε ηδκ πενίμδμ 2006-2010 ζημ 3,5% (99). ζμκ αθμνά ζηδκ απήπδζδ ημο 

ενεοκδηζημφ ένβμο ιε αάζδ ηζξ ακαθμνέξ, βζα ηδκ πεκηαεηία 2006-2010, ημ ΣΔΗ  

Πεθμπμκκήζμο είπε ιενίδζμ ιυθζξ 3,3% ιε 264 ακαθμνέξ ηαηαθαιαάκμκηαξ έηζζ 12δ εέζδ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ημκ οβηνζηζηυ δείηηδ Απήπδζδξ, ημ ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο  

ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ 9δ εέζδ ιε δείηηδ 0,64 (αθ. Γ ζ ά β ν α ι ι α  1 9 ). Σμ βεβμκυξ υηζ μ 

δείηηδξ απήπδζδξ είκαζ ιζηνυηενμξ ηδξ ιμκάδαξ ζδιαίκεζ υηζ δ απήπδζδ ηςκ 

δδιμζζεφζεςκ ημο ΣΔΗ Π ε θ μ π μ κ κ ή ζ μ ο  είκαζ ανηεηά ιζηνυηενδ αοηήξ ημο ιέζμο υνμο 

ηςκ δδιμζζεφζεςκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 
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Γηάγξακκα 1.19: Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ, αξηζκφο αλαθνξψλ θαη ζρεηηθφο δείθηεο απήρεζεο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ θάζε ΣΔΗ ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεχζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, γηα  ηελ 

πεληαεηία 2006-2010  

 

Πεγή: αρίλε Δ., Μάιιηνπ Ν., Υνύζνο Ν., Καξατζθνο Γ., (2013), Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο 1996-

2010: Βηβιηνκεηξηθή Αλάιπζε Διιεληθώλ Γεκνζηεύζεσλ ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά -  Scopus,  Δζληθό  

Κέληξν Σεθκεξίσζεο 

Λακβάλνληαη ππόςε όιεο νη δεκνζηεύζεηο ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία 

 

1.2.2.3. Λνηπέο ππνδνκέο Έξεπλαο – Σερλνινγίαο 

Κέκηνμ Σεπκμθμβζηήξ Ένεοκαξ (Κ.Σ.Δ.) Πεθμπμκκήζμο 

Σμ Κέκηνμ Σεπκμθμβζηήξ Ένεοκαξ (Κ.Σ.Δ.) Πεθμπμκκήζμο, ζδνφεδηε ιε ημ Π.Γ. 143/ΦΔΚ 

123/20-06-01, είκαζ αοημδζμζημφιεκμ Νμιζηυ Πνυζςπμ Ηδζςηζημφ Γζηαίμο (Ν.Π.Η.Γ.), ιε 

έδνα ηδκ Καθαιάηα ηαζ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ Ακχηαημ Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ 

Ίδνοια (Α.Σ.Δ.Η.) Καθαιάηαξ. 

ημπυξ ημο Κέκηνμο είκαζ δ πνμαβςβή ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ένεοκαξ, δ εθανιμβή ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ πμνζζιάηςκ βζα ηδκ επίθοζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ 

ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο δ αεθηίςζδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ 

ιε ηζξ μπμίεξ ελοπδνεημφκηαζ ακάβηεξ ηδξ Πενζθένεζαξ αοηήξ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηδξ 

πχναξ, δ ακάπηολδ εθανιμβχκ ηαζ πνμσυκηςκ, δ πανμπή οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ δ 

οπμζηήνζλδ αζμιδπακζηχκ ηαζ αζμηεπκζηχκ ιμκάδςκ. 

Οζ Δνεοκδηζημί Σμιείξ εκδζαθένμκημξ ημο Κέκηνμο είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 
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1. Σμιέαξ Μεζμβεζαηχκ Καθθζενβεζχκ 

2. Σμιέαξ Φοηζημφ Πμθθαπθαζζαζηζημφ Τθζημφ 

3. Σμιέαξ Μεηαζοθθεηηζηχκ Υεζνζζιχκ ηαζ Μεηαπμίδζδξ Γεςνβζηχκ Πνμσυκηςκ, Ήπζςκ 

Μμνθχκ Δκένβεζαξ ηαζ Αοημιαηζζιμφ ζηα Θενιμηήπζα 

4. Σμιέαξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ, Σμπζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ 

Αοημδζμίηδζδξ 

5. Σμιέαξ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Δθανιμβχκ ηαζ Αζθαθζζηζηχκ Γζενβαζζχκ 

6. Σμιέαξ Τπδνεζζχκ Τβείαξ – Πνυκμζαξ 

Έξγα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί  

1. Μεθέηδ ζημπζιυηδηαξ βζα ηδ δδιζμονβία κέμο Σιήιαημξ ζημ ΣΔΗ.(ζημ Πανάνηδια 

πάνηδξ) 

2. φκηαλδ ιεθέηδξ ζημπζιυηδηαξ βζα ηδ ιεηελέθζλδ ηςκ Γδιμηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ 

ηδκ ακαδζμνβάκςζδ Ν.Π.Γ.Γ. ημο Γήιμο Καθαιάηαξ.  

3. Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Γήιμο Καθαιάηαξ.  

4. φκηαλδ ιεθέηδξ ζημπζιυηδηαξ βζα ηδ ιεηελέθζλδ ηςκ Γδιμηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ 

ζφκηαλδ ιεθέηδξ αζςζζιυηδηαξ ιμκμιεημπζηήξ. 

5. Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Γήιμο Ν. Ηςκίαξ.  

ΒΗΠΔ Σνίπμθδξ 

Ζ Βζμιδπακζηή πενζμπή Σνίπμθδξ μνζμεεηήεδηε ηαζ δδιζμονβήεδηε ημ 1989. Ξεηίκδζε κα 

θεζημονβεί ημ 1990. Δίκαζ δ 12δ εεζιμεεηδιέκδ ΒΗ.ΠΔ. ηδξ Δθθάδαξ. Απέπεζ 160 πθι. απυ 

ηδκ Αεήκα ηαζ ιυθζξ 3 πθι. απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηδξ Σνίπμθδξ. Δίκαζ δ πζμ ημκηζκή ζηδκ 

Αεήκα αζμιδπακζηή πενζμπή ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ηαθά μνβακςιέκεξ 

αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ. Απυ ηδ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ ΒΗ.ΠΔ.  ζήιενα είκαζ ηαθοιιέκμ 

πενίπμο ημ 52% ιε αζμιδπακίεξ ηαζ αζμηεπκίεξ, δζαθυνςκ ηαζ ακμιμζμβεκχκ ηθάδςκ.  

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 οκμθζηή έηηαζδ, 1620 ζηνέιιαηα. 

 Βζμιδπακζηά μζηυπεδα, 1054 ζηνέιιαηα. 

 Βζμηεπκζηά βήπεδα, 222 ζηνέιιαηα. 

 Κμζκυπνδζηεξ ελοπδνεηήζεζξ, 90 ζηνέιιαηα. 

 Γνυιμζ, 125 ζηνέιιαηα. 

Πνάζζκμ, 129 ζηνέιιαηα. 

 

 Τπνδνκή: 

 Δζςηενζηυ μδζηυ δίηηομ. 

 Γίηηομ δθεηηνμθςηζζιμφ μδχκ. 

 Γίηηομ φδνεοζδξ. 

 Γίηηομ απμπέηεοζδξ μιανίςκ ηαζ αηαεάνηςκ. 

 Κεκηνζηή ιμκάδα ηαεανζζιμφ απμαθήηςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Γήιμ Σνίπμθδξ. 
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 Ζθεηηνμδυηδζδ ιε πανμπή Μέζδξ Σάζδξ. 

 Σδθεθςκζηά δίηηοα. 

 Οδζηή ζφκδεζδ ιε Δεκζηυ δίηηομ. 

 Δλοπδνέηδζδ ιε θεςθμνεζαηή βναιιή. 

 
  

Χθέιεηεο Δπηρεηξεκαηηψλ-Δπελδπηψλ: 

 Άιεζδ εβηαηάζηαζδ. Απαθθαβή ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ ηδκ έηδμζδ άδεζαξ 

εβηαηάζηαζδξ. 

 Πνμκμιζαηή επζδυηδζδ ηαζ επζπμνήβδζδ ηδξ επέκδοζδξ ζηα πθαίζζα ηςκ ζζπουκηςκ 

κυιςκ πενί ακαπηολζαηχκ ηζκήηνςκ. 

 Πνμκμιζαηή θμνμθμβζηή ηαζ δαζιμθμβζηή ιεηαπείνζζδ βζα αβμνά μζημπέδςκ ηαζ βζα 

ιεηεβηαηάζηαζδ επζπεζνήζεςκ. 

 Πνμκμιζαηά πζζηςηζηά ιέηνα ιε εοκμσημφξ υνμοξ ελυθθδζδξ ηςκ μζημπέδςκ πμο εα 

αβμναζημφκ ζηδκ ΒΗ.ΠΔ. 

 Αθμνμθυβδηεξ εηπηχζεζξ. 

 Απμζαέζεζξ. 

Ζ ΒΗΠΔ Σνίπμθδξ ηεθεί οπυ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. (Σνάπεγα Πεζναζχξ). 

ΒΗΠΔ θαη ΒΗΟΠΑ Καιακάηαο 

ζμκ αθμνά ζηζξ μνβακςιέκεξ πενζμπέξ οπμδμπήξ αζμιδπακζηχκ-αζμηεπκζηχκ 

επζπεζνήζεςκ, ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο Καθαιάηαξ, οπάνπμοκ 2 μνβακςιέκεξ ΒΗ.ΠΔ (ΔΣΒΑ 

ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ.) ζηδκ πενζμπή ηδξ πενπμβείαξ ηαζ ζημκ Μεθζβαθά, ηαεχξ ηαζ έκα ΒΗΟ.ΠΑ.  

ζμκ αθμνά ηδ ΒΗ.ΠΔ. πενπμβείαξ, δ πθδνυηδηά ηδξ είκαζ 70% ηαζ μζ εβηαηεζηδιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ εκηυξ αοηήξ ελεζδζηεφμκηαζ ζημκ ηθάδμ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, ημο πμκδνζημφ 

ειπμνίμο ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, ζηδκ ηαηαζηεοή ροηηζηχκ εαθάιςκ, ζηζξ 

εηδυζεζξ/εηηοπχζεζξ, ζηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ απυ λφθμ, ηαζ ζηζξ ζζδδνμηαηαζηεοέξ. 

ζμκ αθμνά ημ ΒΗΟΠΑ,  θμνέαξ δζαπείνζζήξ ημο είκαζ δ Κηδιαηζηή Καθαιάηαξ Γδιμηζηή 

Ακχκοιδ Δηαζνεία «ΓΗΟΚΛΖ Α.Δ.». Με αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ Δηαζνείαξ, ημ ΒΗΟΠΑ 

εηηείκεηαζ ζε 52.000 η.ι. ηαζ θζθμλεκεί 62 επζπεζνήζεζξ, θεάκμκηαξ ημ 100% ηδξ πθδνυηδηάξ 

ημο. Οζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ ελεζδζηεφμκηαζ: 
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 εζημζζμηηχ (28) ζημκ ηθάδμ ημο ειπμνίμο, εη ηςκ μπμίςκ μζ είημζζ δφμ (22) ζηδ 

ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή μπδιάηςκ, 

 επηά (7) ζηδκ ηαηαζηεοή επίπθςκ, 

 επηά (7) ζηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ απυ εθαζηζηυ ηαζ πθαζηζηέξ φθεξ, 

 πέκηε (5) επζπεζνήζεζξ ζημκ ηθάδμ ηςκ ιεηαθμνχκ, 

 ηέζζενζξ (4) επζπεζνήζεζξ, ζημκ ηθάδμ ηδξ αζμιδπακίαξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ηαζ άθθεξ 

ηυζεξ ζημκ ηθάδμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιεηαθθζηχκ πνμσυκηςκ, 

 ηνεζξ (3) επζπεζνήζεζξ, ζημκ ηθάδμ ηςκ εηδυζεςκ / εηηοπχζεςκ, 

 δφμ (2) ζημκ ηθάδμ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ επίζδξ δφμ ζηδκ ηαηαζηεοή πανημπμθημφ 

ηαζ πνμσυκηςκ απυ πανηί, 

 ιία (1) επζπείνδζδ ελεζδζηεφεηαζ ζηδκ παναβςβή ηθςζημτθακημονβζηχκ οθχκ ηαζ ιία 

(1) ζηδκ πανμπή οπδνεζζχκ (πθφζζιμ / ζηέβκςια νμφπςκ). 

 

1.3. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΣΠΔ ΓΗΑ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΟ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΟΟ ΚΑΗ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ. ΒΑΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΥΡΖΖ ΣΠΔ ΣΖΝ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

Κμιαζηυ νυθμ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ απμηεθεί δ έκηαλδ ενβαθείςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ 

(ΣΠΔ) ζημ ημζκςκζημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ηδξ Πενζθένεζαξ. Ζ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

οζηενεί ζηδκ δοκαιζηή οπμδμιχκ ηαζ ακενχπζκςκ πυνςκ, χζηε κα απμηεθέζεζ πνυηοπμ 

θεζημονβίαξ ηδξ Φδθζαηήξ Πενζθένεζαξ ηαζ ειθακίγεζ ιδ ζηακμπμζδηζηέξ επζδυζεζξ ζε ΣΠΔ. 

φιθςκα ιε ηδκ αάζδ δεζηηχκ ηδξ Eurostat βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

παναηδνμφκηαζ μζ αηυθμοεεξ επζδυζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηαζ πνήζδ ΣΠΔ βζα ημ 

έημξ 2013: 

- Σμ πμζμζηυ ηςκ κμζημηονζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο δζαεέηεζ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ 

ακένπεηαζ ζημ 41%, παιδθυηενμ απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ πχναξ (56%) ηαζ ηδξ ΔΔ27 

(79%) 

- To πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο ηάκεζ ζοπκή πνήζδ ημο δζαδζηηφμο 

ακένπεηαζ ζημ 42%, εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζε εεκζηυ επίπεδμ ηαζ εονςπασηυ 

επίπεδμ (ΔΔ27) ακένπεηαζ ζε 56% ηαζ 72% ακηίζημζπα 

- Σμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ πμο δεκ πνδζζιμπμζεί Ζ/Τ ακένπεηαζ ζημ 47%, εκχ ημ 

ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζε εεκζηυ επίπεδμ ηαζ εονςπασηυ επίπεδμ (ΔΔ27) ακένπεηαζ ζε 

35% ηαζ 19% ακηίζημζπα 

- To πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ πμο έπεζ πναβιαημπμζήζεζ αβμνέξ ιέζς δζαδζηηφμο 

ακένπεηαζ ζημ 15% εκχ ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ζε εεκζηυ επίπεδμ ηαζ εονςπασηυ 

επίπεδμ (ΔΔ27) είκαζ 25% ηαζ 47% ακηίζημζπα 
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Δπζπνυζεεηα, ζφιθςκα ιε ηδκ «Ένεοκα βζα ηδκ ακάπηολδ & δζείζδοζδ οπδνεζζχκ 

δθεηηνμκζηήξ ελοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ & Δπζπεζνήζεςκ» ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ Α.Δ. 

(επηέιανζμξ 2012) ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο: 

- Σμ πμζμζηυ πνήζδξ ηςκ ααζζηχκ δζαεέζζιςκ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ημο 

Γδιμζίμο είκαζ 15,6%.  

- Σμ πμζμζηυ πνήζδξ δθεηηνμκζηά δζαεέζζιςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ακένπεηαζ ζημ 

29,7%. 

 

φιθςκα ιε ηδκ ζπεηζηή ένεοκα ημο «Παναηδνδηδνίμο βζα ηδκ Φδθζαηή Δθθάδα», ιε ηίηθμ 

«Σαοηυηδηα Υνδζηχκ Internet ζηδκ Δθθάδα» (Μάνηζμξ 2010), δ Πεθμπυκκδζμξ ανίζηεηαζ 

ζηδκ 3δ απυ ημ ηέθμξ εέζδ ζπεηζηά ιε ημ πμζμζηυ (33,6%) πνήζδξ Ζ/Τ ηαζ ζπεηζηά ιε ημ 

πμζμζηυ (34,6%) πνήζδξ ημο Γζαδζηηφμο.  

Πανά ηδ ζδιακηζηή πνυμδμ πμο έπεζ ζδιεζςεεί ηαηά ηδκ πενίμδμ 2005-2008 ζηα πμζμζηά 

πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο δ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο οζηενεί αηυιδ ζδιακηζηά ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ θμζπέξ Πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, ηαζ δεκ έπεζ αλζμπμζδεεί ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ δ 

δοκαηυηδηα πνήζδξ ηςκ δθεηηνμκζηά δζαεέζζιςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ.  

Πίλαθαο 9: Δπηδφζεηο ζε ΣΠΔ αλά Πεξηθέξεηα 
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Υνήζδ Ζ/Τ 

(%) 

39 42,4 31,3 29,6 31,4 41,6 39 36,2 33,6 57,3 41,7 45,4 44,6 2008 

Υνήζδ 

δζαδζηηφμο 

(%) 

39,4 41,3 32,8 28,4 32,2 37 38,8 36,5 34,6 57 41,9 47,2 43,8 2008 

Μεηααμθή 

πνήζδξ ημο 

δζαδζηηφμο 

(% 2005-

2008) 

108 84 25 49 64 66 154 128 198 79 238 129 137 2008 

Νμζημηονζά 

ιε 

πνυζααζδ 

ζημ 

δζαδίηηομ 

(%) 

29,7 36,8 21,3 25,3 26,2 35 30,7 32,1 30,3 56 38,9 44,1 37,5 2008 

Υνήζδ 

Ζθεηηνμκζηά 

Γζαεέζζιςκ 

Γδιυζζςκ 

Τπδνεζζχκ 

(%) 

43,5 32,4 31,5 33,3 17,6 52,4 7,1 61,7 29,7 34,9 61,3 19,5 37,7 2011 

Πεγή: Παξαηεξεηήξην Φεθηαθήο Διιάδαο 

  

 φιθςκα ιε ιεθέηδ ημο Παναηδνδηδνίμο βζα ηδκ Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ, ημ πμζμζηυ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο πμο ηαηά ημ 2011 δζέεεζακ ηεθάθαζα βζα ΣΠΔ 
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(θμβζζιζηυ, ελμπθζζιυ, πνμζςπζηυ ηαζ οπδνεζίεξ) ήηακ 23,8%, ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδκ 

ηεθεοηαία εέζδ ιεηαλφ ηςκ θμζπχκ Πενζθενεζχκ, ηδ ζηζβιή πμο ηδκ ίδζα πνμκζά δ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο ηαηέβναρε ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ ζε αοηυκ ημκ ημιέα ηαζ ήηακ ηδξ ηάλδξ 

ημο 43,5%. φιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ ίδζαξ ιεθέηδξ ημ πμζμζηυ επί ηςκ ζοκμθζηχκ ελυδςκ 

ηδξ επζπείνδζδξ πμο αθμνμφζε μ πνμτπμθμβζζιυξ βζα ΣΠΔ ημ 2011, δ Πεθμπυκκδζμξ 

ανίζηεηαζ ζηδκ 9δ εέζδ ιε 10,0%. 

Πίλαθαο 10: Δπελδχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζε ΣΠΔ αλά Πεξηθέξεηα 

ΓΔΗΚΣΖ 

Α
Ν

Α
Σ

. 
Μ

Α
Κ

Δ
Γ

. 

Θ
Ρ

Α
Κ

Ζ
 

Κ
Δ

Ν
Σ

. 
Μ

Α
Κ

Δ
Γ

. 

Γ
Τ

Σ
. 

Μ
Α

Κ
Δ

Γ
. 

Θ
Δ




Α
Λ

ΗΑ
 

Ζ
Π

Δ
ΗΡ

Ο


 

ΗΟ
Ν

ΗΑ
 Ν

Ζ


ΗΑ
 

Γ
Τ

Σ
ΗΚ

Ζ
 

Δ
Λ

Λ
Α

Γ
Α

 


Σ

Δ
Ρ

Δ
Α

 

Δ
Λ

Λ
Α

Γ
Α

 

Π
Δ

Λ
Ο

Π
Ο

Ν
Ν

Ζ


Ο


 

Α
Σ

Σ
ΗΚ

Ζ
 

Β
Ο

Ρ
Δ

ΗΟ
 Α

ΗΓ
Α

ΗΟ
 

Ν
Ο

Σ
ΗΟ

 Α
ΗΓ

Α
ΗΟ

 

Κ
Ρ

Ζ
Σ

Ζ
 

Πμζμζηυ 

επζπεζνήζεςκ 

πμο ηαηά ημ 

2011 δζέεεζακ 

ηεθάθαζα βζα 

ΣΠΔ (%) 

30,2 34,2 36,2 36,0 35,1 34,1 36,1 28,6 23,8 39,8 31,6 43,5 38,3 

Πμζμζηυ επί ηςκ 

ζοκμθζηχκ 

ελυδςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ πμο 

αθμνμφζε μ 

πνμτπμθμβζζιυξ 

βζα ΣΠΔ ημ 2011 

(%) 

9,3 15,2 25,0 17,0 8,1 6,8 13,1 15,9 10,0 14,5 18,4 17,7 16,5 

Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 
 

 Ακδζοπδηζηά είκαζ ηα ζημζπεία ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζείζδοζδ ημο 

δζαδζηηφμο ζηδκ Δθθάδα. φιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ βζα ημ 2012, δ Δθθάδα είπε ημ πζμ 

παιδθυ πμζμζηυ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο ζε ζφβηνζζδ ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ Δ.Δ. ηαζ ημ 

ιέζμ υνμ ηδξ Δονχπδξ, πμο θηάκεζ ημ 70%. Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ, ηα 

πμζμζηά βζα ημ 2012 θηάκμοκ ζημ 41% απυ 37% ημ 2011 ηαζ πμθφ παιδθυηενα απυ ημκ 

εονςπασηυ ιέζμ υνμ, πμο θηάκεζ ημ 59%. 

 

Σo πζμ απμβμδηεοηζηυ απ‟ υθα είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ Δθθάδα έπεζ πμθφ ορδθυ πμζμζηυ 

πμθζηχκ, πμο δεκ έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ πμηέ ημ Ίκηενκεη. Σμ πμζμζηυ αοηυ έθηαζε ζημ 

42% ημ 2012 απυ 45% ημ 2011 ηαζ πμθφ ορδθυηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιέζμ υνμ ηδξ 

Δονχπδξ, πμο ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία θηάκεζ ημ 22%. 

 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ Έθθδκεξ δείπκμοκ ζδζαίηενδ πνμηίιδζδ ζηδκ ηζκδηή ηδθεθςκία ηαζ 

ηάκμοκ εηηεκή πνήζδ ηςκ ηζκδηχκ οπδνεζζχκ, εκ ημφημζξ δ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ιέζς 

θμνδηχκ ζοζηεοχκ είκαζ πμθφ παιδθυηενδ ζηδκ Δθθάδα, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ οπυθμζπδ 

Δονχπδ ηαζ ημ 2012 έθηαζε ζημ 23% ζε ζφβηνζζδ ιε 36% πμο ήηακ μ εονςπασηυξ ιέζμξ 

υνμξ. Σα πμζμζηά ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία, ημο θμνδημφ Ίκηενκεη, είκαζ παιδθά αηυιδ ηαζ 

ζηζξ επαββεθιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ πνδζηχκ. Μυθζξ ημ 27% ηςκ εηαζνεζχκ ζηδκ Δθθάδα 

δζαεέημοκ θμνδηέξ ζοζηεοέξ ιε πνυζααζδ ζημ Ίκηενκεη ζηα ζηεθέπδ ημοξ, ζε ζφβηνζζδ ιε 

48% ζηδκ οπυθμζπδ Δονχπδ. 
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ζμκ αθμνά ημοξ θυβμοξ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο ζηδκ Δθθάδα, ημ 2012 δ ζοθθμβή 

πθδνμθμνζχκ βζα αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ ήηακ πνχηδ ζηδ θίζηα ηςκ πνμηζιήζεςκ ιε 45% ζε 

ζφβηνζζδ ιε 62% ζηδκ οπυθμζπδ Δονχπδ ηαζ αημθμοεμφζε δ εκδιένςζδ ιε 43%. Μυθζξ ημ 

9% ηςκ Δθθήκςκ δζαδζηηοαηχκ πνδζηχκ πναβιαημπμζεί on line ηναπεγζηέξ οπδνεζίεξ, εκχ 

ιέκεζ αηυιδ πμθφξ δνυιμξ βζα κα ειπεδχζμοκ μζ Έθθδκεξ ηδ κμμηνμπία ημο δθεηηνμκζημφ 

ειπμνίμο, πανά ηδκ υπμζα πνυμδμ έπεζ βίκεζ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια. 

 

ημκ ημιέα ηςκ ΣΠΔ μθείθεηαζ ημ 5% ημο εονςπασημφ ΑΔΠ, αβμναίαξ αλίαξ 660 

δζζεηαημιιονίςκ εονχ εηδζίςξ, ιε πμθφ ιεβαθφηενδ υιςξ ζοιαμθή ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

ζοκμθζηήξ παναβςβζηυηδηαξ (20% απεοεείαξ απυ ημκ ημιέα ηςκ ΣΠΔ ηαζ ηαηά 30% απυ ηζξ 

επεκδφζεζξ ΣΠΔ). Αοηυ μθείθεηαζ ζηα ορδθά επίπεδα δοκαιζζιμφ ηαζ ηαζκμημιίαξ ημο ημιέα, 

ηαεχξ ηαζ ζημκ ηαηαθοηζηυ ημο νυθμ ζηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο δζελαβςβήξ ηςκ ζοκαθθαβχκ 

ζε άθθμοξ ημιείξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σαοηυπνμκα, μ ημζκςκζηυξ ακηίηηοπμξ 

ηςκ ΣΠΔ έπεζ ηαηαζηεί ζδιακηζηυξ, βζα πανάδεζβια ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ 

απυ 250.000.000 πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο ηαεδιενζκά ζηδκ Δονχπδ ηαζ υηζ ζπεδυκ υθμζ μζ 

Δονςπαίμζ δζαεέημοκ ηζκδηά ηδθέθςκα, έπεζ ιεηααάθεζ ημκ ηνυπμ γςήξ.  

 

φιθςκα ιε ηδκ Δεκζηή Δπζηνμπή Σδθεπζημζκςκζχκ ηαζ Σαποδνμιείςκ Δθθάδμξ (ΔΔΣΣ), δ 

ηάθορδ ADSL βζα ηδκ Πεθμπμκκήζμο δεκ είκαζ ζε ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ 

ιε ημκ παναηάης πάνηδ ηαζ πενζμνίγεηαζ ζηα υνζα ηςκ ιεβάθςκ πυθεςκ ζε ηάεε 

Πενζθενεζαηή Δκυηδηα. Ζ ηάθορδ ζε VDSL δίηηομ είκαζ ιδδεκζηή. 

 

 
ρήκα 1: Υάξηεο Κάιπςεο ADSL ζηελ Πεινπφλλεζν 

 

Σέθμξ, ηάθορδ ηδθεμπηζημφ δζηηφμο ιε πνςηυημθθμ internet, Internet Protocol TV (IpTv), 

οπάνπεζ ζε ιζηνυ επίζδξ ααειυ ηαζ θαίκεηαζ ζημκ παναηάης πάνηδ: 
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ρήκα 2: Υάξηεο Κάιπςεο iPTV ζηελ Πεινπφλλεζν 

 

Αληζφηεηεο / Μεηνλεθηήκαηα 

Συζμ ηαηά ηζξ πνμδβμφιεκεξ πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ, υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ηνέπμοζα, ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο έπμοκ οθμπμζδεεί ή / ηαζ οθμπμζμφκηαζ ένβα ακάπηολδξ 

εονογςκζηχκ δζηηφςκ, ηαεχξ ηαζ ένβα αλζμπμίδζδξ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ απυ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ηαζ ιαεδηζηή ημζκυηδηα, ηαεχξ ηαζ ένβα ρδθζαηχκ οπδνεζζχκ βζα ημκ πμθίηδ 

ηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ ΜΜΔ ζηζξ ΣΠΔ. Ο νοειυξ ηαζ ημ εφνμξ 

οθμπμίδζήξ ημοξ υιςξ, είκαζ ζε παιδθά επίπεδα ηαζ ηαθφπημοκ έκα ζπεηζηά ιζηνυ ιένμξ ημο 

πχνμο / έηηαζδξ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ πμθζηχκ, ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. 

Πανάθθδθα, δ γήηδζδ βζα πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ΣΠΔ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ είκαζ πμθφ ιζηνή, 

ηυζμ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ πμθίηεξ, μθεζθυιεκδ, ηονίςξ, ζηδκ έθθεζρδ 

«ρδθζαηχκ» δελζμηήηςκ, αθθά ηαζ ζηδ ιζηνμφ ααειμφ δζαεεζζιυηδηα εζζμδδιάηςκ. Ζ πνήζδ 

οπμθμβζζηή ηαζ δζαδζηηφμο είκαζ απυ ηζξ παιδθυηενεξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ πμθφ παιδθυηενδ 

απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

Τπάνπεζ ιζηνυξ ανζειυξ επζπεζνήζεςκ ΣΠΔ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ηαηεφεοκζδ 

δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ μθμηθήνςζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ θμβζζιζημφ βζα ηζξ δδιυζζεξ 

οπδνεζίεξ, ηαεχξ ηαζ βζα άθθεξ ημπζηέξ ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ, ιε ιζηνυ εφνμξ 

δναζηδνζμηήηςκ. 

Διπεζνζηά παναηδνείηαζ ζδιακηζηή δζαννμή επαββεθιαηζχκ ΣΠΔ, ιε δεδμιέκμ υηζ μζ 

ακηίζημζπεξ εέζεζξ ενβαζίαξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηυζμ δ ακάπηολδ ΣΠΔ, υζμ ηαζ δ πνήζδ ηδξ απυ υθμ ημ θάζια ηςκ 

ημζκςκζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, 

ηοιαίκεηαζ ζε πμθφ παιδθά επίπεδα. 
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Αλάγθεο 

Δη ημο βεβμκυημξ υηζ έπμοκ οθμπμζδεεί ζημ πανεθευκ ένβα ακάπηολδξ εονογςκζηχκ 

δζηηφςκ, ηαεχξ επίζδξ πενζθαιαάκμκηαζ, ςξ πνμβναιιαηζζιυξ, ακηίζημζπα ένβα ζηα 

Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ηδξ πενζυδμο 2007-2013, ιε πμθφ ανβμφξ νοειμφξ 

οθμπμίδζδξ ηαζ ιε εκδεπυιεκδ ιδ οθμπμίδζή ημοξ, απαζηείηαζ μ αηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

εθθείρεςκ ζε οπμδμιέξ ηαζ θεζημονβία ιδηνμπμθζηζηχκ δζηηφςκ ηαζ άθθςκ οπμδμιχκ 

εονογςκζηυηδηαξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ζήιενα οπάνπεζ 

παιδθυξ ααειυξ ηάθορδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε εονογςκζηέξ οπμδμιέξ, ζε δίηηοα ορδθχκ 

ηαποηήηςκ ηαζ ακηίζημζπςκ οπδνεζζχκ. 

Γεδμιέκδ είκαζ επίζδξ δ έθθεζρδ εονογςκζηχκ Ftt – ready ζηδ αζμιδπακζηή πενζμπή ηδξ 

Σνίπμθδξ βζα πνήζδ ημοξ απυ ηζξ εβηαηεζηδιέκεξ ή  πνμξ εβηαηάζηαζδ επζπεζνήζεζξ, ηαεχξ 

επίζδξ ακηίζημζπεξ εθθείρεζξ οπάνπμοκ ζε πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ εηηυξ ΒΗΠΔ. 

 

Πένακ αοηχκ ηςκ ακαβηχκ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ, απαζηείηαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ 

πνυζααζδξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε δζμζηδηζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ 

επζπεζνδιαηζηέξ οπδνεζίεξ ιε πνήζδ ηςκ ΣΠΔ, εκχ είκαζ ακαβηαία ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ 

ζοιιεημπήξ ημο ζδζςηζημφ επζπεζνδιαηζημφ ημιέα ζε δναζηδνζυηδηεξ ΣΠΔ, ιε ακάπηολδ 

επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ βζα αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ ημζκμηζηήξ 

πνδιαημδυηδζδξ, αθθά ηονίςξ βζα ηδκ αζςζζιυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ΣΠΔ. Γζα 

ηδκ επίηεολδ ηάθορδξ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ ακαβηχκ απαζηείηαζ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, 

ζπεηζηή εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ εκίζποζδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ημοθημφναξ ηςκ πμθζηχκ, 

ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο.  

 

ε ηάεε πενίπηςζδ δε, απαζηείηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο βζα εκζζπουιεκδ δδιζμονβία ζηακμηήηςκ ΣΠΔ, εκχ εα πνέπεζ κα 

ηαθθζενβδεεί δ ιεηαθμνά βκχζδξ ηαζ δ ηαζκμημιία ζηδ βεςνβία, ηδ δαζμημιία ηαζ ζηζξ 

αβνμηζηέξ πενζμπέξ εκ βέκεζ. 

 

Γπλαηφηεηεο 

Ακ ηαζ παιδθυ ημ επίπεδμ ακάπηολδξ ηαζ πνήζδξ πνμσυκηςκ ΣΠΔ ζηδ Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο, οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ πνμχεδζήξ ημοξ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ, ιε δεδμιέκδ ηδκ εθηοζηζηυηδηά ημοξ θυβς ηςκ κέςκ 

δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένμκηαζ βζα πνήζδ ακμζηηχκ  δεδμιέκςκ cloud, βζα ακμζπηά 

δεδμιέκα ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ δζαδζηηφμο. Δπίζδξ, δ Πενζθένεζα πανάβεζ έκα 

ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ εεκζηήξ γήηδζδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ θζθμλεκεί ιεβάθεξ ιμκάδεξ 

δζφθζζδξ πεηνεθαζμεζδχκ. Αοηή δ ζδζαίηενα ιεβάθδ αζμιδπακία πανέπεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ αάζεζ 

ηςκ ακαβηχκ ηδξ βζα εονεία πνήζδ ΣΠΔ, ακ ηαζ εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ μζ ιμκάδεξ 

αοηέξ δζμζημφκηαζ απυ ηδκ Αεήκα. ε ηάεε πενίπηςζδ, μζ δοκαηυηδηεξ πνυζααζδξ ηαζ 

πνήζδξ ΣΠΔ εζηζάγμκηαζ ηονίςξ ζημοξ ελήξ ημιείξ ηδξ Πενζθένεζαξ, θυβς ηδξ φπανλδξ 

ακηίζημζπςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ: 

 ημ πνςημβεκή ημιέα, βζα ηδκ αεθηίςζδ εθέβπμο ηδξ πμζυηδηαξ, βζα ηδκ ειπμνία, ηδ 

ζήιακζδ, ηδκ ζπκδθάηδζδ ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ πζζημπμίδζδξ. 
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 ηδ ιεηαπμίδζδ, βζα ηδκ εθανιμβή αοημιαηζζιχκ, εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ, 

ιείςζδ ημο ηυζημοξ, αοημιαηζζιμφξ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ 

αλζμπμίδζδ social media βζα ζπεδζαζιυ, πνμχεδζδ πνμσυκηςκ, ακαηάθορδ κέςκ 

αβμνχκ ηθπ. 

 ημ ημονζζιυ / πμθζηζζιυ, βζα ηδκ πνμαμθή πμθζηζζηζηχκ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ, ιε 

κέα ρδθζαηά ιέζα, εθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ δζαπείνζζδξ ηαζ δαπάκδξ δζαθήιζζδξ. 

 ηζξ ιεηαθμνέξ, βζα ζφβπνμκεξ έλοπκεξ πνμζεββίζεζξ ιεηαθμνάξ, ιε ζηυπμ ηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ ημο πνυκμο ηαζ ημο ηυζημοξ ηαλζδζμφ / ιεηαθμνάξ. 

 θεξ μζ παναπάκς ηαηδβμνίεξ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιπμνμφκ κα 

αεθηζχζμοκ ηα πενζεχνζα ηένδμοξ ημοξ ηαζ κα αολήζμοκ ηζξ πςθήζεζξ ημοξ, ιε ηαθφηενμ 

branding ηαζ δζαθήιζζδ, ηδ πνήζδ κέαξ βεκζάξ ERP ηαζ CRM ενβαθεία, ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηζξ ζφβπνμκεξ πθαηθυνιεξ e-commerce ηαζ δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ. 

 ηδ δζαηοαένκδζδ, ιε εθανιμβή ημο e – government, βζα αφλδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ ελαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ. 

 

Ζ πανμοζία ηςκ δφμ Ακχηαηςκ Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ ηαζ ημ οπυ ζφζηαζδ κέμ 

ενεοκδηζηυ ηέκηνμ ζηδ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ιε ζπεηζηή ελεζδίηεοζδ ζε ακάπηολδ ηαζ 

πνήζδ ΣΠΔ, είκαζ ιζα ζδιακηζηή πανάιεηνμξ δοκαημηήηςκ αεθηίςζδξ αοημφ ημο ημιέα ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηζξ εκδεζηηζηά πνμακαθενυιεκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

 

1.4. ΔΚΠΟΝΖΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ – ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ – ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ – 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ (SWOT) 

Ζ ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

μδδβεί ζε ααζζηά ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ μζημκμιία ηδξ πενζμπήξ  αθθά ηαζ ηζξ 

επζδυζεζξ ζημκ πχνμ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ.  

 

Δίκαζ πνμθακέξ πςξ μζ ηθάδμζ μζ μπμίμζ ζηδνίγμοκ ηυζμ ηδ δδιζμονβία πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ, 

ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα είκαζ μ αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ (πνςημβεκήξ 

παναβςβή ηαζ ιεηαπμίδζδ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ) ηαζ μ ημονζζιυξ – πμθζηζζιυξ.  

 

Ο ααειυξ ηαζκμημιζηυηδηαξ ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ παιδθυξ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ εθάπζζηεξ 

επεκδφζεζξ βίκμκηαζ ζε ένεοκα ηαζ ηεπκμθμβία απυ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα ηαζ εθάπζζημζ 

ενβαγυιεκμζ απαζπμθμφκηαζ ζημ πχνμ αοηυ.  πςξ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ έηζζ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, δ ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηα πακεπζζηδιζαηά 

ζδνφιαηα ηαζ ηδκ παναβςβή είκαζ αιεθδηέα, ιε απμηέθεζια δ βκχζδ κα ιδκ δζαπέεηαζ ζηδκ 

αβμνά. 

 

Σμ ζφκμθμ ηςκ παναπάκς ζδιείςκ ηαζ παναηδνήζεςκ απμηεθεί ηζξ βεκζηέξ βναιιέξ ηζξ 

SWOT ακάθοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ, δ μπμία ηαζ πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά ζημ παναηάης 

πήια. 

 

ρήκα 3: Αλάιπζε SWOT Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
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ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

□ Δββφηδηα ζε Αηηζηή 

□ Οθμηθήνςζδ ααζζηχκ οπμδμιχκ 

□ διακηζηή παναβςβή ορδθήξ πμζυηδηαξ 

πζζημπμζδιέκςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ 

□ διακηζηή ακάπηολδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

βεςνβίαξ 

□ Δλςζηνεθείξ οπμ-ηθάδμζ ημο πνςημβεκή 

ημιέα 

□ Τρδθήξ πμζυηδηαξ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

□ Ηζημνζηή ηαζ πμθζηζζιζηή πανάδμζδ – 

ζζπονά πμθζηζζιζηά ζημζπεία 

□ Πενζμπέξ θοζζημφ ηάθθμοξ (Natura) 

 

□ Γήνακζδ ημο πθδεοζιμφ 

□ Υαιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

□ Υαιδθυξ ααειυξ δζάποζδξ ΣΠΔ 

□ Υαιδθή παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ 

□ Δθθείρεζξ ζε εονογςκζηέξ οπμδμιέξ 

□ διακηζηή οζηένδζδ ζε δαπάκεξ βζα Δ-Σ-

Κ 

□ Μζηνυ ιέβεεμξ επζπεζνήζεςκ ηαζ Έθθεζρδ 

ηαζκμημιζηήξ ημοθημφναξ 

□ Απμοζία ζδιακηζηχκ ενεοκδηζηχκ 

ηέκηνςκ, ιδπακζζιχκ ιεηαθμνάξ 

ηεπκμβκςζίαξ  

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

□ Σα κέα δζαηνμθζηά πνυηοπα 

□ Ζ ζοκεπζγυιεκδ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ βζα 

ηνυθζια ζε δζεεκέξ επίπεδμ 

□ Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ 

□ Ζ κέα Κμζκή Αβνμηζηή Πμθζηζηή  

□ Ζ ζηναηδβζηή ΔΔ – 2020  

□ Ζ ζδιαζία πμο απμδίδεζ δ Πενζθένεζα 

ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε 

ενεοκδηζηά ζδνφιαηα  

□ Ζ ιδ πνμχεδζδ δζανενςηζηχκ 

ιεηααμθχκ ζημκ πνςημβεκή ημιέα 

□ Ζ ζοκέπζζδ ηδξ δδιμβναθζηήξ 

απμδοκάιςζδξ 

□ Ο ακηαβςκζζιυξ απυ ηζξ ακαπηοζζυιεκεξ 

πχνεξ ζηδκ παναβςβή παναδμζζαηχκ 

αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ 

□ Ζ ιδ αλζμπμίδζδ ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ 

πθεμκεηηδιάηςκ  

□ Ζ δζαηήνδζδ ζε πμθφ παιδθά επίπεδα ηδξ 

δαπάκδξ βζα Δ-Σ-Κ 

□ Ζ απμοζία δζηηφςζδξ ηαζ ζοκενβαζζχκ 

ιεηαλφ ημιέςκ ηαζ ηθάδςκ    

□ Γοζιεκέξ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ελαζηίαξ 

ηδξ ηνίζδξ 
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22..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΣΣΧΧΝΝ  ΓΓΤΤΝΝΑΑΣΣΟΟΣΣΖΖΣΣΧΧΝΝ  ΣΣΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΦΦΔΔΡΡΔΔΗΗΑΑ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  

ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΓΓΗΗΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  ΒΒΑΑΗΗΜΜΔΔΝΝΖΖ  ΣΣΖΖΝΝ  

ΚΚΑΑΗΗΝΝΟΟΣΣΟΟΜΜΗΗΑΑ    

2.1. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΗΧΗΜΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Δ ΣΟΜΔΑΚΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗΚΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

ηδκ ακάθοζδ SWOT πμο πνμδβήεδηε ακαδείπεδηε ημ εονφηενμ  ιαηνμμζημκμιζηυ, 

ιζηνμμζημκμιζηυ, δδιμβναθζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ  πενζαάθθμκ ηδξ Πενζθένεζαξ.  

 

Ζ ελεζδίηεοζδ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ μθείθεζ κα εηηζκήζεζ 

απυ ηδκ παναβςβζηή ελεζδίηεοζδ ηδξ Πενζθένεζαξ, ημ οθζζηάιεκμ δοκαιζηυ ηαζκμημιίαξ αθθά 

ηαζ ηδ δζαεεζζιυηδηα  - φπανλδ ηςκ ακαβηαίςκ ιδπακζζιχκ, ζοκελεηάγμκηαξ ηα ακςηένς 

οπυ ημ πνίζια ηςκ ακαβηαίςκ ζοκενβεζχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ 

ηαζκμημιζημφ μζημζοζηήιαημξ.  

 

Ζ ελεζδίηεοζδ ηδξ ηναηδβζηήξ έθααε οπυρδ ηδξ ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ 

(αζαθζμβναθζηά), ηζξ ζοκακηήζεζξ δζααμφθεοζδξ, ηα εειαηζηά ενβαζηήνζα  πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ιέπνζ ηδκ διενμιδκία ακαθμνάξ ηδξ πανμφζαξ έηεεζδξ,  εκχ δεκ 

ηαηέζηδ δοκαηυκ κα αλζμπμζδεεί πθήνςξ δ ένεοκα πεδίμο θυβς ηδξ ιζηνήξ ακηαπυηνζζδξ 

πμο έπεζ οπάνλεζ ιέπνζ ζήιενα εη ιένμοξ ηςκ επζπεζνήζεςκ.  

 

Ζ πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήεδηε ααζίζεδηε ζημ ζοβηεναζιυ ιζαξ top-down ηαζ bottom-up 

πνμζέββζζδξ πμο απμηεθεί ααζζηή ζοκζζηαιέκδ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ.  Με 

δεδμιέκμ υηζ δεκ έπμοκ μθμηθδνςεεί ηα εειαηζηά ενβαζηήνζα ηαζ δ ένεοκα πεδίμο ηςκ 

επζπεζνήζεςκ εα ηαηαζηεί ακαβηαία δ επζηαζνμπμίδζδ /  ακαεεχνδζδ ημο πανυκημξ 

ηεθαθαίμο ζηδκ ηεθζηή έηεεζδ.  

 

Παξαγσγηθή Δμεηδίθεπζε ζε ηνκεαθφ επίπεδν  

 

Με αάζδ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ πμο πνμδβήεδηε πνμέηορε υηζ δ 

Πενζθένεζα εζδζηεφεηαζ ζημοξ αηυθμοεμοξ ηθάδμοξ  : 

 

Πνςημβεκήξ ημιέαξ 

 Φοηζηή παναβςβή  

 

Γεοηενμβεκήξ ημιέαξ 

ζ) Αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ (πνχηδ ιεηαπμίδζδ ηαζ ειπμνία βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ – 

αζμιδπακία ηνμθίιςκ) ιε πθδεχνα επζπεζνήζεςκ ηαζ βεςβναθζηή δζαζπμνά ζε υθδ ηδκ 

έηηαζδ ηδξ Πενζθένεζαξ, ιε επζιένμοξ ηθαδζηέξ ελεζδζηεφζεζξ,  

ζζ) Παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ θζβκίηδ (πςνζηά εζηζαζιέκδ ζηδκ Μεβαθυπμθδ) υπμο 

δναζηδνζμπμζείηαζ ιία επζπείνδζδ,  
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ζζζ) Γζφθζζδ πεηνεθαίμο (πςνζηά εζηζαζιέκδ ζηδκ Κυνζκεμ), υπμο δναζηδνζμπμζείηαζ ιία 

επζπείνδζδ, 

ζκ) Δπελενβαζία πνμσυκηςκ ηαπκμφ (πςνζηά εζηζαζιέκδ ζηδκ Μεζζδκία), υπμο 

δναζηδνζμπμζείηαζ ιία επζπείνδζδ.  

 

Ζ ηονζανπία ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα είκαζ πνυδδθδ ηαζ απμηεθεί ημζκή πεπμίεδζδ (υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάθοζδ – δζααμφθεοζδ) υηζ είκαζ μ ημιέαξ πμο αναποπνυεεζια ηαζ ιε 

ηδκ ηαηάθθδθδ ηζκδημπμίδζδ ημο εκδμβεκμφξ δοκαιζημφ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημκ ποθχκα 

βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ.   

 

Ζ ελέθζλδ ημο ημιέα ηδξ εκένβεζαξ είηε ζηζξ παναδμζζαηέξ ιμνθέξ ημο (θζβκίηδξ) είηε  ζηζξ 

ακαδουιεκεξ υπςξ είκαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ Ακακεχζζιςκ Μμνθχκ Δκένβεζαξ (αζμθζηή, 

δθζηζαηή) ζοκανηάηαζ ιε ηδκ θήρδ απμθάζεςκ πμο οπενααίκμοκ ημ Πενζθενεζαηυ επίπεδμ 

αθθά ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ επεκδφζεςκ «οπενημπζηήξ ηθίιαηαξ».  

 

Άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ εκένβεζα δναζηδνζυηδηα ημπζηήξ ηθίιαηαξ, εα ιπμνμφζε κα 

εεςνδεεί δ αλζμπμίδζδ ηςκ παναπνμσυκηςκ ηδξ αβνμδζαηνμθζηήξ  παναβςβήξ.  

 

ε υηζ αθμνά ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα δ ελεζδίηεοζδ αθμνά ημκ οπμηθάδμ ηδξ θοηζηήξ 

παναβςβήξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηα αηυθμοεα «χνζια» ημπζηά παναβςβζηά ηοηθχιαηα: 

 Ακπέιη/νίλνο ζηζξ «ακαβκςνζζιέκεξ» γχκεξ παναβςβήξ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ 

θυβς ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ημο πνμσυκημξ, ηδξ ελαβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ αθθά ηαζ ηδξ 

φπανλδξ ηαθά μνβακςιέκςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ  ορδθμφ ααειμφ ηαεεημπμίδζδξ. ηα 

εεηζηά ημο οπμηθάδμο δ φπανλδ ζοθθμβζημφ θμνέα ηαζ δ δζάεεζδ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ζοθθμβζηχκ δνάζεςκ. 

 Διηά – ειαηφιαδν, θυβς ηδξ  ιεβάθδξ  παναβςβζηήξ δοκαιζηυηδηαξ, ηςκ 

ζδιακηζηχκ ελαβςβχκ, ηδξ φπανλδξ Πνμσυκηςκ Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ, ηδκ 

ηαημπφνςζδ (πανά ηα πνμαθήιαηα) ημο μκυιαημξ ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ. Ο 

ηαηαηενιαηζζιυξ ημο παναβςβζημφ ηοηθχιαημξ ηαζ δ αζοκέπεζα (παναβςβυξ, 

εθαζμηνζαείμ, ιεηαπμίδζδ/ζοζηεοαζία, πνμχεδζδ-πνμαμθή, ειπμνία), δ απμοζία 

«εκζαίαξ θςκήξ» ηαζ ζοθθμβζημφ θμνέα απμηεθμφκ ακαζηαθηζημφξ πανάβμκηεξ  βζα 

ηδκ εκίζποζδ ημο οπμηθάδμο.  

 Παξαγσγή ρπκψλ – θξνχηα (θπξίσο εζπεξηδνεηδή) θυβς ηδξ φπανλδξ 

ζδιακηζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ παναβςβζηήξ δοκαιζηυηδηαξ, ζδιακηζημφ υβημο 

πνςημβεκμφξ παναβςβήξ αθθά ηαζ φπανλδξ ζδιακηζηχκ ιεηαπμζδηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ.  

 

Ακενπυιεκμζ ημιείξ είκαζ μζ εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ, πςνζηά εζηζαζιέκεξ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Σνζθοθίαξ, εκχ ζδιακηζηά πενζεχνζα ακάπηολδξ οπάνπμοκ βζα ηδκ αζβμπνμααημηνμθία, 

πμο απαζημφκ υιςξ ηδκ επίθοζδ ηςκ πνυκζςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηυζημξ 

δζαηνμθήξ ηςκ γχςκ. Ζ αφλδζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ απαζηείηαζ βζα κα αολδεεί δ 

ηονμημιζηή παναβςβή ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ΠΟΠ ηδξ  Πενζθένεζαξ.   

 

Ζ επζθμβή ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα είκαζ απυθοηα ζοιααηή ηαζ ιε ηδκ Δεκζηή ηναηδβζηή 

Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαζ ααζίγεηαζ ζε ιία ηνίζζιδ πανάιεηνμ πμο είκαζ υηζ ζημκ 
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αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα δ ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία δεκ απμηεθεί ηδκ ηφνζα ζοκζζηχζα βζα ηδκ 

δδιζμονβία πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ.  Ζ πνμζήθςζδ ζηδκ πμζυηδηα, δ ζοζηεοαζία, δ ακάδεζλδ 

ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ (ηαοηυηδηα πνμσυκημξ, ζοζπέηζζδ ιε πενζμπή παναβςβήξ 

ηαζ ιέεμδμ επελενβαζίαξ), δ πνμχεδζδ ηαζ δ πνμαμθή ηςκ πνμσυκηςκ απμηεθμφκ πενζμπέξ 

βζα ηδκ οζμεέηδζδ ιδ ηεπκμθμβζηήξ ηαζκμημιίαξ πμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνμζηζεέιεκδ 

αλία, αλζμπμζχκηαξ ηα ζζπονά ζδιεία ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ.      

 

Σνζημβεκήξ ημιέαξ  

Ο ηνζημβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ πανμοζζάγεζ ζζυννμπή  ηαηακμιή ιεηαλφ ηςκ 

επζιένμοξ ηθάδςκ, αημθμοεχκηαξ ηδ δζάνενςζδ ηδξ πχναξ, πανμοζζάγμκηαξ υιςξ 

ζδιακηζηή οζηένδζδ ηυζμ ζε υνμοξ ΑΠΑ υζμ ηαζ απαζπυθδζδξ. Ο ημονζζιυξ, πμο απμηεθεί 

ηζκδηήνζα δφκαιδ βζα ανηεηέξ Πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά, 

πανμοζζάγμκηαξ υιςξ πμθθά ζζπονά ζδιεία.  

  

Ο  ημονζζιυξ  απμηεθεί ημκ ημιέα πμο πανμοζζάγεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ 

βζα ιζα ζεζνά θυβςκ πμο αθμνμφκ ηδ ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ (μθμηθήνςζδ 

Γζεονςπασηχκ Γζηηφςκ, αενμδνυιζμ Καθαιάηαξ), ηδ ζδιακηζηή ακααάειζζδ ηςκ 

ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ ιε ηδ δδιζμονβία κέςκ λεκμδμπείςκ ορδθήξ ηάλδξ, ηδ δοκαηυηδηα 

δζαθμνμπμίδζδξ ημο πνμζθενυιεκμο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ αλζμπμζχκηαξ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ (47 πενζμπέξ ημο δζηηφμο ΦΤΖ 2000) ηαζ ημ πμθζηζζηζηυ απυεεια (60 

ανπαζμθμβζημί πχνμζ μνζζιέκμζ εη ηςκ μπμίςκ παβηυζιζαξ ειαέθεζαξ ηαζ 20 Μμοζεία), πμο 

απμηεθμφκ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ πενζδβδηζημφ ημονζζιμφ δςδεηάιδκδξ δζάνηεζαξ 

ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ζηδκ 

πθέμκ ακαπηοζζυιεκδ ημονζζηζηή αβμνά πμο είκαζ δ ηνμοαγζένα.  

 

Ζ δοκαηυηδηα εκίζποζδξ ηςκ δζαημιεαηχκ ζπέζεςκ αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ηαζ ημονζζιμφ  

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πμθθαπθχξ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ πενζθενεζαηή  

μζημκμιία.  

 

Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ηάεε ημιέα ιειμκςιέκα αθθά ηαζ ζοκδοαζηζηά 

είκαζ δ  ηάθορδ ηςκ ζδιακηζηχκ εθθείρεςκ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ οπμδμιή ΣΠΔ εζδζηά 

ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ. Ζ ηάθορδ ιε ααζζηυ εονογςκζηυ  δίηηομ (δεκ απαζηείηαζ δ ηάθορδ 

κα βίκεζ ιε δίηηοα ορδθχκ ηαποηήηςκ) ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαθφηενδ πανμπή 

οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, δδιζμονβχκηαξ πανάθθδθα 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακαεένιακζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ.    

 

Τθζζηάιεκμ δοκαιζηυ ηαζκμημιίαξ  

 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ ζηδκ Πενζθένεζα είκαζ δ πακηεθήξ 

απμοζία ιδπακζζιχκ ιεηαθμνάξ ηαζ δζάποζδξ ηαζκμημιίαξ. Πανά ηδ ζδιακηζηή 

πνδιαημδυηδζδ πμο οπήνλε ηαη ημ πανεθευκ απυ ηδκ ΔΔ δεκ έπεζ ηαηαζηεί δοκαηή δ 

δδιζμονβία εκυξ ιδπακζζιμφ ιεηαθμνάξ ηαζκμημιίαξ.  
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Ζ Πενζθένεζα πανμοζίαγε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ απμιμκςιέκδξ 

Πενζθένεζαξ ιε αάζδ ημκ ζπεηζηυ μνζζιυ2.   

 
Γηάγξακκα 2.1: Υαξαθηεξηζηηθά απνκνλσκέλεο Πεξηθέξεηαο  

 

Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ααειζαία ιεηαθθάζζμκηαζ ζηδκ εκυηδηα Γδιυζζμξ Σμιέαξ δ 

δδιζμονβία ηδξ αζνεηήξ πενζθένεζαξ ηαζ ημ δεφηενμ ηφια ζοκέκςζδξ ηςκ Γήιςκ ιε ηδκ 

εθανιμβή ημο Πνμβνάιιαημξ Καθθζηνάηδξ ζοκέααθθακ ζε αοηυ   εκχ δ οπμπνέςζδ ηδξ 

εκζςιάηςζδξ ηδξ «ηναηδβζηήξ έλοπκδξ ελεζδίηεοζδξ ηαηά  ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ 

οβπνδιαημδμημφιεκςκ Πνμβναιιάηςκ ηδξ πενζυδμο 2014-2020 μδήβδζε βζα πνχηδ θμνά 

                                                
2
 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), European Commission Regional Policy, May 

2012.  

 

- Έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ 

- Δζηίαζε ζηελ πξνζθνξά θαη ζηηο ζπλαιιαγέο  

- Αλαπνηειεζκαηηθή ή αλχπαξθηε ζπλεξγαζία  

- Έιιεηςε κηαο θνηλήο αληίιεςεο γηα ηηο 

πξνθιήζεηο  

- Δπηρεηξεκαηίεο λα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ΣΟΜΔΑ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

- Θεςνμφκηαζ πςξ είκαζ «εκηυξ» 

ηδξ πενζθένεζαξ ηαζ υπζ «ιένμξ» 

ηδξ πενζθένεζαξ 

- Πμθζηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ πμο 

απμεαννφκμοκ ηδκ ειπθμηή 

- Δζηίαζδ ζηδκ ακηαιμζαή ηδξ 

αηαδδιασηήξ ένεοκαξ ηαζ 

δζδαζηαθίαξ 

ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

- Έθθεζρδ ζοκμπήξ ιεηαλφ 

εεκζηχκ & πενζθενεζαηχκ / 

ημπζηχκ πμθζηζηχκ  

- Έθθεζρδ ημζκήξ «βναιιήξ» ηαζ 

μνάιαημξ ζε πενζθενεζαηυ / 

ημπζηυ επίπεδμ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

- Έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ ή 

ακηζπνμζςπεοηζηήξ θςκήξ βζα 

ημζκή ζοιιεημπή 

- Παναηίκδζδ απυ ημ ζηεκά αημιζηυ 

ζοιθένμκ ηαζ αναποπνυεεζιμοξ 

ζηυπμοξ 

- Κονζανπείηαζ απυ επζπεζνήζεζξ ιε 

παιδθή γήηδζδ ή ιζηνή ζηακυηδηα 

εκζςιάηςζδξ ηδξ  ηαζκμημιίαξ 
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ζηδκ δδιζμονβία δίαοθμο επζημζκςκίαξ ηαζ ζηεκήξ ζοκενβαζίαξ ιε ηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία 

Ένεοκαξ Σεπκμθμβίαξ  ηαζ ηζξ Πενζθένεζεξ.  

 

ε υηζ αθμνά ημκ ζδζςηζηυ ημιέα μζ ιεηααμθέξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ, υπςξ απμδεζηκφεζ ηυζμ δ 

παιδθή ζοιιεημπή ζηζξ δζδιενίδεξ δζααμφθεοζδξ υζμ ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ζηδκ ένεοκα 

πεδίμο ιέζς ενςηδιαημθμβίςκ. Μία ζδιακηζηή πνμζπάεεζα ηδξ Πενζθένεζαξ πμο δείπκεζ κα 

έπεζ ηδκ εονεία ακαβκχνζζδ ηςκ παναβςβζηχκ θμνέςκ είκαζ δ πνςημαμοθία «Καθάεζ 

πνμσυκηςκ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο» πμο είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

πνμσυκηςκ ηδξ πενζμπήξ, ηα μπμία ηαθθζενβμφκηαζ παναδμζζαηά, ακαδεζηκφμοκ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηδξ πενζμπήξ, έπμοκ ζζπονή θήιδ ηαζ ιπμνμφκ κα  απμηεθέζμοκ πυθμ έθλδξ ηαζ 

ηδκ «αζπιή ημο δυναημξ» βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. 

 

Βαζζηυ ζημζπείμ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, είκαζ δ 

ακαβκχνζζδ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ,  δ δζαιυνθςζδ ηδξ εηαζνζηήξ 

ζπέζδξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ, αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ, δζμίηδζδξ, δ δδιζμονβία δμιήξ 

δζαηοαένκδζδξ ηαζ δ εβηαηάζηαζδ ιδπακζζιχκ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ. Γζα ηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο δ δδιζμονβία δμιήξ δζαηοαένκδζδξ αθθά ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ 

ελεζδίηεοζδξ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ είκαζ πνςηεφμοζαξ ζδιαζίαξ ηαζ είκαζ ακαπυζπαζηα 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηναηδβζηή ηαζ ημ ιίβια πμθζηζηήξ.  

 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ αθθά ηαζ ηδκ ιεεμδμθμβία πμο οζμεεηεί δ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή βζα ηδκ πςνζηή «ηαλζκυιδζδ» ηςκ Πενζθενεζχκ δ Πεθμπυκκδζμξ 

ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ ηονίανπα αβνμηζηέξ πενζμπέξ. Γζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία 

Πενζθενεζχκ  μ ΟΟΑ πνμηείκεζ ιζα ζεζνά ιέηνςκ πμθζηζηήξ βζα ηδκ   εκδοκάιςζδ ηδξ  

εέζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο απμηοπχκεηαζ ζημκ ηαηςηένς Πίκαηα.   

 

Πίλαθαο 11: Πξνηεηλφκελα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

απφ ηνλ ΟΟΑ 

Δίδνο 

πεξηνρήο ηνπ 

ΟΟΑ 

ζχκθσλα  κε 

ην νηθνλνκηθφ 

πξνθίι 

ΘΔΜΗΚΖ ΗΥΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΤΦΖΛΖ ΜΔΑΗΑ ΥΑΜΖΛΖ 

Πεξηθέξεηεο 

κε εμεηδίθεπζε 

ζην 

Πξσηνγελή  

Αβνμηζηέξ 

πενζμπέξ ζε 

πχνεξ πμο 

οζηενμφκ, πμο 

εζδζηεφμκηαζ ζε 

δναζηδνζυηδηεξ 

ημο 

πνςημβεκμφξ 

ημιέα 

ηξαηεγηθή: αλαβάζκηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, δεκηνπξγία 

θξίζηκσλ καδψλ θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ζπλδέζεσλ 

□ Πενζθενεζαημί μνβακζζιμί βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

□ Καηάνηζζδ ηαζ ιαεήιαηα δζα αίμο 

ιάεδζδξ (δδιυζζα πνμζθμνά, ηίκδηνα 

βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ), ηα πνμβνάιιαηα 

ακηαθθαβήξ θμζηδηχκ ηαζ ζοζηήιαηα 

πνμζέθηοζδξ ηςκ ηαθέκηςκ 

□ Πενζθενεζαηά ηίκδηνα βζα ηδκ 

ακααάειζζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ   

□ Κίκδηνα βζα ηδκ πνυζθδρδ εζδζηεοιέκμο 

πνμζςπζημφ ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

□ Πνμβνάιιαηα ζηήνζλδξ ηαζκμημιίαξ 

(δζαιεζμθααδηήξ ηαζκμημιίαξ, ζηήνζλδ 

ηδξ ακάπηολδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

(πανανηήιαηα  εεκζηχκ μνβακζζιχκ), 

ζπεηζηά ιε ειπμνζημφξ ηαζ ελαβςβζημφξ 

μνβακζζιμφξ 

□ Πνμζέθηοζδ  εεκζηχκ επεκδφζεςκ ζε 

επαββεθιαηζηή ηαζ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ 

□ Πνμχεδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ζοζηήιαηα 

δζα αίμο ιάεδζδξ βζα επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ζδζχηεξ 
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□ Γδιζμονβία ηέκηνςκ βκχζδξ ζε 

παναδμζζαημφξ ημιείξ (βεςνβία, 

ημονζζιυξ..), πενζθενεζαηά ηιήιαηα ηςκ 

εεκζηχκ ενεοκδηζηχκ μνβακζζιχκ 

□ Πνμβνάιιαηα ζηήνζλδξ ηαζκμημιίαξ 

(δζαιεζμθααδηήξ ηαζκμημιίαξ, ζηήνζλδ 

ηδξ ακάπηολδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ) 

□ Γζαζοκδέζεζξ μνβακζζιχκ ζηήνζλδξ 

επζπεζνήζεςκ (επζιεθδηήνζα, η.θπ.) ζε 

εονφηενα δίηηοα 

□ Υνδιαημδυηδζδ πεζναιαηζηχκ 

ηαζκμηυιςκ ένβςκ ζε παναδμζζαημφξ 

ημιείξ 

□ φκδεζδ πενζθενεζαηχκ θμνέςκ ζε 

εεκζηά ηαζ δζεεκή δίηηοα παναβςβήξ 

□ οιιεημπή πενζθενεζαηχκ θμνέςκ ζε  

παναβςβζηά δίηηοα ημο ελςηενζημφ  

□ Δλαζθάθζζδ ηςκ εεκζηχκ επεκδφζεςκ ζε 

οπμδμιέξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

„ζοκδεζζιυηδηαξ‟ 

Πεγή: ΟΟΑ, 2011 

 

Ζ αθοζίδα αλίαξ  ηδξ Πενζθένεζαξ, υπςξ έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδκ ακάθοζδ αθθά ηαζ ηζξ ιέπνζ 

ηχνα δζααμοθεφζεζξ, απμηοπχκεηαζ ζημ Γζάβναιια πμο αημθμοεεί.  
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Γηάγξακκα 2.2: Αιπζίδα αμίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 

2.2. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ «ΟΡΑΜΑΣΟ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

Σμ ακαπηολζαηυ υναια ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ πενίμδμ 2014 -2020, υπςξ αοηυ εηθνάγεηαζ 

ζημ ΠΔΠ Πεθμπμκκήζμο, είκαζ «Πεινπόλλεζνο πξόηππν αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο 

ηνπ αλζξώπηλνπ θαη ηερλνινγηθνύ θεθαιαίνπ». Αοηυ ημ ακαπηολζαηυ υναια οζμεεηήεδηε 

ηαηά ηδ δζααμφθεοζδ πμο έπεζ πναβιαημπμζδεεί ιέπνζ ζήιενα, ιε ημοξ ημπζημφξ 

ημζκςκζημφξ, μζημκμιζημφξ ηαζ αοημδζμζηδηζημφξ θμνείξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα 

ημο Ακαπηολζαημφ οκεδνίμο ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο.  
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Σμ υναια αοηυ πνμζδζμνίγεζ ηαζ ημκ ηναηδβζηυ ηυπμ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα 

ηδκ πενίμδμ 2014 – 2020, μ μπμίμξ είκαζ: «Καηλνηφκνο θαη αεηθφξνο 

απηνηξνθνδνηνχκελε εμσζηξεθήο αλάπηπμε, κε δηαζθάιηζε ηεο ρσξηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο». Ζ ελοπδνέηδζδ ημο ακαπηολζαημφ μνάιαημξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

ιπμνεί κα ελοπδνεηδεεί ιέζς ημο νζγζημφ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ ααζζηχκ ηθάδςκ ηδξ 

μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ιέζς ηδξ ακααάειζζδξ ημο ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ηδκ 

εζζαβςβή ηδξ ηαζκμημιίαξ, ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζε επίπεδμ ημιέςκ παναβςβήξ ηαεχξ ηαζ  ηδξ δδιζμονβίαξ ζζπονχκ 

μνζγυκηζςκ ηαζ ηάεεηςκ δζαηθαδζηχκ ηαζ δζαημιεαηχκ ζπέζεςκ αθοζίδςκ αλίαξ ιε 

δζαζθάθζζδ ηαζ πνμζηαζία ημο θοζζημφ ηαζ ακενςπμβεκμφξ πενζααθθμκηζημφ ηαζ 

πμθζηζζηζημφ απμεέιαημξ. Ζ οθμπμίδζδ ημο μνάιαημξ αοημφ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ  ηζξ 

απμθφηςξ απαναίηδηεξ κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ πμο είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

ακηζζηνμθή ηδξ πθδεοζιζαηήξ απμδοκάιςζδξ.  

 

Ζ επίηεολδ ημο ακαπηολζαημφ μνάιαημξ δεκ απαζηεί ηδκ πνμζέθηοζδ ζδιακηζηχκ 

επεκδφζεςκ, ιπμνεί κα ελοπδνεηδεεί ιέζς ηδξ ηζκδημπμίδζδξ ημο εκδμβεκμφξ δοκαιζημφ 

ηαζ αλζμπμζχκηαξ ημ οθζζηάιεκμ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, αθμφ θαιαάκεζ οπυρδ ημο απυθοηα 

ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ δεκ ελανηάηαζ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ.   

2.3. ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 

Οζ ακηζηεζιεκζημί ζηυπμζ ηαζ μζ ααζζημί άλμκεξ ηςκ πανειαάζεςκ ακαθφμκηαζ ζηδκ πανμφζα 

εκυηδηα ζηα πθαίζζα ηδξ μθμηθήνςζδξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ ηαηυπζκ ηςκ δζααμοθεφζεςκ ιε ημοξ ημπζημφξ επζπεζνδιαηζημφξ θμνείξ ηαζ 

ημοξ ημπζημφξ/οπενημπζημφξ ενεοκδηζημφξ θμνείξ.  

 

Με αάζδ ηδκ ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ πμο δζεκενβήεδηε ηαηά ηδκ 

πνμδβμφιεκδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ έπμοκ δζαθακεί δφμ ααζζημί μζημκμιζημί ηθάδμζ 

(αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ, ημονζζιυξ-πμθζηζζιυξ) ζημοξ μπμίμοξ δ Πενζθένεζα εδνάγεζ ηδκ 

ηναηδβζηή ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. Ζ επζθμβή ηςκ ημιέςκ/ηθάδςκ αοηχκ έβζκε ιε 

βκχιμκα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ Πενζθένεζαξ, ηδκ φπανλδ ηνίζζιδξ ιάγαξ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ ζοκενβεζχκ.  

 

Τπάνπμοκ ηαζ άθθμζ μζημκμιζημί ηθάδμζ ιε ζζπονή πανμοζία ζε υνμοξ ανζειμφ 

απαζπμθμοιέκςκ, αλίαξ παναβςβήξ ηαζ ελαβςβχκ, υπςξ δ ελυνολδ άκεναηα /παναβςβή 

εκένβεζαξ, δ πδιζηή αζμιδπακία (δζφθζζδ πεηνεθαίμο), δ παναβςβή ηζζβάνςκ. Κμζκυ 

παναηηδνζζηζηυ αοηχκ ηςκ ηθάδςκ είκαζ δ δναζηδνζμπμίδζδ ιυκμ ιζαξ επζπείνδζδξ, δ μπμία 

ηαηέπεζ δεζπυγμοζα εέζδ ηαζ δ απμοζία δζαζοκδέζεςκ ιε άθθμοξ ημιείξ ηαζ ηθάδμοξ ηδξ 

πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ. Ζ αανφκμοζα ζδιαζία ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ, θυβς ημο ιεβέεμοξ αθθά ηαζ ηςκ ακαβηχκ ημοξ, ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζεμφκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. 

 

Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαηααθήεδηε ηάεε 

δοκαηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο πενζθενεζαημφ επζπεζνδιαηζημφ ηαζ 

ενεοκδηζημφ δοκαιζημφ, πςνίξ υιςξ κα ηαηαζηεί πθήνςξ εθζηηή δ επίηεολδ ημο ζηυπμο. 

Δζδζηυηενα, βζα ηδκ εκδιένςζδ /ηαηαβναθή ηςκ απυρεςκ ηςκ θμνέςκ ηδξ αοημδζμίηδζδξ, 
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ηςκ Δπζιεθδηδνίςκ, ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηςκ Ακςηάηςκ 

Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ δ Πενζθένεζα δζμνβάκςζε ζε πνμκζηυ δζάζηδια εκυξ έημοξ: 

 Σνείξ ακμζπηέξ διενίδεξ,  

 Έλζ (6) ενβαζηήνζα (Workshop) ιε εηπνμζχπμοξ επζπεζνήζεςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ 

ηέκηνςκ αηαδδιασηχκ θμνέςκ. Σα ενβαζηήνζα πμο δζμνβακχεδηακ αθμνμφζακ ημοξ 

οπμηθάδμοξ ημο μίκμο, εζπενζδμεζδχκ, εθαζμθάδμο, ημονζζιμφ, εενιμηδπζαηχκ 

ηαθθζενβεζχκ, ηηδκμηνμθίαξ,  

 Πανάθθδθα, οπήνλε ζοκεπήξ δζααμφθεοζδ ιε ηζξ ανιυδζεξ Δεκζηέξ Ανπέξ (Τπμονβείμ 

Ακάπηολδξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ – ΔΤΑΠ, Γεκζηή Γναιιαηεία Ένεοκαξ 

Σεπκμθμβίαξ (ΓΓΔΣ), Τπμονβείμ Δνβαζίαξ ηαζ ζοιιεημπή ζημ Γίηηομ βζα ηδκ Έλοπκδ 

Δλεζδίηεοζδ,  

 Απμζημθή 1.000 ενςηδιαημθμβίςκ ζε επζπεζνήζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ (δυεδηακ 27 

απακηήζεζξ),  

 Γζεκένβεζα είημζζ (20) πνμζςπζηχκ ζοκεκηεφλεςκ ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοθθμβζημφξ 

θμνείξ. 

 

Ζ ηαηάνηζζδ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ είκαζ ιζα ζοκεπήξ 

δζαδζηαζία πμο δεκ ελακηθείηαζ ζηδκ εηπυκδζδ ιίαξ ιεθέηδξ. Πνμαπαζηεί ηδκ εκενβή 

ζοιιεημπή ηαζ ηζκδημπμίδζδ ημο ημπζημφ δοκαιζημφ πμο δεκ ηαηέζηδ δοκαηή ζημκ 

απαζημφιεκμ ααειυ, ζδιαημδμηχκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ 

ζδζαίηενα απυ πθεονάξ Πενζθένεζαξ.  

 

Σμ εβπείνδια βζα ηδ δνμιμθυβδζδ ιζαξ κέαξ πνμζέββζζδξ ζημκ πενζθενεζαηυ ακαπηολζαηυ 

ζπεδζαζιυ υπςξ είκαζ δ ηαηάνηζζδ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ήηακ ελ‟ ανπήξ 

ζδζαίηενα δφζημθμ θυβς: 

 Σςκ πζεζηζηχκ ακαβηχκ ηαζ πνμαθδιάηςκ πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ δ ιαηνμπνυκζα 

φθεζδ ζηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ (ηάθορδ θδλζπνυεεζιςκ 

μθεζθχκ, έθθεζρδ εββοήζεςκ, αδοκαιία πνυζααζδξ ζε ηναπεγζηυ δακεζζιυ), υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ,  

 Σδξ έθθεζρδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε ακαπηολζαηέξ πνςημαμοθίεξ πμο 

ακαθαιαάκμκηαζ απυ ημ Γδιυζζμ ηαζ ηδξ παιδθήξ ζοιιεημπή ημοξ ζε 

ζοβπνδιαημδμημφιεκα ένβα,  

 Σμο πμθφ ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ οζηένδζδξ πμο πανμοζζάγεζ 

δ Πενζθένεζα ζε εέιαηα ηαζκμημιίαξ (ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ παιδθυηενεξ εέζεζξ ζηζξ 

ζπεηζηέξ ζενανπήζεζξ-ηαηαηάλεζξ),  

 Σδξ απμοζίαξ ημοθημφναξ αθθά ηαζ ειπεζνίαξ ζοκενβαζζχκ (έκεεκ ηαζ έκεεκ) 

ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ – αηαδδιασηχκ –ενεοκδηζηχκ ηέκηνςκ αθθά ηαζ ηδκ απμοζία 

εκυξ θμνέα/ιδπακζζιμφ/ζπήιαημξ πμο εα ιπμνμφζε κα δνάζεζ ηαηαθοηζηά βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ακηίζημζπςκ εειάηςκ,  

 Σδξ απνμεοιίαξ ηςκ ζοθθμβζηχκ θμνέςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ 

Δπζιεθδηδνίςκ ηαζ ηςκ αβνμηζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ κα ιεηέπμοκ εκενβά ηαζ κα 

ακαθάαμοκ πνςημαμοθίεξ, 

 Σδξ μοζζαζηζηήξ εκενβμπμίδζδξ ιυκμ δφμ αηαδδιασηχκ θμνέςκ (ΣΔΗ 

Πεθμπμκκήζμο – πμθή Σεπκμθμβίαξ Γεςπμκίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Σνμθίιςκ ηαζ 

Γζαηνμθήξ ηαζ ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ), 
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 Σδξ ιδ φπανλδξ μναημφ απμηεθέζιαημξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ 

πανμπήξ οπμζηδνζηηζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ απυ ζπεηζηά ένβα πμο 

είπακ ζοβπνδιαημδμηδεεί ηαηά ημ πανεθευκ.  

 

Ζ οπένααζδ ηςκ δοζημθζχκ αοηχκ απαζηεί αάεμξ πνυκμο ηαζ ζοκεπή πνμζπάεεζα 

εκδιένςζδξ / εοαζζεδημπμίδζδξ δ μπμία δεκ ιπμνεί κα είκαζ ακηζηείιεκμ απμηθεζζηζηά ηδξ 

Δκδζάιεζδξ Γζαπεζνζζηζηήξ Ανπήξ Πεθμπμκκήζμο (υπςξ έπεζ βίκεζ ιέπνζ ζήιενα), εκχ 

πνμτπμεέηεζ ηαζ ηδκ εκενβυηενδ ζοιιεημπή ηςκ ζοθθμβζηχκ θμνέςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Γζα 

ηδκ απμηεθεζιαηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ εθανιμβή 

ηαζκμημιζχκ, ηαηά ηφνζμ θυβμ εα πνέπεζ μζ ανιυδζμζ θμνείξ οπμζηήνζλδξ κα πνμζεββίγμοκ 

ηζξ επζπεζνήζεζξ ακηί μζ επζπεζνήζεζξ κα πνμζεββίγμοκ ημοξ θμνείξ. 

 

Ο αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ αθθά ηαζ μ ημονζζιυξ ζηδκ Πενζθένεζα πανμοζζάγεζ μιμεζδή 

παναηηδνζζηζηά (ζπεδυκ ηαοηυζδια) ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηθάδμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ 

Δθθάδαξ. Θα πνέπεζ κα δζενεοκδεμφκ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ μζ πμθθαπθέξ ζοκένβεζεξ πμο 

ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ, ςξ πνμξ ημοξ δφμ παναπάκς ημιείξ, ιεηαλφ ηςκ δφμ Πενζθενεζχκ.  

Ζ παναβςβή εκένβεζαξ απμηεθεί επίζδξ έκακ ημιέα ιε ζζπονή πανμοζία ζηδκ Πενζθένεζα, 

πςνζηά επζηεκηνςιέκμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεβαθυπμθδξ. Ζ παναβςβή εκένβεζαξ απυ θζβκίηδ 

ααίκεζ θείκμοζα. Ζ ελέθζλδ ημο δθεηηνμπαναβςβζημφ ηέκηνμο ηδξ Μεβαθυπμθδξ οπενααίκεζ 

ημ πενζθενεζαηυ επίπεδμ θήρδξ απμθάζεςκ. Πανάθθδθα, δ αλζμπμίδζδ ηςκ ΑΠΔ ζηδκ 

Πενζθένεζα πνμτπμεέηεζ ηδ δζεκένβεζα ζδιακηζημφ φρμοξ επεκδφζεςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ-

επέηηαζδ ηςκ δζηηφςκ ιεηαθμνάξ/δζακμιήξ, πμο επίζδξ οπενααίκεζ ηδκ Πενζθένεζα. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ δ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο δεκ 

επεηηάεδηε ζημκ ημιέα αοηυ.  

 

Με αάζδ ηα ακςηένς πνμζδζμνίζεδηακ μζ αηυθμοεεξ ηνείξ χνζιεξ ζηναηδβζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ RIS3 πμο είκαζ : 

 Ακακέςζδ παναδμζζαηχκ ηθάδςκ ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ ζε δναζηδνζυηδηεξ 

ορδθυηενδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ηαζ κέεξ market niches, 

 Δηζοβπνμκζζιυξ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ηαζ ηδ δζάδμζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ,  

 Γζαθμνμπμίδζδ απυ οθζζηάιεκεξ ελεζδζηεφζεζξ ιε ζοκαθή πεδία.  

 

Γεκ οθίζηακηαζ, ημοθάπζζημκ ιε ηα οθζζηάιεκα δεδμιέκα, δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηςκ αηυθμοεςκ δφμ ηαηεοεφκζεςκ βζα ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα δζενεοκδεεί δ εθζηηυηδηα ηαζ 

δ «επζπεζνδζζαηή ημοξ ςνζιυηδηα» ζε απχηενμ πνυκμ πμο είκαζ:  

 Ακάπηολδ κέςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιέζς νζγζηήξ ηεπκμθμβζηήξ ακακέςζδξ ηαζ 

ακαηνεπηζηήξ ηαζκμημιίαξ, ηαζ 

 Αλζμπμίδζδ κέςκ ιμνθχκ ηαζκμημιίαξ, υπςξ ακμζηηή ηαζκμημιία, ηαζκμημιία απυ 

πνήζηεξ, ημζκςκζηή ηαζκμημιία, ηαζκμημιία ζηζξ οπδνεζίεξ. 

 

Γζα ηδκ επζπεζνδζζαηή ελεζδίηεοζδ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαζ ηδκ ζοζπέηζζδ 

ηδξ ιε ηα Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα (Σμιεαηά ηαζ Πενζθενεζαηά) ημο ΔΠΑ 2014-2020 

πμο εα απμηεθέζμοκ ηδκ ηφνζα πδβή πνδιαημδυηδζδξ ηςκ πανειαάζεςκ αημθμοεήεδηακ 

μζ αηυθμοεεξ ααζζηέξ ανπέξ :  

 Ζ ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ κα πνμζδζμνίγεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα παναηηδνζζηζηά 

ηδξ Πενζθένεζαξ, 
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 Να πνμςεεί ηδ δζαδζηαζία ηδξ «επζπεζνδιαηζηήξ ακαηάθορδξ» βζα ηδκ έλοπκδ 

ελεζδίηεοζδ,  

 Να ελαζθαθίζεζ ηνίζζιδ ιάγα ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ παναβςβήξ ηαζ ηαζκμημιίαξ, 

 Να έπεζ ελαβςβζηυ πνμζακαημθζζιυ (outward – looking), 

 Να ζοκεηηζιά ηζξ ελεθίλεζξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ (future – oriented).  

 

Καζ δ επζθμβή ηςκ ηαηδβμνζχκ πανειαάζεςκ κα βίκεηαζ ιε ηα αηυθμοεα ηνζηήνζα :  

 Οζημκμιζηή αζςζζιυηδηα,  

 Αλζμπμίδζδ ημο εκδμβεκμφξ δοκαιζημφ,  

 Πανμπή μθμηθδνςιέκςκ θφζεςκ ζηδκ ηεπκμθμβία-παναβςβή-αβμνά-

πνδιαημδυηδζδ, ηαζ κα πθδνμφκ ηνία οπμ-ηνζηήνζα επζδυζεςκ πμο είκαζ : (ζ) επίπεδμ 

ιυπθεοζδξ ημο ζδζςηζημφ ημιέα, (ζζ) ιεβάθμξ ανζειυ δζηαζμφπςκ, ηαζ (ζζζ) ζοιαμθή 

ζηδκ επίηεολδ ηςκ ακαπηολζαηχκ ζηυπςκ ηδξ δδιζμονβίαξ πθμφημο ηαζ εέζεςκ 

απαζπυθδζδξ. 

 

Ζ ελεζδίηεοζδ ηαζ ηα ιέηνα / πανειαάζεζξ ζε επίπεδμ οπμηθάδμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακάθοζδ 

ηςκ ημπζηχκ ακαβηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πνδιαημδυηδζδξ 

απυ ημ Πενζθενεζαηυ ηαζ ηα Σμιεαηά Πνμβνάιιαηα ηδξ κέαξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο, εκχ 

πανάθθδθα ακαδεζηκφμκηαζ δφμ μνζγυκηζα εέιαηα/ πνμτπμεέζεζξ πμο είκαζ δ αεθηίςζδ ηςκ 

οπμδμιχκ εονογςκζηυηδηαξ ζηδκ Πενζθένεζα ηαζ δ ιδ φπανλδ ιδπακζζιχκ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ.  

 

Σμ εέια ηςκ ιδπακζζιχκ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ 

ηαείζηαηαζ ηονίανπμ ηαζ ααζζηυ πνμαπαζημφιεκμ, ιε δεδμιέκδ δε ηδκ ανκδηζηή ειπεζνία απυ 

ηδκ εθανιμβή ακηίζημζπςκ εβπεζνδιάηςκ ηαηά ημ πανεθευκ δ δζαζθάθζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ 

αοηάνηεζαξ ημο ιδπακζζιμφ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ εβπείνδια.  

 

ε επίπεδμ ζηυπςκ ημζκή ζοκζζηαιέκδ ημο ζοκυθμο ηςκ απυρεςκ πμο ηαηεβνάθδζακ είκαζ 

δ ακαβηαζυηδηα δζαζφκδεζδξ αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ηαζ ημονζζιμφ - πμθζηζζιμφ ηαζ δ 

δδιζμονβία εκυξ ζοκμθζημφ μκυιαημξ “brand name” βζα ηα πνμσυκηα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

εζδζηυηενα δ εκίζποζδ ημο brand name “Μοεζηή Πεθμπυκκδζμξ» ηαζ δ ζφκδεζδ ημο ιε ηα 

αβνμηζηά πνμσυκηα ηδξ Πενζθένεζαξ.  

 

Οζ ζηυπμζ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ανπζηά δζανενχκμκηαζ ζε ηέζζενζξ 

εκυηδηεξ πανειαάζεςκ ηαζ ιζα μνζγυκηζα πμο αθμνά ηδ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ 

εονογςκζηυηδηαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ΣΠΔ απυ επζπεζνήζεζξ ηαζ απμηοπχκμκηαζ ζημ 

ηαηςηένς Γζάβναιια. 

 

 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 103 

 
 

Γηάγξακκα 2.3: ηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ 

  

Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αθθά ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ εειαηζηχκ 

ενβαζηδνίςκ ηαζ ιε ζηυπμ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ μιαθήξ εκζςιάηςζδξ ηδξ ηναηδβζηήξ 

Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζημ ΠΔΠ Πεθμπμκκήζμο 2014-2020 εηηζιήεδηε ςξ ακαβηαία δ 

ζοκέκςζδ δφμ εκμηήηςκ πανειαάζεςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ «Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ» ηαζ ηδξ 

 

□ Πμζμηζηή ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

□ Γζα Βίμο Μάεδζδ 

□ Δπζπεζνδιαηζηυ Πκεφια 

□ Ακααάειζζδ δελζμηήηςκ Πνμζςπζημφ 

επζπεζνήζεςκ - αοημαπαζπμθμφιεκςκ  

□ Γδιζμονβία clusters  

□ Πνμχεδζδ – Πνμαμθή  ζοκηεηαβιέκα                            

ηδξ «ηαοηυηδηαξ Πεθμπμκκήζμο» ζημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα – ημονζζιυ 

□ Διπθμοηζζιυξ ηδξ παναβςβζηήξ αάζδξ 

ιε επζπεζνήζεζξ έκηαζδξ  

□  Μεηαζπδιαηζζιυξ  ηδξ εβπχνζαξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ πνμξ ηδκ 

παναβςβή δζεεκχξ ακηαβςκζζηζηχκ 

πνμσυκηςκ ημο αβνμδζαηνμθζημφ  ημιέα,  

□ Γζεφνοκζδ δζεεκμφξ πνμζακαημθζζιμφ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ αφλδζδ ηςκ νμχκ 

πνμξ ημ ελςηενζηυ βζα πνμσυκηα / 

οπδνεζίεξ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

 

 

□ Γδιζμονβία δζα-ημιεαηχκ δζηηοχζεςκ  

□ Γδιζμονβία ιδπακζζιχκ δζηηφςζδξ/ 

ιεηαθμνάξ βκχζδξ 

□ Ακάπηολδ ημοθημφναξ 

επζπεζνδιαηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ 

θμνέςκ ηςκ παναβςβζηχκ 

ζοζηδιάηςκ (επζπεζνήζεζξ, 

ενβαγυιεκμζ, επζζηδιμκζηή-ενεοκδηζηή 

ημζκυηδηα, Κνάημξ) ζηδ δζηηφςζδ  

□ Αλζμπμίδζδ & εκζςιάηςζδ 

ηεπκμθμβζηχκ ηαζ ιδ ηεπκμθμβζηχκ 

ηαζκμημιζχκ ζημοξ παναδμζζαημφξ 

ηθάδμοξ   

□ Πνμζέθηοζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ 

έκηαζδξ βκχζδξ    

□ Μείςζδ πενζααθθμκηζημφ 

απμηοπχιαημξ, πνμζανιμβή  ηδξ 

ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ζημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ 

Έξεπλα –

Σερλνινγία 

Καηλνηνκία 

Γηθηχσζε 
Δπηρεηξεκα

ηηθφηεηα 

Βειηίσζε ππνδνκψλ ΣΠΔ – Αλάπηπμε εθαξκνγψλ – Γηάδνζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο 
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«Γζηηφςζδξ» ζε ιία εκυηδηα. Πανάθθδθα, έβζκε πνμζπάεεζα κα ελεζδζηεοηεί ηαζ κα 

ηαηακειδεεί ζηζξ ηνείξ εκυηδηεξ πανειαάζεςκ δ μνζγυκηζα εκυηδηα «Βεθηίςζδ οπμδμιχκ 

ΣΠΔ –Ακάπηολδ εθανιμβχκ – Γζάδμζδ ηδξ πνήζδξ ΣΠΔ ζηζξ επζπεζνήζεζξ».  

 

Οζ εκυηδηεξ πανειαάζεςκ ηαζ μζ επζιένμοξ ζηυπμζ αοηχκ είκαζ:  

 

Αλζξψπηλνη πφξνη  

  

(ζ) Ακααάειζζδ ηςκ δελζμηήηςκ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ 

ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ  

 

Απυ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ αθθά ηαζ ηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ 

πνμηεναζμηήηςκ πνμηφπημοκ ζοβηεηνζιέκεξ «επαββεθιαηζηέξ» μιάδεξ-ζηυπμζ, μζ ακάβηεξ 

ηςκ μπμίςκ ηαηά πνμηεναζυηδηα εα πνέπεζ κα ηαθοθεμφκ, υπςξ μζ αοημαπαζπμθμφιεκμζ 

ζημκ πνςημβεκή ημιέα, μζ απαζπμθμφιεκμζ ζηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ (ημονζζηζηά 

ηαηαθφιαηα) ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ εζηίαζδξ. Πανάθθδθα, υιςξ, δζαπζζηχκεηαζ ηαζ έκα 

βεκζηυηενμ έθθεζιια πμο αθμνά ζηδκ οζηένδζδ ζηδ πνήζδ ΣΠΔ θυβς ρδθζαημφ 

ακαθθααδηζζιμφ, πμο εα ιπμνμφζε κα ηαθοθεεί ιέζς δνάζεςκ δζα αίμο ιάεδζδξ ιε 

απμδέηηδ ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ ηαζ ζηυπμ ηδκ ελμζηείςζδ ημο ιε ηζξ ΣΠΔ ηαζ ζδζαίηενα αοηέξ 

πμο αθμνμφκ ζηδ πνήζδ ημο Γζαδζηηφμο.  

 

(ζζ) Βαειζαία ιεηααμθή ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ δδιζμονβία πμζμηζηυηενςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ  

 

Ζ οζηένδζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ πμζμζηυ απαζπμθμφιεκςκ απμθμίηςκ ηνζημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ ζημ ζφκμθμ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ακηακαηθά ηδκ «παναδμζζαηή δζάνενςζδ» 

ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδκ απμοζία ηθάδςκ «έκηαζδξ βκχζδξ». Ζ πνυμδμξ ζηδκ 

εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ αθθά ηαζ ημο Δεκζημφ ηυπμο βζα ηδκ 

πνμχεδζδ εκυξ κέμο ακαπηολζαημφ πνμηφπμο ακαιέκεηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ημ ηαηάθθδθμ 

επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ ορδθμφ 

ιμνθςηζημφ επζπέδμο. Γζαηνζηή ζηυπεοζδ απαζηείηαζ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

ενεοκδηχκ πμο απαζπμθμφκηαζ ζηδκ Πενζθένεζα ηαηά πνμηεναζυηδηα ζε επζπεζνήζεζξ (ζδεαηυ 

ζεκάνζμ) ηαζ ζηα Πενζθενεζαηά Δηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα - Δνεοκδηζηά ηέκηνα. Γζα κα ηαηαζηεί 

αοηυ εθζηηυ απαζηείηαζ δ ακαδζάνενςζδ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ ιέζς ηαζ ηδξ πνμζέθηοζδξ/ 

εβηαηάζηαζδξ κέςκ επζπεζνήζεςκ.  

 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ακςηένς δφμ ζηυπςκ εα ζοιαάθθμοκ μζ πανειαάζεζξ ημο ΠΔΠ 

Πεθμπμκκήζμο 2014 -2020 αθθά ηαζ ηςκ ημιεαηχκ Πνμβναιιάηςκ ιε ηδκ ιυπθεοζδ πυνςκ 

απυ ηα ΔΓΔΣ (ΔΣΠΑ –ΔΚΣ- ΔΓΣΑΑ). 

  

Έξεπλα – Σερλνινγία – Καηλνηνκία  

 

(ζ) Αλζμπμίδζδ ηαζ εκζςιάηςζδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζ ιδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ ζημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα ηαζ ζημκ ημονζζιυ  
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Ζ ιδ ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία αθμνά ηονίςξ ζηα εέιαηα ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ ειπμνίαξ- 

πνμχεδζδξ ηςκ «επχκοιςκ» αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (εθαζυθαδμ, ηονμημιζηά πνμσυκηα), ηδκ 

εζζαβςβή πναηηζηχκ μνεήξ δζαπείνζζδξ αμζημηυπςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηεπκδηχκ θεζιχκςκ. 

Ζ ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία αθμνά ζηδκ εονεία οζμεέηδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ πνςημβεκή 

παναβςβή (Γεςνβία Αηνζαείαξ) ηαζ ημκ ημονζζιυ ηαζ ζηδκ εζζαβςβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηζξ 

εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ.  

 

(ζζ) Ζ δδιζμονβία εοκμσηχκ ζοκεδηχκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ Ένεοκαξ –Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

Καζκμημιίαξ ζηδκ πενζθενεζαηή μζημκμιία  

 

Ζ δδιζμονβία εκυξ ιδπακζζιμφ δζηηφςζδξ ιεηαθμνάξ ηεπκμθμβίαξ – πνμχεδζδξ ηδξ 

ηαζκμημιίαξ ηαζ πανμπήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ απμηεθεί ηδ ααζζηυηενδ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. Ζ 

θεζημονβία ημο ζημπεφεζ ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ δζηηφςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

ιε Δηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα- Δνεοκδηζηά Κέκηνα ηυζμ ζηδκ Δθθάδα υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ, 

ζηδ δζάβκςζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ – παναβςβζηχκ ημιέςκ, ζηδκ οπμαμήεδζδ 

ηονίςξ ηςκ κέςκ ιέζς mentoring - coaching ζηδκ ίδνοζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ 

ηαζκμηυιςκ ζδεχκ. Με δεδμιέκδ ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ δ έιθαζδ εα 

πνέπεζ κα δμεεί ζηδ ιεηαθμνά –πνμζανιμβή ηεπκμθμβίαξ ζηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ. 

 

(ζζζ) Μείςζδ πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ ηαζ πνμζανιμβή ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα 

ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή  

 

Ο αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, απμηεθεί ηδ ζδιακηζηυηενδ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ηδξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ ηαζ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηά πενζεχνζα 

εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο. Πανάθθδθα, μ αβνμδζαηνμθζηυξ 

ημιέαξ ακηζιεηςπίγεζ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ηζκδφκμοξ απυ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, εκχ 

απμηεθεί ηαζ ημκ ιεβαθφηενμ πνήζηδ θοζζηχκ πυνςκ. Ζ ιδ μνεμθμβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ζδζαίηενα ημο κενμφ έπεζ ήδδ δδιζμονβήζεζ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα 

οθαθιφνςζδξ ηςκ οπυβεζςκ οδνμθμνέςκ, ζδιεζαηέξ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ κζηνζηχκ, εκχ 

ζμαανέξ είκαζ ηαζ μζ μπθήζεζξ πμο δδιζμονβμφκ ζημ πενζαάθθμκ ηα παναπνμσυκηα ηδξ 

πνχηδξ ιεηαπμίδζδξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (ηονμημιεία, εθαζμηνζαεία). Σέθμξ, δεκ έπεζ 

θοεεί ηαζ ημ ζμαανυ πνυαθδια ηδξ πςνμεέηδζδξ ηςκ ηηδκμηνμθζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ 

(ζηάαθμζ εκηυξ μζηζζιχκ).  

 

Ζ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ αοηχκ απαζηεί ηδκ οζμεέηδζδ ηυζμ ηεπκμθμβζηχκ υζμ ηαζ ιδ 

ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ υπςξ ηδκ εζζαβςβή ζοζηδιάηςκ ηδθειεηνίαξ ζηδ πνήζδ 

ανδεοηζημφ κενμφ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ παναπνμσυκηςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ 

(εθαζμηνζαεία, ηονμημιεία), ηδ δδιζμονβία μνβακςιέκςκ πχνςκ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ 

ηηδκμηνμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Ζ ακαγήηδζδ θφζεςκ ζηα πνμαθήιαηα αοηά δδιζμονβεί 

εεηζηέξ επζπηχζεζξ ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ υζμ ηαζ ιε ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ, αθμφ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ελμζημκυιδζδ πυνςκ ηαζ 

ηυζημοξ αθθά ηαζ κα δμεεί χεδζδ ζηδκ ακάπηολδ κέςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 106 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ακςηένς ηνζχκ εζδζηχκ ζηυπςκ εα ζοιαάθθμοκ μζ πανειαάζεζξ ημο ΠΔΠ 

Πεθμπμκκήζμο 2014 -2020 αθθά ηαζ ηςκ ημιεαηχκ Πνμβναιιάηςκ ιε ηδκ ιυπθεοζδ πυνςκ 

απυ ημ ΔΣΠΑ – ΔΓΣΑΑ. 

  

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Γηθηχσζε  

 

Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ δεκ επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία 

μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ, εκχ δδιζμονβεί πνυζεεηεξ δοζημθίεξ ζε εέιαηα πνυζααζδξ ζε 

ηναπεγζηή πνδιαημδυηδζδ, ηυζημοξ πνμιήεεζαξ πνχηςκ οθχκ, πνυζααζδξ ζε ένεοκα ηαζ 

ηεπκμθμβία, δζαθήιζζδξ ηαζ πνμχεδζδξ/πνμαμθήξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ 

ελςζηνέθεζα.  

 

Γζα ημ θυβμ αοηυ δ δζηηφςζδ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα, 

ημοθάπζζημκ ζε ιεζμπνυεεζιμ μνίγμκηα. Βαζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ 

παναβςβζηήξ δζάνενςζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ, υπςξ είκαζ δ φπανλδ ζδιακηζηχκ Δνεοκδηζηχκ 

ηέκηνςκ ηαζ Δηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ πμο ζοκήεςξ θεζημονβμφκ ζακ 

εηημθαπηήνζα/εενιμημζηίδεξ επζπεζνήζεςκ, δεκ οπάνπμοκ, υπςξ επίζδξ δεκ οπάνπμοκ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκα πνδιαημδμηζηά ενβαθεία (venture capital, seed capital) (βεκζηχξ δεκ οπάνπμοκ 

ή είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ δ ζοιαμθή ημοξ ζε εεκζηυ είπεδμ, πμθφ πενζζζυηενμ δε ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο) εκχ υπςξ ημκίζεδηε ηαζ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ 

δεκ οθίζηακηαζ ζηδκ Πενζθένεζα ιδπακζζιμί οπμζηήνζλδξ ηδξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

 

Καηά ζοκέπεζα, μζ ζηυπμζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ πανειαάζεςκ, θαιαακμιέκμο οπυρδ 

ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ Πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ, είκαζ: 

 

(i) Ζ δδιζμονβία εκυξ πνδιαημδμηζημφ ενβαθείμο οπυ ηδκ ιμνθή Ακαπηολζαημφ Σαιείμο  

 

Ζ πνυζααζδ ζε ηναπεγζηή πνδιαημδυηδζδ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ αηυια ηαζ βζα 

οθζζηάιεκεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ πνυαθδια ηδξ πνδιαημδμηζηήξ νεοζηυηδηαξ ακαδείπεδηε ςξ 

ημ ζδιακηζηυηενμ απυ ηδκ ένεοκα πεδίμο ζηζξ επζπεζνήζεζξ, εκχ είκαζ αδφκαηδ δ 

πνδιαημδυηδζδ ηδξ ζφζηαζδξ επζπεζνήζεςκ. Ζ απμοζία πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ αθθά 

ηαζ ιδπακζζιχκ οπμζηήνζλδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ζδίςξ ηςκ κέςκ πμο εέθμοκ κα 

αλζμπμζήζμοκ επζπεζνδιαηζηά ηζξ ζδέεξ ημοξ, ηαεζζηά αθοζζηεθή ηδ ζηυπεοζδ ηδξ δδιζμονβίαξ 

κέςκ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ ή επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε ημιείξ έκηαζδξ 

βκχζδξ ηαζ δεκ δζαεέημοκ πάβζα ηεθάθαζα ή εβηαηαζηάζεζξ. Ζ δδιζμονβία ημο 

πνδιαημδμηζημφ ενβαθείμο πμο εα θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ιε ημκ ιδπακζζιυ/δμιή 

οπμζηήνζλδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ δζηηφςζδξ απμηεθμφκ δφμ μοζζχδδ πνμαπαζημφιεκα 

βζα κα ηαηαζηεί επζπεζνδζζαηά εθανιυζζιδ δ ηναηδβζηή ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. 

 

(ii) Γδιζμονβία εκζαίμο μκυιαημξ – ηαοηυηδηαξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζηζξ αβμνέξ ημο 

ελςηενζημφ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηςκ δίπμθςκ Σμονζζιυξ – Πμθζηζζιυξ ηαζ Σμονζζιυξ 

– Αβνμδζαηνμθή  

 

Ζ Πενζθένεζα πνέπεζ κα αλζμπμζήζεζ ηα ζοβηνζηζηά ηδξ πθεμκεηηήιαηα, πμο είκαζ δ 

παναβςβή ορδθήξ πμζυηδηαξ επχκοιςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (θάδζ, ηναζί, ηονμημιζηά) 
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πμο πανάβμκηαζ ζε ιζηνέξ ζπεηζηά πμζυηδηεξ (ζε υνμοξ παβηυζιζμο ειπμνίμο) αθθά 

ιπμνμφκ κα ελαζθαθίζμοκ ορδθή ιμκαδζαία αλία ηαηεοεοκυιεκα ζε επζθεβιέκεξ αβμνέξ 

(niche markets). Πανάθθδθα, δ πθμφζζα ζζημνζηή ηθδνμκμιζά, ημ ιμκαδζηυ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ, δ εββφηδηα ζηδ ιεβάθδ αβμνά ηδξ Αηηζηήξ δεκ έπμοκ αλζμπμζδεεί ζδιακηζηά. Ζ 

Πενζθένεζα δζαηδνεί ακαθθμίςημ ημ θοζζηυ ηδξ πενζαάθθμκ, αθμφ μοδέπμηε εκηάπεδηε ζηζξ 

πενζμπέξ – πνμμνζζιμφξ ιαγζημφ ημονζζιμφ. Ζ δδιζμονβία εκζαίαξ εζηυκαξ ζημ ελςηενζηυ ηαζ 

δ ζοκμθζηή πνμχεδζδ / πνμαμθή ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ πμθθαπθαζζαζηζηά ηαζ επ‟ 

ςθεθεία ζοκμθζηά ηδξ Πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ.  

 

(iii) Μεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ πενζθενεζαηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ πνμξ ηδκ παναβςβή δζεεκχξ 

ακηαβςκζζηζηχκ πνμσυκηςκ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ηαζ ηδκ πανμπή ημονζζηζηχκ 

οπδνεζζχκ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. 

 

Ζ Πενζθένεζα ηαζ ζήιενα πανάβεζ ηαζ ελάβεζ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ, 

πςνίξ υιςξ κα ιεβζζημπμζείηαζ ηαζ κα δδιζμονβείηαζ πνμζηζεέιεκδ αλία υηακ ζδιακηζηέξ 

πμζυηδηεξ ελάβμκηαζ πφδδκ ιε παναηηδνζζηζηυηενμ πανάδεζβια ημ εθαζυθαδμ. Ζ αφλδζδ ημο 

ααειμφ ηοπμπμίδζδξ/ζήιακζδξ, δ δζαζθάθζζδ αλζμπζζηίαξ ηαζ ζηαεενήξ πμζυηδηαξ ηαζ 

υβημο παναβςβήξ είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ ζημκ ηεθζηυ 

ηαηακαθςηή ιέζς ηςκ ιεβάθςκ αθοζίδςκ ηνμθίιςκ. Πανάθθδθα, δ ζπκδθαζζιυηδηα ζε υθα 

ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ απμηεθεί μοζζχδδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ είζμδμ ζηζξ λέκεξ αβμνέξ. 

Σμ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ φπανλδξ ιεβάθμο ανζειμφ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ΠΟΠ –ΠΓΔ 

δεκ έπεζ αλζμπμζδεεί ιέπνζ ζήιενα. Απαζηείηαζ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηςκ δμιχκ ειπμνίαξ, 

ζοκενβαζίεξ ηαζ δζηηοχζεζξ, πανάθθδθα ιε ημκ ηεπκμθμβζηυ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Ζ πνμχεδζδ ηδξ ζοιαμθαζαηήξ βεςνβίαξ, δ δζαζθάθζζδ πζζημπμζδιέκμο 

πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ βζα ηζξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ – θοθέξ, δ ηήνδζδ ηςκ πνμηφπςκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ εθέβπςκ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ 

κμεείαξ/παναπθάκδζδξ ημο ηαηακαθςηή απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πανειαάζεζξ πμο 

ελοπδνεημφκ ημκ ακςηένς ζηυπμ. Ο εζδζηυξ ζηυπμξ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ζοκάθεζα ιε ημκ 

πνχημ εζδζηυ ζηυπμ «Αλζμπμίδζδ ηαζ εκζςιάηςζδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζ ιδ ηεπκμθμβζηχκ 

ηαζκμημιζχκ ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα ηαζ ζημκ ημονζζιυ» ηδξ εκυηδηαξ Ένεοκα – 

Σεπκμθμβία.  

 

(ζκ) Ακάπηολδ ημοθημφναξ ζοκενβαζζχκ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ, αηαδδιασηήξ - ενεοκδηζηήξ 

ημζκυηδηαξ, Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ (ηεκηνζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ) 

 

Ζ έθθεζρδ πκεφιαημξ ζοκενβαζίαξ ηαζ δ απμοζία δζαζοκδέζεςκ ιεηαλφ ενεοκδηζηήξ 

ημζκυηδηαξ ηαζ επζπεζνήζεςκ έπεζ ακαβκςνζζηεί απυ ημ ΔΠΑ 2014-2020 ζακ ιζα ααζζηή 

δζανενςηζηή αδοκαιία ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ. ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ημ 

πνυαθδια είκαζ μλφηενμ, αθεκυξ θυβς ηδξ ζζπκήξ πανμοζίαξ ακχηαηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ζδνοιάηςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ ηέκηνςκ αθθά ηαζ θυβς ημο πμθφ ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Μέπνζ ζήιενα μζ δφμ πχνμζ (επζπεζνήζεζξ-ενεοκδηζηή ημζκυηδηα) δεκ έπμοκ 

ζηακμπμζδηζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ, εκχ δεκ οπάνπμοκ ηαζ εεζιμεεηδιέκμζ δίαοθμζ 

επζημζκςκίαξ. Σμ ηεκυ αοηυ εα επζπεζνδεεί κα ηαθοθεεί ιέζα απυ ηδκ ηναηδβζηή Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ ηαζ ηδκ εεζιμεέηδζδ ημο Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ ηαζ 
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Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ, εκχ ζημ πέδζμ Νυιμο βζα ηδκ Ένεοκα ηαζ Σεπκμθμβία πνμαθέπεηαζ δ 

ζφζηαζδ ζε ηάεε Πενζθένεζα εκυξ Πενζθενεζαημφ Δπζζηδιμκζημφ οιαμοθίμο.  

Ζ ζφζηαζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ δφμ αοηχκ μνβάκςκ εηηζιάηαζ υηζ εα ηαθφρεζ ημ οθζζηάιεκμ 

ηεκυ (επζζδιαίκεηαζ δ ακάβηδ ηδξ φπανλδξ δζαηνζηχκ νυθςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ μνβάκςκ ηαζ δ 

ακαγήηδζδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ζηδ θεζημονβία ημοξ).  

 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ακςηένς ηνζχκ εζδζηχκ ζηυπςκ εα ζοιαάθθμοκ μζ πανειαάζεζξ ημο ΠΔΠ 

Πεθμπμκκήζμο 2014 -2020 αθθά ηαζ ηςκ ημιεαηχκ Πνμβναιιάηςκ (ΔΠΑΝΔΚ - ΠΑΑ) ιε ηδκ 

ιυπθεοζδ πυνςκ απυ ημ ΔΣΠΑ ηαζ ΔΓΣΑΑ ακηίζημζπα.  

 

Ζ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ εκανιμκίγεηαζ ιε ηδκ Δεκζηή ηναηδβζηή 

Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαζ είκαζ απυθοηα ζοιααηή ιε ηζξ εεκζηέξ πνμηεναζυηδηεξ βζα ηδκ 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2014-2020. ε επυιεκδ εκυηδηα ημο πανυκημξ Παναδμηέμο 

πανμοζζάγεηαζ δ ελεζδίηεοζδ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ / δνάζεςκ ακά Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

ηαζ Σαιείμ ηςκ ΔΓΔΣ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο Δεκζημφ ηναηδβζημφ 

Πθαζζίμο βζα ηδκ Ένεοκα ηαζ Καζκμημιία 2014 -2020 πμο πνυζθαηα ηέεδηε ζε δζααμφθεοζδ. 

 

ηζξ εκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ βίκεηαζ ακάπηολδ ηςκ ηναηδβζηχκ Πνμηεναζμηήηςκ ακά 

πνμσμκηζηή αθοζίδα αλίαξ. 

 

2.4. ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ – ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 

 

2.4.1. Παξαγσγή θαη λέα πξντφληα ζηελ αγξνδηαηξνθή 

 

Ο αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ ζηδκ Πενζθένεζα, ακ ηαζ ειθακίγεζ ζζπονά ζδιεία δοκαιζηυηδηαξ, 

υπςξ ακαθφεδηε ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ, ελαημθμοεεί κα έπεζ ηα δζανενςηζηά 

πνμαθήιαηα πμο παναηηδνίγμοκ εονφηενα ημκ εθθδκζηυ αβνμηζηυ ημιέα. Σμ πνυαθδια ημο 

ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ημο πμθοηειαπζζιμφ ημο ηθήνμο παναιέκμοκ 

έκημκα ηαζ δζαπνμκζηά ηαζ επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηζξ πνμμπηζηέξ ακάθδρδξ δνάζεςκ ζε 

αιζβχξ ζδζςηζηυ επζπεζνδιαηζηυ επίπεδμ ζηα πθαίζζα ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ απυ 

ιειμκςιέκεξ ιμκάδεξ πςνίξ ηδκ ζοκενβαζία ζημκ ίδζμ ή ζε άθθμοξ ημιείξ ζε επίπεδμ 

clusters. Δπζπνυζεεηα, δ επμπζηυηδηα, ημ αολακυιεκμ ηυζημξ ζοβημιζδήξ ηαζ δ έθθεζρδ 

μνβακςιέκδξ δζηηφςζδξ παναβςβχκ-ιεηαπμζδηχκ αθθά ηαζ H έθθεζρδ ζηυπεοζδξ ζε ζπέζδ 

ιε ελαβςβζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ, επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ημο ημιέα ζε δζεεκέξ αθθά ηαζ εεκζηυ επίπεδμ. 

 

ε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε άθθεξ δνάζεζξ, δ πανέιααζδ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ αθοζίδαξ 

αλίαξ ηδξ αβνμδζαηνμθήξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο. Απυ ηδκ 

ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε ηαζ ηδ δζααμφθεοζδ έπμοκ πνμηφρεζ ηα αηυθμοεα «παναβςβζηά 

ζοζηήιαηα» πμο ζοκεέημοκ ηαζ ηζξ «αθοζίδεξ αλίαξ»:  

 Δθζά – Δθαζυθαδμ  

 Αιπέθζ – μίκμξ  

 Δζπενζδμεζδή – Υοιμί  

 Οπςνμθαπακζηά – Θενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ 

 Αζβμπνμααημηνμθία – Παναβςβή βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ 
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Παξαγσγή λέσλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ/πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο πθηζηάκελσλ: 

 Γνάζεζξ δζαζφκδεζδξ παναβςβζημφ ζζημφ ιε ΑΔΗ/ΣΔΗ ιε ζημπυ ηδκ δδιζμονβία κέςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ υπςξ εκδεζηηζηά – κέεξ πνήζεζξ πνμσυκηςκ – πζζημπμίδζδ 

πμζηζθζχκ, βεφζεςκ, πμζυηδηαξ, εκημπζυηδηαξ – ακίπκεοζδ ζδζαίηενςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ακαβηχκ ηςκ αβμνχκ άθθςκ πςνχκ (μνβακμθδπηζηχκ, βεοζηζηχκ), 

δζαζθάθζζδ βεκεηζηχκ πυνςκ βζα ηα πνμσυκηα ΠΟΠ – ΠΓΔ ( θοηζηυ, γςζηυ ηεθάθαζμ), 

 Τπμζηήνζλδ παναβςβήξ & ιεηαπμίδζδξ – απμεήηεοζδξ – ειπμνίαξ «παναδμζζαηχκ 

πνμσυκηςκ» ηαζ αζμθμβζηχκ (μζημθμβζηχκ ηθπ) πνμσυκηςκ (ηναζί, θάδζ, ποιμί 

θνμφηςκ, βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ηθπ) – ηεπκμθμβζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ 

οθζζηάιεκςκ επζπεζνήζεςκ,  

 Ακάπηολδ παναβςβήξ κέςκ πνμσυκηςκ πμο ζοκάδμοκ ιε ημπζηή αζμπμζηζθυηδηα 

(πζζημπμζδιέκεξ πμζηζθίεξ μίκμο, εθαζμθάδμο), 

 Σοπμπμίδζδ, πζζημπμίδζδ, ζπεδζαζιυξ & ηαοηυηδηα, πνμχεδζδ πνμσυκηςκ, 

εθανιμβή ιεευδςκ ζπκδθαζζιυηδηαξ, δδιζμονβία Σνάπεγαξ ημπζηχκ πμζηζθζχκ, 

 Γδιζμονβία «ηάεεηςκ» & «μνζγυκηζςκ» παναβςβζηχκ δζηηφςκ (π.π. δίηηοα 

μζκμπμζχκ-πμημπμζχκ, εθαζμπαναβςβχκ-παναβςβχκ εθαζμθάδμο- ζοζηεοαζηδνίςκ, 

ηηδκμηνυθςκ-ηονμηυιςκ, δίηηοα πνμχεδζδξ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηθπ), 

 Δκζςιάηςζδ ζημζπείςκ ηαζκμημιίαξ & ηεπκμθμβίαξ ιε ηδ ζφιπναλδ ενεοκδηζηχκ 

ηέκηνςκ (π.π. ακάθοζδ ηαζ ακάδεζλδ βεοζζβκςζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ 

δζαηνμθζηχκ ζδζμηήηςκ (θεζημονβζηά ηνυθζια), – ακίπκεοζδ ζδζαίηενςκ ακαβηχκ 

ηαηακαθςηχκ (ηνυθζια βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πθδεοζιμφ) – δζηηφςζδ ιε ενεοκδηζηά 

ηέκηνα άθθςκ Πενζθενεζχκ, 

 Οθμηθδνςιέκδ πανέιααζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ (ηεπκδημί θεζιχκεξ, 

ηηδκμηνμθζηά πάνηα),  

 Σεπκμθμβζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ εενιμηδπίςκ, πνμχεδζδ οδνμπμκίαξ – 

αενμπμκίαξ, επέηηαζδ ζηδκ παναβςβή κέςκ πνμσυκηςκ.  

 

Πνηφηεηα, πηζηνπνίεζε θαη εμσζηξέθεηα 

 Πνμαμθή ηαζ πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ, 

 Πζζημπμίδζδ, ζήιακζδ ηαζ πμζυηδηα ημπζηχκ πνμσυκηςκ - Δθανιμβή ιεευδςκ 

ζπκδθαζζιυηδηαξ πνμσυκηςκ, 

 Ακάπηολδ ζοιθχκςκ ζοκενβαζίαξ ακάιεζα ζηα λεκμδμπεία ηαζ εζηζαηυνζα, ημοξ 

παναβςβμφξ ηαζ ηδκ Πενζθένεζα βζα ηδ πνήζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ζηα ιεκμφ 

ημοξ, 

 Ακάπηολδ ζοιθςκζχκ ζοκενβαζίαξ ακάιεζα ζε εηαζνείεξ δζαπείνζζδξ ημονζζηζηχκ 

πνμμνζζιχκ ηαζ ημπζημφξ ζοκδέζιμοξ ή επζπεζνήζεζξ βζα πνήζδ ηςκ 

πεθμπμκκδζζαηχκ πνμσυκηςκ ζηα ιεκμφ ημοξ (ζζπονή δζαζφκδεζδ-δζεπαθή ηαζ 

ζοκενβαζία ιε ημκ ηνζημβεκή ημιέα). 

 

Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Καηάνηζζδ & ελεζδίηεοζδ επαββεθιαηζχκ εζηίαζδξ ζηδκ Πεθμπμκκδζζαηή Κμογίκα 

ιέζα απυ ηδκ πνήζδ ημπζηχκ μζημθμβζηχκ πνμσυκηςκ, 

 Δηιάεδζδ παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ιαβεζνζηήξ, 

 Δηπαίδεοζδ αβνμηχκ ηαζ εζδζηά ηςκ κέςκ αβνμηχκ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ θοζζηχκ 

πυνςκ ηαζ ηδκ εθανιμβή θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ,  
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 Τπμζηήνζλδ ηδξ κεακζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ κέςκ 

εοηαζνζχκ, 

 Καηάνηζζδ ηηδκμηνυθςκ ζε εέιαηα οβζεζκήξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ γςμκυζςκ,  

 Καηάνηζζδ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ υπςξ δ οδνμπμκία ηαζ δ αενμπμκία,  

 Καηάνηζζδ ζηδκ εθανιμβή ηδξ Γεςνβίαξ Αηνζαείαξ.  

 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αγξνδηαηξνθή θαη ην Πεξηβάιινλ  

 Γδιζμονβία ζφβπνμκςκ δθεηηνμκζηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ & 

αλζμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο αβνμημδζαηνμθζημφ ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ 

(παναηδνδηήνζμ ελέθζλδξ πνμυδμο αβνμδζαηνμθζημφ ηθάδμο ιε ζηυπεοζδ ζηδκ 

ελςζηνέθεζα ηαζ ηδκ πμζυηδηα), 

 Νέεξ ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ & 

ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ παναβςβή,  

 Πνμχεδζδ ηδξ Γεςνβίαξ Αηνζαείαξ,  

 Νέεξ ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηδξ ελμζημκυιδζδξ κενμφ 

βζα άνδεοζδ,  

 Ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ, 

παναπνμσυκηςκ ηαζ οπμθεζιιάηςκ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ & 

ηδκ παναβςβή ημιπυζη (ζε ζοκενβαζία ιε ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ), 

 Δκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ βζα κέα οανίδζα - πμζηζθίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ,  

 ε μνζγυκηζμ επίπεδμ πνήζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ (δζαδίηηομ) βζα ηδκ ακάδεζλδ-

πνμαμθή-πνμχεδζδ ηςκ αβνμδζαηνμθζηχκ ηθάδςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε εεκζηυ ηαζ 

δζεεκέξ (ηονίςξ) επίπεδμ. 

 

2.4.2. Αλάδεημε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο γαζηξνλνκίαο 

 

Ζ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηεθαθαζμπμζήζεζ ημκ βαζηνμκμιζηυ 

πθμφημ ηαζ πμθζηζζιυ ηδξ πενζμπήξ ζπεδζάγμκηαξ, ακαπηφζζμκηαξ ηαζ οθμπμζχκηαξ ιζα 

μθμηθδνςιέκδ ηαζ μθζζηζηή πμθζηζηή βζα ηδ ζφκδεζδ ημο αβνμηζημφ ημιέα ιε ημκ ημονζζιυ 

ιέζς ηδξ ακάπηολδξ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, πμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηή 

εζζνμή βζα ημκ ειπθμοηζζιυ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ αθθά ηαζ ηδ δζαζφκδεζδ ηςκ 

ηθάδςκ πμο δ Πενζθένεζα πανμοζζάγεζ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια.  

 

Ζ έκηαλδ ηδξ βαζηνμκμιίαξ ζημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηαζ δ ακάπηολδ ημο βαζηνμκμιζημφ 

ημονζζιμφ δζεονφκεηαζ ηαζ πένα απυ ημ ζοκδοαζιυ οβζεζκχκ ιεευδςκ παναζηεοήξ θαβδημφ 

ιε ημπζηά αβνμηζηά πνμσυκηα (ηναζί, θάδζ, ηονμημιζηά πνμσυκηα ηαζ μπςνμηδπεοηζηά), 

πενζθαιαάκμκηαξ ηδ ζοιιεημπή ζε ιαεήιαηα ιαβεζνζηήξ, ηδκ αβμνά παναηηδνζζηζηχκ 

ημπζηχκ πνμσυκηςκ βαζηνμκμιίαξ, ηδκ επίζηερδ ζε ημπζηέξ αβμνέξ ηνμθίιςκ, ηδκ επίζηερδ 

ζε πχνμοξ παναβςβήξ ηνμθίιςκ ή πμηχκ (π.π. ζε μζκμπμζεία, παναδμζζαηά εθαζμηνζαεία, 

ηονμημιεία), ηδ ζοιιεημπή ζε βαζηνμκμιζηέξ βζμνηέξ ηαζ θεζηζαάθ, ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

πενζδβήζεςκ ηθπ. Απμηέθεζια ηδξ πνμζπάεεζαξ αοηήξ εα είκαζ κα δμεεί κέα δζέλμδμξ ζηα 

πμζμηζηά «επχκοια» πνμσυκηα, κα δδιζμονβδεεί δζαηνζηή «εζηυκα» ζηα ημπζηά πνμσυκηα 

χζηε κα δζεοημθοκεεί ζηδ ζοκέπεζα ηαζ δ ελαβςβζηή πνμζπάεεζα, κα πνμςεδεεί έκα 

πνυηοπμ ημονζζιμφ ειπεζνίαξ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ πθμφζζαξ ζζημνζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ 
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πανάδμζδξ, ζοκδοάγμκηαξ ηα πνμσυκηα πμο πνμζθένεζ μ πνμμνζζιυξ Πεθμπυκκδζμξ ζημ 

ζφκμθυ ημο – ηαεχξ ηαζ ηδκ πμζηζθία πμο πνμζθένμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ 

- εκχ ηαοηυπνμκα κα δζαζθαθίζεζ ηδ αζςζζιυηδηα ηςκ ιζηνχκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ ιέζς 

ηδξ πνμχεδζδξ ηαζ ακάδεζλδξ ηδξ δζηήξ ημοξ ζδζαίηενδξ βαζηνμκμιζηήξ ημοθημφναξ, ζζημνίαξ 

ηαζ δδιζμονβζηήξ ζηακυηδηαξ. Ο ζηυπμξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακαπηολζαηήξ πνμζέββζζδξ πμο 

εα δίκεζ έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ ςξ πνμξ: 

1. Σδκ ακάδεζλδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδξ βαζηνμκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ςξ 

δζαθμνμπμζδηζηυ ηαζ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ, ειπθμοηίγμκηαξ ηαζ 

ακαααειίγμκηαξ ηδκ ηαοηυηδηα (brand) ημο πνμμνζζιμφ, ηάκμκηαξ ημκ πζμ εθηοζηζηυ, 

2. Σδ δδιζμονβία κέςκ (πζζημπμζδιέκςκ ηαζ δζαηνζηχκ) κέςκ πνμσυκηςκ, δζαηνμθήξ 

αθθά ηαζ οπδνεζίεξ βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, έηζζ χζηε αοηα κα ηαεζενςεμφκ ςξ 

ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ημο Πεθμπμκκδζζαημφ brand ηαζ κα ηα ζοκδέζεζ άννδηηα ιε 

ηδκ ημονζζηζηή ειπεζνία ηςκ επζζηεπηχκ ζημκ πνμμνζζιυ. Έηζζ εα αολδεεί δ γήηδζδ 

βζα ημπζηά πνμσυκηα ηαζ βεφζεζξ ηαζ άνα δ ηαηακάθςζδ ηαζ πχθδζή ημοξ απυ ηζξ 

ημπζηέξ επζπεζνήζεζξ, δζμπεηεφμκηαξ ηα έζμδα άιεζα ζηδκ ημπζηή μζημκμιία, 

3. Σδ δδιζμονβία ηαηάθθδθςκ ηζκήηνςκ έηζζ χζηε κα αολδεμφκ μζ επεκδφζεζξ βζα ηδκ 

δδιζμονβία κέςκ επζπεζνήζεςκ ή / ηαζ επέηηαζδξ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ αλζμπμζχκηαξ ηα ημπζηά ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα, 

πνμζηαηεφμκηαξ ηαζ ελεθίζζμκηαξ ηδκ ημπζηή πανάδμζδ ηαζ πμθζηζζιυ ηαζ 

εκζζπφμκηαξ ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ. 

 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζηναηδβζηή έπεζ ζηυπμ ηδ ζηαδζαηή ακάπηολδ ηαζ ηαεζένςζδ εκυξ αζχζζιμο 

μζημκμιζημφ ιμκηέθμο «εκδμβεκμφξ ακάπηολδξ» πμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ ζφκδεζδ ηδξ ημπζηήξ 

παναβςβήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ θζθμλεκίαξ ιε υνμοξ πμζυηδηαξ, εκημπζυηδηαξ ηαζ 

πενζααθθμκηζηήξ αεζθμνίαξ – ιζα πνμζέββζζδ δ μπμία λεπενκά ηα αοζηδνά υνζα ημο 

ημονζζιμφ αθθά ηαζ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, βεθονχκμκηαξ ημοξ δομ πζμ δοκαημφξ 

μζημκμιζημφξ ηθάδμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Πανειαάζεζξ ιέζς ηςκ μπμίςκ αοηή δ πνμζέββζζδ 

εα δδιζμονβήζεζ ημοξ υνμοξ βζα ιζα αζχζζιδ – πενζααθθμκηζηά, ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά - 

ημπζηή ακάπηολδ είκαζ μζ ηάηςεζ : 

- Δπζηέκηνςζδ ζε πζμ οβζεζκέξ δζαηνμθζηέξ επζθμβέξ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ πμζμηζηχκ 

επμπζηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ πμο εα έπμοκ παναπεεί ιε αζμθμβζηυ ηνυπμ εα 

αολήζεζ ηδκ ζπεηζηή γήηδζδ, ηάκμκηαξ μζημκμιζηά αζχζζιδ ηαζ ζοιθένμοζα ηδκ 

αζμθμβζηή παναβςβή, ηάηζ πμο ζε αάεμξ πνυκμο εα ιπμνμφζε κα δχζεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα ηαεζένςζδξ πενζμπχκ ςξ «πνάζζκμοξ» πνμμνζζιμφξ, 

- Ζ άιεζδ ζφκδεζδ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ ιε ημκ ημονζζιυ ηαζ δ ακάπηολδ 

ημονζζιμφ εζδζηχκ εκδζαθενυκηςκ ιε άλμκα ηδκ εθθδκζηή βαζηνμκμιία ιε πνήζδ 

ημπζηχκ πνμσυκηςκ, ηαζ ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο, αολάκμκηαξ ηα 

ηίκδηνα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ πμζμηζηήξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, 

- Ζ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ιε επίηεκηνμ ηδκ ζδζαίηενδ ημπζηή βαζηνμκμιία 

εα ζοιαάθεζ ζηδκ πνμζηαζία ηδξ εκδδιζηήξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, 

- Ζ αφλδζδ ηςκ διενήζζςκ δαπακχκ ηςκ ημονζζηχκ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ιζα 

αφλδζδ ημο ημονζζηζημφ εζζμδήιαημξ ακηίζημζπδ αοηήξ πμο εα πνμηαθμφζε δ αφλδζδ 

ηςκ αθίλεςκ ηαηά πμθθέξ πζθζάδεξ ημονζζηχκ. Ο ειπθμοηζζιυξ ημο ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ ηδξ Πενζθένεζαξ εα ζοιαάθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ηαηά ηεθαθήκ 
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ηαηακάθςζδξ, ζοκηεθχκηαξ ζε μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ εοδιενία ιε ιζηνυηενμ 

ανζειυ επζζηεπηχκ – ήημζ ζε πμζμηζηή ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ ημιέα. 

 

 

2.4.3. ηξαηεγηθέο Γξάζεηο 

 

οκημκζζιυξ ηδξ ακάπηολδξ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ ιέζς εκυξ ηεκηνζημφ θμνέα ζε 

επίπεδμ Πενζθένεζαξ 

 

Γζα ηδ ζφκδεζδ ηδξ ημπζηήξ παναβςβήξ (βαζηνμκμιίαξ) ιε ημκ ημονζζιυ είκαζ απαναίηδημ κα 

οπάνλεζ ηάπμζμξ ζοκημκζζηζηυξ θμνέαξ (ή Σιήια) πμο εα αθμνά ημ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ 

ηαζ εα ιπμνεί κα ζοκημκίγεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ δνάζεζξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ, ηδκ ακάπηολδ 

ηαζ ηδκ πνμαμθή ημο «Πεθμπμκκδζζαημφ πνμσυκημξ» - «βαζηνμκμιζηυξ ημονζζιυ» (ζε αοηυ 

εκηάζζμκηαζ υθεξ μζ δνάζεζξ πμο οπάβμκηαζ ζηδκ ζφκδεζδ αβνμηζημφ ημιέα ιε ημκ 

ημονζζηζηυ). Σα πεδία δναζηδνζυηδηαξ ημο θμνέα εα είκαζ ηα ελήξ: 

1. Πνμζηαζία ημο πμθζηζζηζημφ πυνμο «Πεθμπυκκδζμξ» ιέζα απ‟ ηδκ ηαηαβναθή, 

δζάζςζδ ηαζ δζάδμζδ ηςκ ημπζηχκ βαζηνμκμιζηχκ πνμσυκηςκ, πμζηζθζχκ, πνμσυκηςκ 

μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ, ζοκηαβχκ, παναδυζεςκ ζοκμθζηά ζηδκ Πενζθένεζα ηαζ ζε 

ηάεε Πενζθενεζαηή εκυηδηα (ή πενζμπή) λεπςνζζηά. 

2. οκημκζζιυξ ηδξ ακάπηολδξ, ακααάειζζδξ, μνβάκςζδξ, πζζημπμίδζδξ ηαζ πνμχεδζδξ 

ηδξ παναβςβήξ, ιεηαπμίδζδξ & ηοπμπμίδζδξ ημπζηχκ πνμσυκηςκ δζαηνμθήξ. 

3. Έκηαλδ, ακάδεζλδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδξ παναδμζζαηήξ 

ημογίκαξ ζημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιέζα απ‟ ηα εζηζαηυνζα ηαζ ηα 

λεκμδμπεία, ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ημκ βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ, ηδκ 

πζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ημπζηήξ βαζηνμκμιίαξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ / ηαεζένςζδ 

ηδξ βαζηνμκμιίαξ ςξ ακηαβςκζζηζηυ ηαζ δζαθμνμπμζδηζηυ ζημζπείμ ημο ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ. 

4. οκημκζζιυξ ηςκ δνάζεςκ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηδξ Πμθζηείαξ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηαζ 

οπμζηήνζλδ ηςκ παναβςβχκ ηαζ επζπεζνδιαηζχκ ημο ημονζζιμφ πμο εέθμοκ κα 

ακαπηφλμοκ ηδκ «βαζηνμκμιζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα», ηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηδκ 

ελςζηνέθεζα. 

 

Γδιζμονβία Σμπζημφ ήιαημξ Πμζυηδηαξ 

 

Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακάπηολδ ημο βαζηνμκμιζημφ πανημθοθαηίμο ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

ηδκ ελαζθάθζζδ ιζαξ ζηαεενήξ ηαζ πμζμηζηήξ πνμζθμνάξ βαζηνμκμιζηχκ πνμσυκηςκ, 

οπδνεζζχκ ηαζ ειπεζνζχκ, πνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία εκυξ Σμπζημφ ήιαημξ Πμζυηδηαξ, ημ 

μπμίμ εα εββοάηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ εζηίαζδξ 

πνμζηαηεφμκηαξ ηαζ εκζζπφμκηαξ ηδ θήιδ ηδξ ημπζηήξ βαζηνμκμιίαξ ηαζ ημο πνμμνζζιμφ 

ζοκμθζηά. Γζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνςημαμοθίαξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ 

μζ ειπεζνίεξ απ‟ ηδκ εθανιμβή (ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ απμηοπία) ακηίζημζπςκ διάηςκ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, ιε ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηδκ δμιή ηαζ θζθμζμθία ηςκ 

διάηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Κνήηδξ. ηα μπμία είκαζ ηα ιυκα ηα μπμία ιέπνζ αοηή ηδκ ζηζβιή 

είκαζ θεζημονβζηά. 
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Απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ εέια ηδξ ήιακζδξ, ιε δεδμιέκμ ημκ ιεβάθμ ανζειυ 

πνμσυκηςκ ΠΟΠ – ΠΓΔ πμο δζαεέηεζ δ Πενζθένεζα (ζήιακζδ Δονςπασημφ επζπέδμο) αθθά 

ηαζ ηδξ πνυζθαηδξ εεζιμεέηδζδξ κέμο Δονςπασημφ ήιαημξ βζα ηα βεςνβζηά πνμσυκηα πμο 

πανάβμκηαζ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ.  

 

Καηαβναθή ηαζ Ακάπηολδ ημο Γαζηνμκμιζημφ Σμονζζηζημφ Υανημθοθαηίμο ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο 

ηυπμξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνάζδξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ, υθςκ δδθαδή ηςκ ζπεηζηχκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. Σα 

αήιαηα βζα ηδκ δδιζμονβία ημο πμζμηζημφ βαζηνμκμιζημφ ημονζζηζημφ πανημθοθαηίμο είκαζ: 

 Ο εκημπζζιυξ ηαζ δ ηαηαβναθή ηδξ βαζηνμκμιζηήξ πνμζθμνάξ – πνμσυκηςκ ημπζηχκ 

πμζηζθζχκ, οπδνεζζχκ βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, θμνέςκ, ιεθεηχκ, αζαθίςκ 

ιαβεζνζηήξ ημη - πμο ιπμνεί κα εκηαπεμφκ ζημ βαζηνμκμιζηυ πανημθοθάηζμ, 

 Ο εκημπζζιυξ υθςκ ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ θμνέςκ πμο πνμζθένμοκ 

πμζμηζηέξ βαζηνμκμιζηέξ ειπεζνίεξ, ακά ηυπμ πνμμνζζιμφ ηαζ πενζμπή παναβςβήξ 

ηαζ δ δδιζμονβία δζηηφμο, 

 Ζ ακααάειζζδ ηδξ βαζηνμκμιζηήξ πνμζθμνάξ ιέζα απυ έιπναηηδ οπμζηήνζλδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ πμο επζεοιμφκ κα πνμζθένμοκ πμζμηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ πνμσυκηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ (εζηίαζδ, ιαεήιαηα ημπζηήξ ημογίκαξ, 

ιαβεζνζηέξ επζδείλεζξ, βεοζζβκςζίεξ, επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ παναβςβήξ ηθπ) ηαζ ηδκ 

δδιζμονβία ελεζδζηεοιέκςκ πχνςκ (ππ Οζκμθμβζηά Μμοζεία, επζζηέρζια μζκμπμζεία, 

Δηεέζεζξ πνμσυκηςκ – ηέκηνα βαζηνμκμιίαξ), 

 Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ δδιζμονβία βαζηνμκμιζηχκ δζαδνμιχκ ζε ηάεε Πενζθενεζαηή 

Δκυηδηα, πμο εα πνμςεήζμοκ ηδκ επίζηερδ ηςκ ημονζζηχκ ζε ζδιεία 

βαζηνμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ. 

 

Πνμαμθή ηαζ Δπζημζκςκία 

Πένακ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο αθμνά ζηδκ ακάπηολδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ 

βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, ημ δεφηενμ ιεβάθμ ζηέθμξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνςημαμοθίαξ 

απμηεθεί δ πνμαμθή ηαζ δ επζημζκςκία ηδξ βαζηνμκμιίαξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ 

πμο είκαζ δζαεέζζια ημπζηά. διακηζηυ βζα ηδκ πνμαμθή ηδξ βαζηνμκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο 

πνμμνζζιμφ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ marketing mix ημ μπμίμ εα ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά 

απυ ζοιπθδνςιαηζηά ενβαθεία ιάνηεηζκβη βζα ιέβζζημ απμηέθεζια. Δπζβναιιαηζηά, μζ 

επζιένμοξ εκένβεζεξ εκυξ ζηακμπμζδηζημφ επζημζκςκζαημφ πνμβνάιιαημξ είκαζ μζ παναηάης: 

 Παναβςβή ηεζιέκςκ, 

 Γδιζμονβία θςημβναθζημφ ανπείμο, 

 Γδιζμονβία δζαδζηηοαηήξ πφθδξ (portal) ή εκζςιάηςζδ πενζεπμιέκμο ζε ηεκηνζηά portals 

πνμαμθήξ ημο Δθθδκζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ (π.π. ΔΟΣ) ιε ζηυπμ ηδκ δοκαηυηδηα 

επζθμβήξ πνμζςπμπμζδιέκςκ ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ πμο εα ζοκδοάγμοκ ιε άθθεξ 

ιμνθέξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ ηαζ ηδκ αβνμδζαηνμθή, 

 Γδιζμονβία ηαζ δζαπείνζζδ πνμθίθ ζε ημζκςκζηά δίηηοα, 

 Παναβςβή βαζηνμκμιζημφ μδδβμφ ηαζ άθθςκ εκηφπςκ, 

 Δκένβεζεξ δδιμζζυηδηαξ, 

 Παναβςβή newsletters, 
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 Φζθμλεκία δδιμζζμβνάθςκ, ηδθεμπηζηχκ ζοκενβείςκ & επαββεθιαηζχκ ημο ημονζζιμφ, 

 οκενβαζία ιε ημονζζηζημφξ πνάηημνεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο βαζηνμκμιζημφ 

πανημθοθαηίμο ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

  

Κνίζζια βζα ηδ θάζδ αοηή είκαζ: 

1. Ζ πνήζδ ημο Γζαδζηηφμο ςξ ημο ααζζημφ ενβαθείμο πνμαμθήξ. Γεδμιέκδξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ζηεκυηδηαξ ηαζ ηςκ ζοκεπυιεκςκ αθθαβχκ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ 

ηαηακαθςηέξ ηαζ μζ ηαλζδζχηεξ εκδιενχκμκηαζ, ηνίκεηαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ δ 

αλζμπμίδζδ ζημ ιέβζζημ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο δίκεζ ημ δζαδίηηομ (ζζημζεθίδα, google 

adwords ηθπ) ηαζ ηα ενβαθεία ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ (facebook, twitter, tripadvisor 

ηθπ). 

2. Ζ δδιζμονβία πενζεπμιέκμο (content) ορδθήξ πμζυηδηαξ (ηεζιέκςκ, θςημβναθζχκ, 

αίκηεμ, πανηχκ, αάζεςκ δεδμιέκςκ ηα) βζα έκηοπα ηαζ δθεηηνμκζηά ιέζα 

επζημζκςκίαξ ηαζ πνμαμθήξ. Ζ δνάζδ αοηή δδιζμονβεί απυ ιυκδ ηδξ εηηεηαιέκδ 

δςνεάκ πνμαμθή ιέζς ηδξ ακαδδιμζίεοζδξ ζε ιέζα ηνίηςκ, ηαζ ιάθζζηα αζφβηνζηα 

ιεβαθφηενδ απυ αοηήκ πμο δδιζμονβμφκ μζ παναδμζζαημί ηαζ ζδζαίηενα δαπακδνμί 

ηνυπμζ πνμαμθήξ υπςξ δ δζαθήιζζδ. 

 

Ένεοκα ηαζ Ακάπηολδ 

 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ηαπφηενδ ακάπηολδ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ είκαζ δ οπμζηήνζλδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ημιέα απυ ημπζημφξ αηαδδιασημφξ ηαζ ενεοκδηζημφξ θμνείξ. ηυπμξ εα πνέπεζ κα είκαζ δ 

δδιζμονβία εκυξ δζηηφμο ιε ηέκηνα ένεοκαξ πμο εα ιπμνέζμοκ κα ελοπδνεηήζμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ημιέα. Ζ ζηυπεοζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ βζα ημκ 

βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε πέκηε ααζζημφξ ημιείξ: 

1. Σμπζηά πνμσυκηα: ηδκ ηαηαβναθή, ακάθοζδ ηαζ ακααάειζζδ ημοξ ζε επίπεδμ 

ηαθθζενβδηζηχκ ιεευδςκ, πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, παναβςβήξ, ιεηαπμίδζδξ, 

ηοπμπμίδζδξ ηαζ δζαηίκδζδξ, ζε ζπέζδ πάκηα ιε ηδκ ζδζαίηενδ δζαηνμθζηή αλία ηςκ 

πνμσυκηςκ,  

2. Γαζηνμκμιζηυξ ημονζζιυξ: ηδκ ηαηαβναθή, ακάθοζδ, αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ 

οπδνεζζχκ βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, 

3. ηδκ επζπεζνδιαηζηή δζηηφςζδ, 

4. ηδκ ένεοκα αβμνάξ, ακηαβςκζζιμφ, ηάζεςκ ζημκ ημονζζιυ ηαζ ηδκ παναβςβή 

πνμσυκηςκ, 

5. ηδκ επζημζκςκία ηαζ ακάδεζλδ δζεεκχξ ηςκ βεοζζβκςζηζηχκ ηαζ δζαηνμθζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ Πεθμπμκκδζζαηχκ πνμσυκηςκ. 

 

Καηάνηζζδ 

Γζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ πανεπυιεκςκ 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ πνμτπυεεζδ είκαζ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηαζ ηςκ 

ζδζμηηδηχκ ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ. Σα ηονίανπα εέιαηα ζηα μπμία οπάνπεζ ακάβηδ βζα 

εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ηςκ επαββεθιαηζχκ ημο πχνμο είκαζ: 

1. Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ θεζημονβία ΜΜΔ ζημ πανυκ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ, 
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2. Βαζζηέξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ παναβςβή αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ πνμζθμνά 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, 

3. Νέεξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ δδιζμονβία κέςκ οπδνεζζχκ βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ, 

4. Ζθεηηνμκζηυ ημονζζηζηυ ιάνηεηζκβη, 

5. Νέεξ ηάζεζξ ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, 

6. Θέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ βαζηνμκμιζηή Πεθμπμκκδζζαηή πανάδμζδ, ηα ημπζηά 

πνμσυκηα ηαζ ηζξ ζοκηαβέξ, βζα ηδκ ζςζηή πνήζδ, εηηέθεζδ ηαζ πνμαμθή ημοξ. 

7. Δηπαίδεοζδ ζηδκ ημπζηή ημογίκα. 

 

Δπζπνυζεεηα, ηνίκεηαζ ζδιακηζηυ κα δμεεί έιθαζδ ζηδκ πνμέθηοζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ ζεθ 

ιαβείνςκ ζηδκ ημπζηή ημογίκα ηαζ ηδκ πνήζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ. Λυβς ημο ηεκηνζημφ 

ημοξ νυθμο ζηδκ ηαηάνηζζδ ημο ιεκμφ ηςκ εζηζαημνίςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ 

ημογίκαξ (επζθμβή πνχηςκ οθχκ, εηηέθεζδ ζοκηαβχκ, ηεπκζηέξ πνμεημζιαζίαξ εδεζιάηςκ, 

πανμοζίαζδ), Οζ ειπθεηυιεκμζ ζηδκ παναβςβή θαβδημφ απμηεθμφκ ιζα πμθφ ζδιακηζηή 

μιάδα ζηυπμο, ηαεχξ ιε ηζξ επζθμβέξ ημοξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ πμθθαπθαζζαζηζηά 

ζηδκ πνμαμθή ηδξ ημπζηήξ ημογίκαξ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ πεθμπμκκδζζαηχκ πνμσυκηςκ. 

Σμ ηφνζμ ακηζηείιεκμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ εα αθμνά ζηδκ πναηηζηή εηιάεδζδ ηδξ 

εηηέθεζδξ ηςκ παναδμζζαηχκ ζοκηαβχκ ηαζ ηδκ πνήζδ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ζηδκ ημογίκα. 

Δπίζδξ, δ ελμζηείςζδ ιε ηδ πνήζδ ζδζαίηενςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ (εθαζυθαδμ, ηονμημιζηά 

πνμσυκηα, μίκμξ ηθπ) εα πνμςεήζεζ ημκ πεζναιαηζζιυ ηαζ ηδκ ζηαδζαηά αολακυιεκδ 

εκζςιάηςζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ζε ελεζδζηεοιέκα πζάηα-ιεκμφ ηαζ εζηζαηυνζα. 

  

Σμπζηέξ Γζαζοκενβαζίεξ ηαζ Γζηηφςζδ (Clusters) 

 

Ζ δζηηφςζδ απμηεθεί έκα πμθφ δοκαηυ ακαπηολζαηυ ενβαθείμ ηαεχξ ιε ηδκ ζοζπείνςζδ 

επζπεζνδιαηζχκ ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ιζα ηνίζζιδ ιάγα απυ μζημκμιζημφξ πανάβμκηεξ πμο 

εα ακαδείλμοκ δζαθμνεηζηέξ πηοπέξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ – π.π. ζημκ ημιέα ηςκ ημπζηχκ 

πνμσυκηςκ, ημο εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ, ηδξ βαζηνμκμιίαξ ηθπ. Ζ ζοζπείνςζδ αοηή 

θεζημονβεί ιε ημοξ υνμοξ ημο «οκ-ακηαβςκζζιμφ» ηαζ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ υθεθμξ ζε 

δομ δζαθμνεηζηά επίπεδα: 

1.  ε επίπεδν πξννξηζκνχ (Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ ή ημονζζηζηήξ δζαδνμιήξ) – εα 

ακαδείλεζ πηοπέξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ βζα ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ιδκ ήηακ βκςζηή 

ζημ πανεθευκ δ πενζμπή θυβς έθθεζρδξ ιεβάθςκ ηαζ βκςζηχκ επζπεζνήζεςκ. Με ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ιζαξ ηνίζζιδξ ιάγαξ επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζ‟ έκακ 

ημιέα ηαζ ιέζς εζηζαζιέκδξ ηαζ ζοβηνμηδιέκδξ πνμαμθήξ ημοξ ηάης απ‟ ηδκ 

μιπνέθα ημο Πεθμπμκκδζζαημφ ζήιαημξ, δ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ιπμνεί κα 

«ημπμεεηδεεί ζημκ μζημκμιζηυ πάνηδ» ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο πνζκ δεκ είπε δοκαηή 

πανμοζία ηαζ δεκ είπε ηαεζενςεεί ζηδκ ακηίθδρδ ημο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ - ππ κα 

ηαεζενςεμφκ ςξ πνμμνζζιυξ βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ ηαζ παναβςβήξ πμζμηζηχκ 

ημπζηχκ παναδμζζαηχκ πνμσυκηςκ. Αοηυ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ ζοζπείνςζδ 

βζαηί ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ μζ πενζμνζζιέκεξ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

ιειμκςιέκςκ επζπεζνδιαηζχκ δεκ ιπμνμφκ κα πεηφπμοκ ηζξ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ ηαζ 

ημ εφνμξ ηδξ πνμαμθήξ πμο ιπμνεί κα δχζεζ δ ζοκένβζα πμθθχκ επζπεζνήζεςκ. Σμ 

υθεθμξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ είκαζ ημ αιμζααίμ υθεθμξ βζα ημοξ επζπεζνδιαηίεξ, 

ηαεχξ δδιζμονβείηαζ ιζα κέα μζημκμιζηή πνμμπηζηή αθμφ «αολάκεζ ημ μζημκμιζηυ 
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ακηζηείιεκμ-αβμνά» εκχ εκζζπφεηαζ ζοκμθζηά ηαζ μ Σμονζζηζηυξ Πνμμνζζιυξ 

Πεθμπυκκδζμξ.  

2. ε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν – ιεηά ηδκ «αφλδζδ ηδξ αβμνάξ» πμο πνμηφπηεζ απ‟ 

ηδκ ημπζηή ζοκενβαζία, μζ επζπεζνδιαηίεξ έπμοκ υθεθμξ ηαεχξ ημοξ δίκεηαζ δ 

πνυζααζδ ζε ιεβαθφηενεξ ή / ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ αβμνέξ ζηζξ μπμίεξ ηα πνμσυκηα ηαζ 

μζ οπδνεζίεξ ημοξ έπμοκ γήηδζδ. Γεδμιέκμο υηζ δ ακαπηολζαηή πνμζέββζζδ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ζημπεφεζ ζηδκ ακάδεζλδ πζμ ελεζδζηεοιέκςκ ηαζ ζδζαίηενςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ (πζζημπμζδιέκα πνμσυκηα δζαηνμθήξ ηαζ βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ), δ 

πνυζααζδ εα είκαζ ζε πεθαηεζαηυ ημζκυ ιε ιεβαθφηενδ αβμναζηζηή δφκαιδ. ε αοηυ 

ημ επίπεδμ δδιζμονβείηαζ ημ ιειμκςιέκμ πθέμκ υθεθμξ βζα ημοξ επζπεζνδιαηίεξ μζ 

μπμίμζ ηαθμφκηαζ ιέζα απυ υνμοξ ακηαβςκζζιμφ κα δζεηδζηήζμοκ ημ δζηυ ημοξ 

ημιιάηζ απ‟ ηδκ «μζημκμιζηή πίηα», δ μπμία ζε ηάεε πενίπηςζδ, ςξ απμηέθεζια ηδξ 

ζοκενβαζίαξ, είκαζ ιεβαθφηενδ απυ πνζκ.  

 

 

2.5. ΣΟΤΡΗΜΟ - ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  

 

2.5.1. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο 

 

ηναηδβζηή βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημιέα 

 

Ζ αζμιδπακία ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ζδζαίηενα μ ημονζζιυξ είκαζ ιζα δζεεκμπμζδιέκδ αζμιδπακία 

ηαζ επμιέκςξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ Πενζθένεζα εκηάζζμκηαζ ζηζξ βεκζηυηενεξ ιεηααμθέξ 

πμο ζδιεζχκμκηαζ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά. ηναηδβζηυξ ζηυπμξ ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ δ 

αζχζζιδ πενζααθθμκηζηά ηαζ ζε υνμοξ θένμοζαξ ζηακυηδηαξ μζημκμιζηή ακααάειζζδ ημο 

ημονζζιμφ ηαζ ηςκ ζοζπεηζγυιεκςκ ηθάδςκ ηδξ δδιζμονβζηήξ αζμιδπακίαξ, δδθαδή δ 

ιεηαηίκδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αβμνέξ μζ μπμίεξ είκαζ πενζζζυηενμ 

ηενδμθυνεξ, ιεβαθφηενδξ έκηαζδξ δελζμηήηςκ ηαζ ηεπκμθμβίαξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε 

ανιμκία ιε ημ θοζζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ ακααάειζζδξ ζημπεφεζ 

ζε ηέζζενζξ άλμκεξ: 

 

1. Γζεφνοκζδ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ  

Δπζδζχηεηαζ δ πνμζέθηοζδ πενζζζυηενςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ αθοζίδα αλίαξ ηδξ 

αζμιδπακίαξ ηδξ ειπεζνίαξ ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαζοκδέζεςκ ημο ημονζζιμφ ιε ημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα, ηδκ αλζμπμίδζδ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ πθμφζζαξ ζζημνζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ ηαζ ηδ δζαζφκδεζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμθζηζζηζηχκ πνμσυκηςκ ιε ημκ ημονζζιυ, 

ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ημπζηήξ αζμηεπκίαξ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ πμο αλζμπμζμφκηαζ 

απυ ηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ (π.π. ελμπθζζιυξ) ή ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ βζα ημοξ 

ημονίζηεξ (ημζιήιαηα, πεζνμηεπκήιαηα η.θπ.) 

 

Γζαθμνμπμίδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ  

Γζαθμνμπμίδζδ απυ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ήθζμξ - εάθαζζα – αμοκυ, ηαζ ημκ ιαγζηυ 

ημονζζιυ αλζμπμζχκηαξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ μ θοζζηυξ, βαζηνμκμιζηυξ ηαζ 

πμθζηζζιζηυξ πθμφημξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Ζ ζδιακηζηή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ οθζηήξ ηαζ άοθδξ 

“πενζμοζίαξ” ηδξ Πεθμπμκκήζμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα αθεκυξ ηδξ ακάδεζλδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ 
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ηςκ πενζμπχκ πνμμνζζιμφ βζα ηάεε κμιυ ή ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζε υθδ ηδκ Πενζθένεζα, 

ηαζ αθεηένμο ηδξ ακάπηολδξ εκυξ ιμκαδζημφ ιείβιαημξ κέςκ ή ακακεςιέκςκ ημονζζηζηχκ 

πνμσυκηςκ πμο πενζθαιαάκμοκ: 

 ημ θοζζμθαηνζηυ ημονζζιυ, 

 ημ εαθάζζζμ ημονζζιυ, 

 ημκ ζαηνζηυ ημονζζιυ, 

 ημκ βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ, 

 ημκ αβνμημονζζιυ, 

 ημκ πμθζηζζηζηυ ημονζζιυ, 

 ημκ ενδζηεοηζηυ ημονζζιυ, 

 city breaks,  

 ιαεδηζηέξ εηδνμιέξ, 

 ημ ζοκεδνζαηυ ημονζζιυ. 

 

Ο εαθάζζζμξ ημονζζιυξ απμηεθεί δζαηνζηή εκυηδηα βζα ημ ημονζζηζηυ πνμζυκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ δζαηνζηά ηιήιαηα πμο είκαζ : 

(ζ) Ηζηζμπθμΐα ηαζ yachting 

(ζζ) Κνμοαγζένα. 

Ζ ακάπηολδ ηαζ ηςκ δφμ ηφπςκ ημονζζιμφ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ φπανλδ οπμδμιχκ (ιανίκεξ- 

θζιάκζα ηνμοαγζέναξ).  

 

Ζ ηνμοαγζένα ζηδκ Μεζυβεζμ είκαζ μ πθέμκ ηαπέςξ ακαπηοζζυιεκμξ ημονζζηζηυξ ηθάδμξ ηαζ 

βκχνζζε ηαπφηαηδ ακάπηολδ ζηδ δεηαεηία ημο 2000. Γεςβναθζηά δ Πεθμπυκκδζμξ ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ εκδζάιεζμ ζηαειυ ζημ πχνμ ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Μεζμβείμο. Ζ επζθμβή ημο 

ηφνζμο θζιέκα ηνμοαγζέναξ ιπμνεί κα βίκεζ ιεηαλφ Καθαιάηαξ – Γοεείμο – Ναοπθίμο. Ζ 

απυθαζδ μθείθεζ κα θάαεζ οπυρδ ηδξ ηζξ ηνίζζιεξ παναιέηνμοξ πμο μδδβμφκ ηζξ εηαζνείεξ 

ηνμοαγζέναξ κα θάαμοκ ηδκ απυθαζδ κα πνμζεέζμοκ έκα επζπθέμκ θζιάκζ ςξ ηυπμ 

πνμμνζζιμφ. Με δεδμιέκμ υηζ ιε ηδκ Πενζθένεζα βεζηκζάγμοκ δφμ απυ ηα ζδιακηζηυηενα 

θζιάκζα ηνμοαγζέναξ ηδξ πχναξ (Πεζναζάξ – Καηάημθμ) δ θήρδ ζπεηζηχκ απμθάζεςκ 

πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαη‟ ανπήκ δζενεφκδζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ 

ηζκδημπμίδζδ ζδζςηζηχκ πυνςκ. Ζ ζοκήεδξ πναηηζηή ηςκ εηαζνεζχκ ηνμοαγζέναξ είκαζ κα 

επεκδφμοκ ζημοξ ζηαειμφξ επζααηχκ, εκχ δ ηαηαζηεοή ηδξ θζιεκζηήξ οπμδμιήξ 

ακαθαιαάκεηαζ απυ ηζξ δδιυζζεξ ανπέξ.  

 

ε υηζ αθμνά ζηδκ ακάπηολδ ημο ζαηνζημφ ημονζζιμφ απαζηείηαζ, επίζδξ, δζελμδζηή 

δζενεφκδζδ ηςκ ζδζαίηενςκ ηθζιαημθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδκ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε 

μιάδεξ-ζηυπμοξ, ηδ δζαεεζζιυηδηα ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ ηθπ. Με δεδμιέκμ υηζ δ ακάπηολδ 

ημο ζαηνζημφ ημονζζιμφ πνμτπμεέηεζ ηαζ ηδκ επίθοζδ ιζαξ ζεζνάξ εεζιζηχκ εειάηςκ εα 

ιπμνμφζε κα δζενεοκδεεί ζε πνχηδ θάζδ εάκ οθίζηαηαζ ζδζςηζηυ επεκδοηζηυ εκδζαθένμκ. 

 

Φοζζηά, μζ ακςηένς δζαθμνμπμζήζεζξ ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα θεζημονβήζμοκ ζοκδοαζηζηά 

ζε ιυκζιδ δζαπνμκζηά αάζδ, ιε ζηυπμοξ: 

α) Σδ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ πνμζςπμπμζδιέκςκ δζαδνμιχκ, 

α) Σδ δζεφνοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο, ηδκ αφλδζδ ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ηαζ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ηαηά ηεθαθήξ δαπάκδξ ακά επζζηέπηδ ζηδκ Πενζθένεζα. 
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Απαναίηδηεξ δνάζεζξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ είκαζ :  

 

Ακααάειζζδ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ζε ακχηενμ επίπεδμ οπδνεζζχκ: Ζ ακααάειζζδ ηςκ 

πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ απυ ηα ηαηαθφιαηα (λεκμδμπεία ηαζ εκμζηζαγυιεκα δςιάηζα) 

ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ηδκ άκμδυ ημοξ ζε ιεβαθφηενδ 

ηαηδβμνία (αζηένζα ή ηθεζδζά) υζμ ηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ ζδιάηςκ πμζυηδηαξ π.π. ημπζηυ 

ζήια πμζυηδηαξ, ηθπ. 

Υνήζδ ΣΠΔ ηαζ ηαεανχκ ηεπκμθμβζχκ: Ζ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ επζηνέπεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ, ηδκ άιεζδ πνμχεδζδ ηςκ οπδνεζζχκ, ηδκ απελάνηδζδ απυ ημοξ 

εκδζάιεζμοξ (tour operators ηαζ βναθεία ηαλζδζχκ) ηαζ ηδκ άιεζδ δζαπείνζζδ ηςκ ηναηήζεςκ. 

Δπίζδξ, δ οζμεέηδζδ ηαεανχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ 

επζηνέπεζ ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ, ηδκ ιείςζδ ηςκ επζπηχζεςκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ 

δδιζμονβία θζθζηήξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ εζηυκαξ ή μπμία ζηδ ζοκεπεία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ 

ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια βζα ηδκ είζμδμ ζε αβμνέξ μζημθμβζηά εοαίζεδηςκ ημονζζηχκ. 

 

ηδκ εθανιμβή ημοξ μζ παναπάκς επζιένμοξ ζηναηδβζηέξ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ηαζ κα 

αθθδθμτπμζηδνζπημφκ. Γζα πανάδεζβια δ δζαθμνμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ ιπμνεί κα 

ζοκδοαζηεί ιε ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ αθοζίδαξ ημο ημονζζιμφ υπςξ ζοιααίκεζ ζημκ 

βαζηνμκμιζηυ ημονζζιυ, ή ζημκ ηαθθζηεπκζηυ ημονζζιυ. Δπίζδξ δ δζαθμνμπμίδζδ ιε ηδκ 

ακάδεζλδ ημο μζημημονζζιμφ ή ημο θοζζμθαηνζημφ ημονζζιμφ ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί ιε ηδκ 

πνμχεδζδ πνάζζκςκ ηεπκμθμβζχκ. 

ε πνχηδ θάζδ ημκίγεηαζ δ ακάβηδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηζξ ημονζζηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ, υπςξ ημκίγεηαζ ηαζ ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ πμο ακαδείπεδηακ ζηδκ Πθαηθυνια 

ημο Σμονζζιμφ ηδξ  Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ.  

 

2.5.2. ηξαηεγηθέο Γξάζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο αιπζίδαο αμίαο 

Ζ αθοζίδα αλίαξ ημο ημονζζιμφ δζαζηαονχκεηαζ ιε ηζξ αθοζίδεξ αλίαξ ιεβάθμο ανζειμφ 

ηθάδςκ. Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ζοκενβζχκ ηνμθμδμηεί ηδκ ακάπηολδ υπζ ιυκμ ημο ημονζζιμφ 

αθθά ηαζ ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ ηθάδςκ. Ζ ακάπηολδ ηδξ ζοκενβαζίαξ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ 

βζα ακαδουιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ είηε άνπζζακ κα ακαπηφζζμκηαζ ελαζηίαξ ημο 

ημονζζιμφ είηε δ δζαζφκδεζδ ημοξ ιε ημκ ημονζζιυ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ηδκ ακαβηαία 

ανπζηή αβμνά βζα ηδκ ηαεζένςζή ημοξ. Πνμηεναζυηδηεξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή 

απμηεθμφκ : 

 Υνδιαημδυηδζδ κέςκ επζπεζνήζεςκ (start-ups) πμο επζεοιμφκ κα πνμζθένμοκ 

ηαζκμηυιεξ, βζα ηδκ Πενζθένεζα, οπδνεζίεξ ή παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ημονζζιυ ιε έιθαζδ ζε οπδνεζίεξ ηαζ πνμσυκηα πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε πνμςεμφιεκεξ ιμνθέξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ, 

 Γδιζμονβία clusters ιε ζηυπμ ηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ δζαζοκδέζεςκ ηαζ ηδξ 

ζοκενβαζίαξ πάκς ζηδκ αθοζίδα αλίαξ. Τπμζηήνζλδ ηδξ δδιζμονβίαξ cluster ιε ημκ 

βαζηνμκμιζηυ ημιέα απυ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ηαζ δζεεκχξ ηαζ ιεηαθμνά ημοξ 

ςξ ηαθή πναηηζηή ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, 
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 Δκεάννοκζδ ζοκενβαζζχκ ακάιεζα ζε λεκμδυπμοξ ηαζ παναβςβμφξ αβνμηζηχκ ή 

ιεηαπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ηαζ ζφκαρδ ικδιμκίςκ ζοκενβαζίαξ βζα ηδκ απμννυθδζδ 

ζοιθςκδιέκςκ πμζμηήηςκ,, 

 Γζαζφκδεζδ ημο ημονζζιμφ ιε ημκ Πμθζηζζιυ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ πθμφζζαξ ζζημνζηήξ 

ηθδνμκμιίαξ αθθά ηαζ ημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ. Κνίζζιδ πανάιεηνμ απμηεθεί δ 

εκίζποζδ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ημο Ναοπθίμο ςξ πυθςκ βζα ηδκ ακάπηολδ πμθζηζζηζηχκ 

εηδδθχζεςκ δζεεκμφξ ειαέθεζαξ.  

  

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

Ζ δζαθμνμπμίδζδ απυ ημ ιαγζηυ ημονζζιυ απαζηεί ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ημπζηχκ 

ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ ηδκ οπμαμήεδζδ ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ κα 

πνμζανιμζημφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ κέςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ. Ζ ηναηδβζηή Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο βζα ημκ ημονζζιυ εκημπίγεζ ζεζνά κέςκ αβμνχκ 

εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ ζηζξ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα εζζέθεμοκ μζ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ 

ηδξ Πενζθένεζαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ιζηνχκ μζημβεκεζαηχκ ιμκάδςκ πμο 

πνμζθένμοκ ιζα δζαθμνεηζηή δζάζηαζδ ζηδ θζθμλεκία. Ανηεηέξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ήδδ ιε 

επζηοπία εζζέθεεζ ζε αοηέξ ηζξ αβμνέξ, αθθά μζ δοκαηυηδηεξ παναιέκμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ 

ακεηιεηάθθεοηεξ. 

 

Ζ οζμεέηδζδ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ (ηαηαθφιαηα, μνβακςηέξ δναζηδνζμηήηςκ, εζηζαηυνζα, 

ηθπ.) κέςκ ιμκηέθςκ ημονζζιμφ απαζηεί ημκ ζπεδζαζιυ ή ημκ επακαζπεδζαζιυ (εάκ είκαζ 

οθζζηάιεκεξ επζπεζνήζεζξ) ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ δζενβαζζχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ έηζζ χζηε κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ζηα πνυηοπα ηδξ δζεεκμφξ αβμνάξ. 

 

Οζ εκένβεζεξ πμο εα ζηδνίλμοκ ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ κα 

ακαπηφλμοκ ηαζ κα πνμζθένμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζηζξ αβμνέξ ημο εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ 

πενζθαιαάκμοκ: 

 Μεθέηδ ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πνμζθένμκηαζ ζε ηάεε πενζμπή 

βζα ηδκ ακάπηολδ ζοκδοαζιχκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ ηαζ ακάδεζλδ ημο 

ηνυπμο ιε ημοξ μπμίμοξ αοηά εα εκζςιαηςεμφκ ζημ πνμζθενυιεκμ ημονζζηζηυ 

πνμσυκ, 

 Γζάποζδ ηαζ εκδιένςζδ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζημκ ημονζζιυ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο 

πνμζθένεζ ηάεε Πενζθενεζαηή Δκυηδηα ιε αάζδ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ δνάζδξ. Δοαζζεδημπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ημονζζιμφ βζα ηζξ 

δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ δζαθμνμπμίδζδ, 

 Μεθέηδ ημο ημπζημφ ιμκηέθμο ηςκ ηαηαθοιάηςκ ηαζ λεκμδμπείςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ ιε 

ημοξ μπμίμοξ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ εα ακαδεζπεμφκ ηαζ εα ιεηαηναπμφκ ζε 

ζοβηνζιέκεξ οπδνεζίεξ ηαζ νμοηίκεξ ιέζα ζηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ, 

 Μεηαθμνά ειπεζνίαξ επζηοπδιέκςκ παναδεζβιάηςκ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ απυ 

επζπεζνήζεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ αθθά ηαζ απυ άθθεξ Πενζθένεζεξ ή ημ ελςηενζηυ. 

 Πανμπή ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ είζμδμ ημοξ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ. Σμ παηέημ ζοιαμοθεοηζηχκ 

οπδνεζζχκ πμο εα πνμζθένεηαζ ζε ηάεε ημονζζηζηή επζπείνδζδ πενζθαιαάκεζ ημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ κέςκ οπδνεζζχκ πμο εα πανέπμκηαζ απυ ηδκ επζπείνδζδ, εκημπζζιυ 

πανειαάζεςκ ηαζ αθθαβχκ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζφκηαλδ 
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επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ οθμπμίδζδ ηςκ κέςκ οπδνεζζχκ. 

Υνδιαημδυηδζδ ηςκ ακαβηαίςκ επεκδφζεςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ, 

 Δκένβεζεξ δζάδμζδξ ηδξ Πεθμπμκκδζζαηήξ ημογίκαξ ηαζ απμκμιή ζήιαημξ. 

Δλεζδζηεοιέκεξ εκένβεζεξ πνμαμθήξ ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πενζμπήξ, 

 Ακάπηολδ ηςκ ακαβηαίςκ οπμδμιχκ ιζηνήξ ηθίιαηαξ υπμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ π.π. 

πανάλεζξ δζαδνμιχκ, πςνμεέηδζδ ηαζ πνμζηαζία μνεζκχκ δζαδνμιχκ, πάνηςκ, 

ηαηαζηεοή ή ακάπηολδ ιανζκχκ ηθπ. βζα ηζξ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ ακάθμβα 

ιε ηζξ ακάβηεξ υπςξ εα πνμηφρμοκ απυ ηζξ ιεθέηεξ, 

 Ακαηαίκζζδ ηαζ αλζμπμίδζδ απυ επζπεζνήζεζξ ιεηαπμίδζδξ, παναδμζζαηχκ 

αζμιδπακζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηηζνίςκ ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ, ιε έιθαζδ 

ζηδκ ζφκδεζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαοηυηδηαξ ιε ηδκ ζφβπνμκδ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα, 

 Γδιζμονβία e-οπδνεζζχκ ηαζ e-πενζεπμιέκμο πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ 

απυ πνμζςπζημφξ οπμθμβζζηέξ υζμ ηαζ απυ ηαιπθέηεξ ηαζ έλοπκα ηδθέθςκα πμο 

εα οπμζηδνίγεζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ. Σμ παναβυιεκμ οθζηυ ηαζ μζ 

ζπεηζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηνμθμδμηήζμοκ ηαζ 

δζεεκείξ οπδνεζίεξ δζαιμίναζδξ πενζεπμιέκμο. Οζ εθανιμβέξ εα πνέπεζ κα 

οπμζηδνίγμοκ: 

- οθθμβή, μνβάκςζδ ηαζ δζαδζηηοαηή πνμαμθή (ζζημζεθίδα ηαζ ακάπηολδ ζπεηζηχκ 

εθανιμβχκ βζα ηαιπθέηεξ ηαζ έλοπκα ηζκδηά) πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ζημοξ 

εηάζημηε ημονζζηζημφξ (πμθζηζζηζημφξ, ενδζηεοηζημφξ, μζημθμβζημφξ ηθπ) 

πνμμνζζιμφξ. 

- Πθαηθυνιεξ ηαηαβναθήξ εηδδθχζεςκ 

- Δζημκζηή ακαπανάζηαζδ βεβμκυηςκ 

- Ακάδεζλδ παναδμζζαηχκ ανπζηεηημκζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ηηζνίςκ ζδζαίηενδξ 

ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ 

- Φδθζμπμίδζδ ημονζζηζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ πυνςκ, δζαδνμιχκ, πανηχκ ηθπ. 

- Δθανιμβέξ αζηζηχκ μδδβχκ βζα εοέθζηηεξ πενζδβήζεζξ, ζδιεία εκδζαθένμκημξ, 

πθδνμθμνίεξ βζα πνμζθμνέξ ηαζ αβμνέξ, λεκμδμπεία, εζηζαηυνζα, εηδδθχζεζξ 

ηθπ. 

- Δθανιμβέξ μδδβχκ ιμοζείςκ: Πενζδβήζεζξ, δδιμθζθή εηεέιαηα, πάνηεξ 

ημπμεεζίαξ, κέα ημο ιμοζείμο ηθπ. 

- Δθανιμβέξ μδδβχκ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ: Ακαπανάζηαζδ ημο πχνμο υπςξ 

ήηακ ηδκ ανπαζυηδηα, ηαζ επζπνυζεεηα παναηηδνζζηζηά πενζήβδζδξ, 

πθδνμθμνζχκ ηθπ. 

 

Δπεζδή, ημ εφνμξ ηςκ οπδνεζζχκ αοηυ είκαζ ημζκυ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ, αοηέξ μζ 

εθανιμβέξ εα ιπμνμφζακ κα θζθμλεκδεμφκ ζε ημζκυ ζφζηδια πμο εα θεζημονβεί ζε εεκζηυ 

επίπεδμ (π.π. portal ημο ΔΟΣ) ηαζ δ ηάεε Πενζθένεζα εα ζοκημκίγεζ ιέζς ηςκ μνβάκςκ ηδξ, 

ηδκ ηνμθμδυηδζή ημο ιε πζζημπμζδιέκμ – εθεβιέκμ, έβηονμ ηαζ πμζμηζηυ πενζεπυιεκμ. 

 

Αλαβάζκηζε θαηαιπκάησλ 

 Γδιζμονβία ημπζημφ ζήιαημξ πμζυηδηαξ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ 
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 Υνδιαημδυηδζδ ηςκ ακαβηαίςκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ 

ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ ηαηάθοια. Πενζθαιαάκμκηαζ: 

- δ πανμπή ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ ακααάειζζδξ ηαζ βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηςκ οπδνεζζχκ, 

- εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ 

- ακαβηαίεξ επεκδφζεζξ ζε οπμδμιέξ ηαζ ελμπθζζιυ ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ ΑΜΔΑ αθθά ηαζ αηυιςκ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ  

 Υνδιαημδυηδζδ ηςκ ακαβηαίςκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ απυηηδζδ ζδιάηςκ 

πμζυηδηαξ. Πενζθαιαάκμκηαζ: 

- δ πανμπή ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ ακααάειζζδξ ηαζ βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηςκ οπδνεζζχκ, 

- εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ, 

- ακαβηαίεξ επεκδφζεζξ ζε οπμδμιέξ ηαζ ελμπθζζιυ βζα ηδκ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 

ακάβηεξ ημο ζήιαημξ πμζυηδηαξ. 

 

διεζχκεηαζ υηζ έιθαζδ εα πνέπεζ κα δμεεί ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ηαηαθοιάηςκ βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζοκημκζζιμφ πνμχεδζδξ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πενζμπήξ ιε 

ημκ Σμιέα Πμθζηζζιμφ (πνυβναιια επίζηερδξ ιμοζείςκ, ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ θμζπχκ 

οπμδμιχκ ακάδεζλδξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ). 

 

Αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ 

Ο άλμκαξ αοηυξ αοηή απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ επζιένμοξ εκυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ 

ηςκ πνάζζκςκ ηεπκμθμβζχκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ηδκ πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ πενζαάθθμκημξ 

ηαζ ηδκ θεζημονβία ιδπακζζιχκ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ 

επίδναζήξ ηδξ ζημ πενζαάθθμκ. 

 

Υξήζε πξάζηλσλ ηερλνινγηώλ 

Ζ πνδζζιμπμίδζδ πνάζζκςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ εκενβεζαηήξ ελμζημκυιδζδξ 

πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηζξ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ημο ημονζζιμφ κα 

ιεζχζμοκ ζδιακηζηά ηα θεζημονβζηά ημοξ ηυζηδ ηαζ ηαοηυπνμκα κα πνμζηαηεφζμοκ ημ 

πενζαάθθμκ απυ ημ μπμίμ ελανηάηαζ δ δναζηδνζυηδηά ημοξ. Θα αημθμοεδεεί μθμηθδνςιέκδ 

πνμζέββζζδ ζηα αηυθμοεα αήιαηα/ζηάδζα: 

 Δοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ βζα ηα μθέθδ απυ ηδ πνήζδ 

ηαεανχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. 

 Κμοπυκζ πνάζζκδξ ηαζκμημιίαξ: Οζ επζπεζνδιαηίεξ ζημκ ημονζζιυ ηαζ ζδζαίηενα ηα 

ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ ζηδκ εζηίαζδ εα πνδιαημδμηδεμφκ 100% 

ιε ηδ ιμνθή ημοπμκζμφ βζα ηδκ ακάεεζδ ζε εζδζηυ ζφιαμοθμ ηδ ζφκηαλδ ζπεδίμο 

πνάζζκςκ πανειαάζεςκ πμο εα ιεζχκμοκ ημ εκενβεζαηυ ηυζημξ ηαζ ημ 

πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια. Δπίζδξ δ ιεθέηδ εα πενζθαιαάκεζ ηζξ πανειαάζεζξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ απυηηδζδ Eco-label. 

 Γδιζμονβία πνδιαημδμηζημφ ενβαθείμο βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ επέκδοζδξ 

εθανιμβήξ ηςκ πνμηάζεςκ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ζδζαίηενα υζςκ αζημφκηαζ βζα ηδκ 

απυηηδζδ ημο Eco-label. ηδκ πενίπηςζδ πανειαάζεςκ εκενβεζαηήξ ελμζημκυιδζδξ 

εα πνδιαημδμηδεεί ημ 100% ηδξ επέκδοζδξ ηαζ μζ δζηαζμφπμζ εα απμπθδνχκμοκ έκα 
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πμζμζηυ ηδξ ελμζημκυιδζδξ απυ ηδ ιείςζδ ημο εκενβεζαημφ ηυζημοξ (ιμκηέθμ 

ESCO). 

 

Παξαθνινύζεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

Ζ επίηεολδ ηδξ αζχζζιδξ ηαζ ιε ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ απαζηεί ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηαβναθή ζημζπείςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

θένμοζα ζηακυηδηα ακά πνμμνζζιυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ιέηνδζδ ημο πενζααθθμκηζημφ 

απμηοπχιαημξ ηςκ ημονζζηζηχκ ηαζ άθθςκ ακενςπμβεκχκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 

Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ παναπάκς είεζζηαζ κα ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ κα παναημθμοεμφκηαζ απυ 

οπδνεζίεξ ηδξ Πενζθένεζαξ (Κέκηνμ Καζκμημιίαξ – Παναηδνδηήνζμ Πενζαάθθμκημξ) ηα 

μζημκμιζηά ιεβέεδ ακά κμιυ υπςξ δ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα (ηαηαθφιαηα, ηθίκεξ, 

πθδνυηδηα, επζζηέπηεξ ηθπ.),  

Δπίζδξ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ιεβέεδ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ημο εαθάζζζμο ηαζ 

πανάηηζμο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ μνεζκχκ πνμμνζζιχκ. Πζθμηζηά ημ παναηδνδηήνζμ 

ηαθφπηεζ ημοξ πθέμκ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηαζ ζηαδζαηά δ θεζημονβία επεηηείκεηαζ ηαζ 

ζηα οπυθμζπα. 

 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ 

Ζ εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζε υθα ηα ζδιεία ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ ημο ημονζζιμφ ιπμνεί κα αολήζεζ 

ζδιακηζηά ηδκ παναβςβζηυηδηα, ηδκ αοημκμιία ηαζ ηδκ εοεθζλία ηςκ ημονζζηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. Ακαβηαία είκαζ δ πνμχεδζδ (πνδιαημδυηδζδ ή εοαζζεδημπμίδζδ 

επζπεζνήζεςκ ζηδκ πνήζδ ΣΠΔ) ιέζς ηςκ αηυθμοεςκ δνάζεςκ: 

- Ακάπηολδ ζζημζεθίδςκ ηαζ εθανιμβχκ βζα ηαιπθέηεξ ηαζ ηζκδηά βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηςκ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. 

- Δπέηηαζδ ηδξ δζαζφκδεζδξ ηςκ ημπζηχκ ή ιειμκςιέκςκ ζοζηδιάηςκ ηναηήζεςκ ιε 

ηζξ ιεβάθεξ δζεεκείξ οπδνεζίεξ ηναηήζεςκ. 

- Ακάπηολδ ηαζ αεθηίςζδ εθανιμβχκ δδιζμονβίαξ ημονζζηζηχκ παηέηςκ βζα ιζηνέξ 

λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ, ημ μπμία ζοκδοάγμοκ υθεξ ηζξ ακαβηαίεξ οπδνεζίεξ 

(αενμπμνζηά, εζζζηήνζα, αζθαθζζηζηή ηάθορδ, ιεηαθμνά, εηδνμιέξ, δναζηδνζυηδηεξ 

ηθπ). Τπμζηήνζλδ δνάζεςκ δζάποζδξ ηδξ πνήζδξ ημοξ ιε εκένβεζεξ εκδιένςζδξ ηαζ 

επίδεζλδξ. 

- Ακάπηολδ ηαζ δζάποζδ εθανιμβχκ δζαπείνζζδξ επζζηεπηχκ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ 

αθοζίδαξ αλίαξ ημο ημονζζιμφ. 

 

2.5.3. πζρέηηζε ηνπξηζκνχ θαη δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο 

 

Δκδεζηηζηέξ δνάζεζξ βζα ηδκ ζοζπέηζζδ ημο ημονζζηζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πνμσυκημξ ιε ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ αζμιδπακίαξ ζε πχνμοξ υπςξ: 

 Υεζνμηεπκία / Ακηίηεξ / Δκεφιζα 

 Σμπζηά πνμσυκηα βαζηνμκμιίαξ (βθοηά / ηενάζιαηα / αυηακα / ανημπμζήιαηα) 

 Πμθζηζζιυξ / Μμοζζηή / Θέαηνμ / Εςβναθζηή 

 Γδιζμονβία δζηηφμο «Δηημθαπηδνίςκ Πμθζηζζηζηχκ & Γδιζμονβζηχκ Δπζπεζνήζεςκ» 

(Πμθζηζζιυξ /Σέπκεξ ηαζ Φδθζαηή Σεπκμθμβία, παναβςβή ρδθζαηχκ & πεζνμπμίδηςκ 

εκεοιδιάηςκ, πζζηχκ ακηζβνάθςκ ηθπ) 
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 Πνμχεδζδ ένεοκαξ & ρδθζαηχκ εθανιμβχκ ζε «δδιζμονβζημφξ» ημιείξ (εζημκζηήξ 

ακαπανάζηαζδξ βεβμκυηςκ «ακμζηημφ πχνμο», ελεζδζηεοιέκεξ εθανιμβέξ ήπμο & 

εζηυκαξ, «έλοπκα» ζοζηήιαηα ιεηάθναζδξ & λεκάβδζδξ, ηεπκζηέξ αλζμπμίδζδξ 

ανπεζαημφ οθζημφ ηθπ) 

 Δθανιμβή ηαηαβναθήξ ηάεε είδμοξ εηδήθςζδξ απυ μνβακςηέξ, πμθζηζζηζημφξ 

θμνείξ ή επζπεζνδιαηίεξ ιε εηήζζμ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηεκηνζηή ζοκηήνδζδ 

 Δζημκζηή ακαπανάζηαζδ βεβμκυηςκ 

 Γζαζφκδεζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ παναδμζζαηχκ ανπζηεηημκζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ηηζνίςκ 

ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ 

 Αφλδζδ πνμζααζζιυηδηαξ ηαζ αζςζζιυηδηαξ ηςκ ρδθζαηχκ ζοθθμβχκ 

 Δθανιμβέξ έλοπκςκ πυθεςκ ηαζ πνμμνζζιχκ (π.π. εθανιμβέξ εκδιένςζδξ ηαζ 

δζεοηυθοκζδξ ηςκ ημονζζηχκ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ιέζς ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ηαζ tablets) 

 Μδπακζζιυξ εκίζποζδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζημκ ημονζζιμφ-πμθζηζζιυ 

- Γδιζμονβία εκζαίμο Δονεηδνίμο Τπδνεζζχκ (Service Registry) 

- Γδιζμονβία ζφβπνμκςκ δθεηηνμκζηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ 

ηαηαπχνδζδ, δζαπείνζζδ & αλζμθυβδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο ημονζζιμφ. 

 

 Ακαγςμβυκδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

- Τπμζηήνζλδ ηδξ κεακζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ - Γδιζμονβία εηημθαπηδνίμο ζε 

ζοκενβαζία ιε ημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο 

- Μάεδζδ παναδμζζαηχκ ηεπκχκ ηαζ ηεπκζηχκ ηαζ ηαηάνηζζδ δζδαζηυκηςκ 

 

Ονζζιέκεξ απυ ηζξ ακςηένς δνάζεζξ εθυζμκ είκαζ ημζκέξ ζε υθεξ ηζξ Πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ 

ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ηαζ κα ακαθδθεμφκ ζε εεκζηυ επίπεδμ ιέζς ηςκ Σμιεαηχκ 

Πνμβναιιάηςκ. 
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33..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΗΗΝΝΟΟΜΜΔΔΝΝΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΔΔΗΗ  ––  ΗΗΔΔΡΡΑΑΡΡΥΥΖΖΖΖ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΡΡΑΑΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΧΧΝΝ  

 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα ελεζδζηεφμκηαζ ηαζ ζενανπμφκηαζ μζ δνάζεζξ ακά Παναβςβζηυ Σμιέα 

ζημοξ μπμίμοξ ειθακίγεζ δ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηαζ 

επζθέβμκηαζ ηα ζεκάνζα ακάπηολδξ αάζεζ ηςκ ηεηιδνζςιέκςκ ακαβηχκ – εθθείρεςκ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ θμνέςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηναηδβζηή ηαζ ημ υναια ηδξ Πενζθένεζαξ. 

Γεκ παναθείπεηαζ δ ακάπηολδ δνάζεςκ ζε μνζγυκηζμοξ (οπμζηδνζηηζημφξ) ημιείξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ ζοκδοάγεηαζ δ αζχζζιδ ακάπηολδ υθςκ ηςκ παναβςβζηχκ ηθάδςκ ηδξ Πενζθένεζαξ.  

 

Γζα ημοξ θμζπμφξ (non focusing) ηθάδμοξ, ζηα πθαίζζα ηδξ RIS3 ηδξ Πενζθένεζαξ βίκεηαζ δ 

παναδμπή υηζ εα εοεοβναιιζζηεί δ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή ηαζ Πνυβναιια Γνάζεςκ ημο 

ΠΔΠ ιε ημ ΔΠΑ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ήημζ δεκ απμηθείμκηαζ δνάζεζξ εκίζποζδξ θμζπχκ 

ηθάδςκ ζημοξ μπμίμοξ δεκ απαζηείηαζ «Έλοπκδ Δλεζδίηεοζδ» αάζεζ ημο πενζθενεζαημφ 

πνμθίθ ηαζ ηδξ ακάθοζδξ. 

 

3.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΑΡΗΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

3.1.1. Αγξνδηαηξνθηθφο Σνκέαο 

 

φιθςκα ιε ημ Δεκζηυ ηναηδβζηυ Πθαίζζμ βζα ηδκ Ένεοκα ηαζ Καζκμημιία 2014-2020, πμο 

ανίζηεηαζ ζε θάζδ δζααμφθεοζδξ, δ αβνμδζαηνμθή απμηεθεί έκα απυ ημοξ ημιείξ 

πνμηεναζυηδηαξ βζα ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ ηαηά ηδ κέα 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια πμο αημθμοεεί. 

 

 

Πξνθιήζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο  

 

Ζ ζηναηδβζηή ζημκ ημιέα ηδξ αβνμδζαηνμθήξ, ζημπεφεζ ζηδ ιεηαηνμπή ηςκ δζανενςηζηχκ αδοκαιζχκ ημο ημιέα 

ζε ζζπονά ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ιέζα απυ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ. Ο 

ηαηαηενιαηζζιυξ ηαζ ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηδξ παναβςβήξ (ηδξ βεςνβίαξ, ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ηςκ ηνμθίιςκ) δεκ 

επζηνέπμοκ ηδκ αλζμπμίδζδ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ ηαζ ηδκ είζμδμ ηςκ εθθδκζηχκ πνμσυκηςκ αβνμδζαηνμθήξ ζηζξ 

ιαγζηέξ αβμνέξ, υπμο μ ακηαβςκζζιυξ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζημ παιδθυ ηυζημξ παναβςβήξ. Ακηίεεηα, ζηφρνο είλαη 

ε είζνδνο ζε εμεηδηθεπκέλεο, πςειήο ηηκήο, αγνξέο λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηξνθίκσλ, αθνινπζψληαο κηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο κε βάζε ηελ αλψηεξε πνηφηεηα θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, φπσο ε γεχζε θαη ην άξσκα, ε ζξεπηηθή ηνπο αμία θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζε έλα πγηή ηξφπν δσήο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ.  

 

ημκ ζηυπμ αοηυ εκηάζζεηαζ ηαζ δ πμθζηζηή ηδξ παναβςβήξ πνχηςκ οθχκ ορδθήξ πμζυηδηαξ βζα ηδ ιεηαπμζδηζηή 

αζμιδπακία, ελακηθχκηαξ ηα ζδζαίηενα ηθζιαημθμβζηά ηαζ εδαθζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πχναξ. 

 

Σέθμξ, ηεκηνζηυ ζημζπείμ ηδξ ζηναηδβζηήξ απμηεθεί ε αλάδεημε θαη βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ 

πξντφλησλ (πξψησλ πιψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ) θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ αλζξψπηλε 

πγεία, επεμία θαη καθξνδσία. 

 

Πξνηεξαηφηεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο  

 

Οζ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ ελεζδζηεφμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ πνμηεναζυηδηεξ: 
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1. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θπηηθήο, δσηθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

ηξνθίκσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

1.1. Ακάδεζλδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ιμκαδζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εθθδκζηχκ πνμσυκηςκ ιε έιθαζδ ζηδκ πμζυηδηα 

ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ πνμσυκηςκ. 

1.2. Αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αεζθμνίαξ ηδξ θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ ιεηαπμίδζδξ 

 

2. Βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ δηαηξνθή, ηελ πγεία θαη ηελ επεμία θαη ηηο 

ζπλέπεηεο γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα δηαηξνθήο θαη ηα ηξφθηκα. 

 
Πεγή : Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΓΓΔΣ, Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη Καηλνηνκία 2014-2020, 

Πεξηιεπηηθό θείκελν δηαβνύιεπζεο 

 

ηναηδβζηή: 

Ζ εκδοκάιςζδ ηδξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δοκαιζηήξ ημο αβνμδζαηνμθζημφ 

ημιέα ηδξ Πενζθένεζαξ, δ ακααάειζζδ ηαζ δζαηήνδζδ ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο, δ 

δδιζμονβία ηνίζζιδξ ιάγαξ ζοκενβαγυιεκςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ δ ακααάειζζδ ηδξ εέζδξ ημοξ 

ζε δζεεκείξ αθοζίδεξ αλίαξ. 

 

Γεκζημί ζηυπμζ: 

 Ζ παναβςβή ηαζ αλζμπμίδζδ κέαξ βκχζδξ - ηεπκμβκςζίαξ ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ 

ημιέα βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ πμζμηζηά 

ακαβκςνίζζιςκ ηνμθίιςκ ηαζ ακάδεζλδ ημπζηχκ πνμσυκηςκ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ 

πθδεοζιμφ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ βεοζζβκςζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηζξ ζδζαίηενεξ πνμηζιήζεζξ μιάδςκ ηαηακαθςηχκ ή αβμνχκ,  

 Ζ εκίζποζδ ηαζ δζαηήνδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ 

ηαζκμημιίαξ ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα, 

 Ζ οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ζηδκ δζεεκμπμίδζδ ηςκ 

ενβαζζχκ ημο, δ δδιζμονβία εεκζηχκ ηαζ δζεεκχκ ζοιπνάλεςκ, 

 Ζ δζηηφςζδ ηςκ ειπθεημιέκςκ επζπεζνήζεςκ, θμνέςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ, δ 

επαββεθιαηζηή οπμζηήνζλδ ηδξ εθαξκνζκέλεο ηαζκμημιζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, 

ηαζ δ δζάποζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ, 

 Ζ πθήνδξ ηαεεημπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ πνςημβεκήξ παναβςβή – ιεηαπμίδζδ- 

ηοπμπμίδζδ – ειπμνία.  

 

Σοπμθμβία δνάζεςκ ηαζ ενβαθείςκ πενζθενεζαηήξ ηαζκμημιίαξ 

Χο πξνο ηελ παξαγσγή γλώζεο/ εθαξκνζκέλεο ηερλνγλσζίαο: 

 ημπεοιέκα ζοκενβαηζηά ενεοκδηζηά ηαζ ηεπκμθμβζηά ένβα βζα ηδκ επίθοζδ 

ηεπκμθμβζηχκ πνμηθήζεςκ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα (πνςημβεκήξ παναβςβή ηαζ 

ιεηαπμίδζδ) εκδεζηηζηά ζημοξ ημιείξ: 

 

- Πηζηνπνίεζε πξνέιεπζεο πξντφλησλ  

Ηδζαίηενα ηνίζζιδ πανάιεηνμξ βζα ημκ ηθάδμ ημο εθαζμθάδμο. Ζ πνμζηαζία ημο 

«ελαζνεηζηά πανεέκμο εθαζμθάδμο» πμο πανάβεηαζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ηδκ 

ηαηάθθδθδ ζήιακζδ ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ παναβςβχκ – ηαηακαθςηχκ απμηεθεί 

ααζζηή πνμτπυεεζδ. Ζ αφλδζδ ηςκ ηοπμπμζμφιεκςκ πμζμηήηςκ ηαζ δ απεοεείαξ 

δζάεεζδ ζηδκ αβμνά, δ επέηηαζδ ηδξ παναβςβήξ αζμθμβζημφ εθαζμθάδμο, δ 

δζαζθάθζζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ζοκεδηχκ απμεήηεοζδξ ημο εθαζμθάδμο βζα ηδκ 
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δζαηήνδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο, δ ακάδεζλδ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο, δ ακααάειζζδ ηδξ εέζδξ ημο παναβςβμφ ζηδκ αθοζίδα αλίαξ 

απμηεθμφκ ηζξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ. Ο ηαηαηενιαηζζιυξ ηςκ παναβςβχκ, δ 

απμοζία δζαζφκδεζδξ ιεηαλφ παναβςβμφ – εθαζμηνζαείμο- ηοπμπμζδηή, δ απμοζία 

εθέβπςκ ζε υθμ ημ ζηάδζμ ηδξ παναβςβήξ ιέπνζ ηαζ ηδκ δζάεεζδ απμηεθμφκ ηα 

ααζζηυηενα πνμαθήιαηα. Ζ ειπεζνία ηαζ δ ηεπκμβκςζία πμο δζαεέηεζ ημ ΣΔΗ 

Πεθμπμκκήζμο πνέπεζ ηαζ ιπμνεί κα δζαζοκδεεεί ιε ηα ημπζηά παναβςβζηά 

ηοηθχιαηα. Τπάνπμοκ ζδιακηζηά πενζεχνζα οζμεέηδζδξ ιδ ηεπκμθμβζηήξ 

ηαζκμημιίαξ ιε ηδκ έιθαζδ κα δίδεηαζ ζε εέιαηα πνμχεδζδξ ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ αθοζίδα αλίαξ πνέπεζ κα ακαδεζπεεί ηαζ κα δζαζθαθζζεεί. Σμ 

ζδιακηζηυηενμ πνυαθδια ημο ηθάδμο είκαζ μ ηαηαηενιαηζζιυξ, δ δναζηδνζμπμίδζδ 

ιεβάθμο ανζειμφ εηενμαπαζπμθμφιεκςκ, δ απμοζία εθέβπμο ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ δ δζαζθάθζζδ ζηαεενήξ πμζυηδηαξ. Ο ακηαβςκζζιυξ ζημκ ημιέα ημο 

εθαζμθάδμο είκαζ ζδζαίηενα μλφξ, εκχ δ δζηηφςζδ ηαζ δ ζοκενβαζία απμηεθεί 

ιμκυδνμιμ βζα ηδ δοκαηυηδηα ακηαβςκζζιμφ ηςκ ιεβάθςκ πμθοεεκζηχκ εηαζνεζχκ 

(Ηζπακία, Ηηαθία) πμο εθέβπμοκ ηδκ παβηυζιζα αβμνά. Απαζηείηαζ δ δδιζμονβία 

«ειπμνζηχκ ζδιάηςκ» πμο εα ηαθφπημοκ ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ παναβςβήξ, 

ηαημπφνςζδ ηςκ ζδζαίηενςκ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ηάεε πμζηζθίαξ, δ 

δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ζοζηεοαζίαξ, δ ζοιιεημπή ζε δζεεκή θεζηζαάθ βεοζζβκςζίαξ ηαζ 

δ δζμνβάκςζδ ακηίζημζπςκ εηδδθχζεςκ ζηδκ Πενζθένεζα. 

 

- Βειηίσζε θαη δηαηήξεζε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ δζαεέηεζ ιμκαδζηέξ πμζηζθίεξ (ιμζπμθίθενμ, αβζςνβίηζημ ηθπ) πμο 

έπμοκ ζδιακηζηή ελαβςβζηή πανμοζία. Γζα κα δζαζθαθζζεεί δ πμζυηδηα απαζηείηαζ δ 

φπανλδ πζζημπμζδιέκμο πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ. Ζ 

δνάζδ αοηή απαζηεί ηδκ ζοκενβαζία εηπαζδεοηζημφ –ενεοκδηζημφ ζδνφιαημξ – 

αιπεθμηαθθζενβδηχκ, μζκμπαναβςβχκ. Πανάθθδθα, εζδζηά βζα ημκ ημιέα ημο μίκμο 

απαζηείηαζ δ επζζηδιμκζηή οπμζηήνζλδ ηςκ παναβςβχκ ζε εέιαηα θοημπνμζηαζίαξ. 

διακηζηυ πθεμκέηηδια ημο ζοβηεηνζιέκμο οπμηθάδμο απμηεθεί δ φπανλδ ιεβάθςκ 

ιμκάδςκ ηαζ δοκαιζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ υπςξ, επίζδξ, ηαζ μ ιεβάθμξ ααειυξ 

ελςζηνέθεζαξ. Ζ φπανλδ επζζηέρζιςκ μζκμπμζείςκ ηαζ ημ ζδζαίηενμ ημπίμ πμο 

δδιζμονβμφκ μζ αιπεθχκεξ ζοκεέημοκ έκα ζηακμπμζδηζηυ ζδιείμ εηηίκδζδξ βζα ηδ 

ζφγεολδ ημονζζιμφ – βεςνβζηήξ παναβςβήξ – βαζηνμκμιίαξ.  

 

Δηηυξ ημο μίκμο παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ οπάνπμοκ ηαζ ζε άθθμοξ ηθάδμοξ ηδξ 

θοηζηήξ παναβςβήξ (ηζαηχκζηδ ιεθζηγάκα, ιήθα Σνζπυθεςξ). Ζ παναβςβή 

πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ηαζ δ εκδιένςζδ ηςκ παναβςβχκ βζα ηα μθέθδ πμο 

ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απμηεθεί επίζδξ ζδιακηζηή πανάιεηνμ. Δηηυξ ηδξ ακάβηδξ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζδιεζχκεηαζ υηζ μζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ είκαζ 

ακεεηηζηυηενεξ ηαζ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ημπζηέξ εδαθμθμβζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ.  

 

Σμ εέια ηδξ ηαεανυηδηαξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο είκαζ επίζδξ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ πζζημπμζδιέκςκ ηονμημιζηχκ πνμσυκηςκ. 
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Ζ θέηα απμηεθεί έκα δοκαιζηυ ελαβςβζηυ πνμσυκ ηαζ δ δζαηήνδζδ ημο πνμηφπμο 

απμηεθεί ααζζηή εεκζηή πνμηεναζυηδηα. Ζ πνυζιζλδ ηςκ ημπαδζχκ ιε πνυααηα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ιδ εβπχνζεξ θοθέξ απμηεθεί ιζα εκ δοκάιεζ απεζθή βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ημο ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ δ εκίζποζδ ηςκ ιδπακζζιχκ εθέβπμο 

πνμζηαηεφεζ ηυζμ ημοξ παναβςβμφξ υζμ ηαζ ημοξ ηαηακαθςηέξ , εθέβπςκ απυ η 

αηαπέςξ ζημ 

 

Πηζηνπνίεζε γεπζηγλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ – αλάδεημε 

δηαηξνθηθψλ πιενλεθηεκάησλ: 

- Βζμηεπκμθμβία ηαζ βμκζδζςιαηζηή, 

- Σεπκμθμβίεξ ηνμθίιςκ θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ πνμέθεοζδξ 

- Αζθάθεζα ηνμθίιςκ 

- Νέεξ ηαζκμηυιεξ ηαζ θεζημονβζηέξ ζοζηεοαζίεξ, ζοκηήνδζδ, δζαηίκδζδ ηνμθίιςκ 

 

Ζ γήηδζδ βζα πνμσυκηα ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί υπςξ 

επίζδξ ηαζ δ εοαζζεδζία ημο ηαηακαθςηή ζε εέιαηα αζθάθεζαξ ηςκ ηνμθίιςκ. Ζ 

ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ επζηνέπεζ πθέμκ ηδκ παναβςβή 

ηνμθίιςκ βζα εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ πθδεοζιμφ (δζααδηζημφξ, ηνυθζια πςνίξ βθμοηέκδ, 

ηνυθζια πςνίξ αθθενβζμβυκα ζοκηδνδηζηά ηθπ). Ζ ιζηνή ηθίιαηα παναβςβήξ ηςκ 

βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, πμο απμηεθεί ιεζμκέηηδια βζα ηδ 

ιαγζηή παναβςβή βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ απμηεθεί πθεμκέηηδια βζα ηδκ παναβςβή 

ηςκ ακηίζημζπςκ πνμσυκηςκ.. Ζ ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα πμο απαζηείηαζ είκαζ 

ζδιακηζηή ηαζ ημ ηαηαθθδθυηενμ επίπεδμ βζα ηδκ δζελαβςβή ηδξ είκαζ ημ εεκζηυ. 

  

Ακηίεεηα απυ ηδκ ένεοκα ζημοξ ημιείξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ βμκζδζςιαηζηήξ δ 

οζμεέηδζδ ηαζκμημιζχκ ηαζ δ ιεηαθμνά ηεπκμβκςζίαξ ζηα εέιαηα ζοζηεοαζίαξ, 

ζοκηήνδζδξ ηαζ δζαηίκδζδξ ηνμθίιςκ ιπμνεί κα δζεκενβδεεί ζε πενζθενεζαηυ 

επίπεδμ ηαζ κα απμηεθέζεζ έκα πεδίμ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ βζα ημοξ παναβςβμφξ – 

ιεηαπμζδηέξ- ηοπμπμζδηέξ αθθά ηαζ ημοξ παναβςβμφξ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ. Ζ 

επακάζηαζδ ημο Γζαδζηηφμο ηςκ πναβιάηςκ, μζ έλοπκεξ ζοζηεοαζίεξ πμο 

επζημζκςκμφκ ιε ηζξ έλοπκεξ ζοζηεοέξ απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ πεδίμ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηαζκμημιίαξ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ. 

 

 Ονζγυκηζα οπμζηδνζηηζηά ένβα βζα ηδκ επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ 

πνμηθήζεςκ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα: 

- Δκενβεζαηή ελμζημκυιδζδ ηαζ απμδμηζηυηδηα, 

- Μείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ πνχηςκ οθχκ, παναβςβήξ ηαζ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ 

- ΣΠΔ (Βζμιδπακζηή πθδνμθμνζηή – Αοημιαηζζιμί, ηεπκμθμβίεξ RFID), 

- Μεηαθμνά, απμεήηεοζδ, εθμδζαζηζηή αθοζίδα αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα 

- Μείςζδ ηυζημοξ παναβςβήξ – ιείςζδ ηυζημοξ ζοβημιζδήξ (εεζιζηέξ 

πανειαάζεζξ βζα ηδκ αφλδζδ εοεθζλίαξ απαζπυθδζδξ ζημκ ημιέα)  

- Ονβακςζζαηή ηαζκμημιία (ιέηνδζδ ηαζ αεθηίςζδ πμζυηδηαξ, branding, marketing, 

η.ά.) ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

- Κηδκμηνμθζηά Πάνηα ηαζ ηεπκδημί θεζιχκεξ.  
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 Δνεοκδηζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ οπμδμιέξ ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

 Γζηηφςζδ ενεοκδηζηχκ θμνέςκ ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

 Τπμζηήνζλδ-πνμχεδζδ ενεοκδηζηχκ ένβςκ ηαζ ζοιιεημπή ζε αοηά βζα ημκ 

βμκζδζςιαηζηυ έθεβπμ ηαζ ηαοημπμίδζδ πνχηςκ οθχκ ηαζ πνμσυκηςκ ημο 

αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ζε ζοκενβαζία ιε Πακεπζζηήιζα ηδξ πχναξ (π.π. Γεςπμκζηυ 

Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ) 

 

Χο πξνο ηελ δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλώζεο/αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο-

θαηλνηνκίαο: 

 Clustering - Γζηηοχζεζξ επζπεζνήζεςκ αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα (ιεηαπμζδηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ, ενεοκδηζημί ηαζ αηαδδιασημί θμνείξ, ηαηακαθςηέξ, μιάδεξ πθδεοζιμφ, 

πάνμπμζ οπδνεζζχκ, θμνείξ οπμζηήνζλδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ), 

 Γδιζμονβία Πενζθενεζαημφ ηέκηνμο επζπεζνδιαηζηήξ ηαζκμημιίαξ (παναημθμφεδζδ 

ηθάδμο, ένεοκεξ αβμνάξ, δζάβκςζδ ακαβηχκ ηαζ innovation benchmarking) - Γναθεία 

ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ βζα ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα (εκηάζζεηαζ ζημκ 

πνμηαεέκηα Μδπακζζιυ ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ).  

 Κζκδηζηυηδηα ενεοκδηχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ηαζ 

πνμζέθηοζδ ενβαγμιέκςκ ιε ορδθυ ααειυ ηαηάνηζζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ακααάειζζδ/ηαηάνηζζδ ημο οθζζηάιεκμο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

 Βνάαεοζδ ηαζκμημιζηχκ ζδεχκ βζα ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα 

 Γζαπζζηεοιέκα ακαθοηζηά ενβαζηήνζα βζα εθέβπμοξ πμζυηδηαξ, πζζημπμίδζδ πμζηζθζχκ 

 Σοπμπμίδζδ ηαζ ακααάειζζδ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ημπζηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

ιεηαπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ, αλζμπμίδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ζδζαίηενςκ μνβακμθδπηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ζοβηεηνζιέκςκ εθθδκζηχκ πνμσυκηςκ (Πνμζηαηεουιεκδξ 

Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ‐ ΠΟΠ ή Πνμζηαηεουιεκδξ Γεςβναθζηήξ Έκδεζλδξ‐ ΠΓΔ), 

 Δκίζποζδ ζοκενβαζίαξ ημο πνςημβεκμφξ ημιέα ιε ηδκ ιεηαπμίδζδ (ζοιαμθαζαηή 

βεςνβία, μθμηθδνςιέκδ βεςνβία, Γεςνβία Αηνζαείαξ, μνβακζηή βεςνβία, ηαζ 

αζμθμβζηή βεςνβία), 

 Ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ βζα εζδζηέξ μιάδεξ ηαηακαθςηχκ (π.π. δζααδηζημί, έβηομζ, 

αεθδηέξ, ανέθδ, δθζηζςιέκμζ) ηαζ βζα εζδζηέξ πνήζεζξ (θεζημονβζηά ηνυθζια, „οβζεζκά‟ 

ηνυθζια, gourmet, η.θπ.), 

 Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα (οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ 

επζπεζνήζεςκ), 

 Τπμζηήνζλδ ακάπηολδξ start-ups ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα, 

  Τπμδμιέξ ηαζ πζθμηζηέξ ιμκάδεξ βζα ηδκ πανμπή ηεπκμθμβζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ημκ 

αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα (ζπεδζαζιυξ κέςκ πνμσυκηςκ, ζοζηεοαζία, η.θπ.), 

 οκενβαηζηή ηαζκμημιία ηαζ δζαζφκδεζδ ημο αβνμδζαηνμθζημφ ημιέα ιε ημκ ημονζζιυ 

ηαζ πμθζηζζιυ, ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ ζζημνία, 

 Υνδιαημδυηδζδ ηαζ εββομδμηζηά ζπήιαηα/ενβαθεία βζα ηδκ ακάθδρδ 

επζπεζνδιαηζημφ‐ ηαζκμημιζημφ ηζκδφκμο, 

 Δηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ηεπκζημφ πνμζςπζημφ ζε ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ 

ηαζ ιέζα αθθά ηαζ ζηεθεπχκ δζμίηδζδξ ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ ηαζκμημιίαξ, 

 Τπμζηήνζλδ Βζμιδπακζηχκ Γζδαηημνζηχκ ζημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα, 
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 Πενζθενεζαηή αζμιδπακζηή πμθζηζηή ζημ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα. 

 

Οζ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ αβνμδζαηνμθήξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ανίζημκηαζ ζε άιεζδ ζοκάθεζα ιε ηα πνμηεζκυιεκα ζε εεκζηυ επίπεδμ, υπςξ αοηά 

πανμοζζάζηδηακ ζηδκ ανπή ηδξ εκυηδηαξ 3.1.1. 

 

3.1.2. Σνπξηζηηθφο Σνκέαο 

 

φιθςκα ιε ημ Δεκζηυ ηναηδβζηυ Πθαίζζμ βζα ηδκ Ένεοκα ηαζ Καζκμημιία 2014-2020, πμο 

ανίζηεηαζ ζε θάζδ δζααμφθεοζδξ, μ ημονζζιυξ απμηεθεί έκα απυ ημοξ ημιείξ πνμηεναζυηδηαξ 

βζα ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ, 

υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια πμο αημθμοεεί. 

 

 

ηξαηεγηθνί Άμνλεο γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ  

Με αθεηδνία ημ ααζζηυ ζηυπμ ηδξ εεκζηήξ ζηναηδβζηήξ - δδθαδή ηδκ δζαιυνθςζδ εκυξ κέμο ιμκηέθμο αζχζζιδξ 

ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ Δθθάδαξ ςξ πνμμνζζιυ ορδθήξ πμζυηδηαξ- δ ζηναηδβζηή βζα ηδ 

ένεοκα ηαζ ηδκ ηαζκμημιία ζημκ ημιέα ημονζζιμφ δζαιμνθχκεηαζ ζε ηνεζξ άλμκεξ (ιε πανειαάζεζξ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ, ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηζξ πενζθενεζαηέξ πανειαάζεζξ πμο εα ηαεμνζζημφκ απυ ηα πενζθενεζαηά RIS3): 

 

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο - ιε ηεκηνζηυ ποθχκα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ειπεζνίαξ - ιε 

ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαζκμηυιμο επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ δζεφνοκζδ αθοζίδςκ αλίαξ πμο ζοκδέμκηαζ 

ηονίςξ ιε ηα ζοιπθέβιαηα ημο ημονζζιμφ ιε ημκ πμθζηζζιυ, ηδκ αβνμδζαηνμθή ηαζ ημ πενζαάθθμκ, υπμο δ 

Δθθάδα έπεζ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια.  

Ζ ΔΣΑΚ εα ζοιαάθθεζ ιε πανειαάζεζξ πμο εα ακαδείλμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο εθθδκζημφ ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πμζμηζηή ακααάειζζή ημο, ιε πανάθθδθδ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

πμζυηδηαξ (θοζζημφ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαγμιέκςκ), ιε δζεφνοκζδ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ ημο ημονζζιμφ ζε 

ηαζκμηυιμοξ, αζχζζιμοξ ηαζ ελςζηνεθείξ ηθάδμοξ δναζηδνζυηδηαξ. Με δεδμιέκμ ημκ εκημπζζιυ πνμηεναζμηήηςκ 

ζε εζδζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ ακά πενζθένεζα, αάζεζ ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ ημοξ πθεμκεηηδιάηςκ, δ έιθαζδ εα 

δμεεί, ζε εεκζηυ επίπεδμ, ζηδκ ακάπηολδ ηαζ δζάποζδ ηδξ βκχζδξ, ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ πμο εα 

ελοπδνεηήζμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ πενζθενεζχκ, ζοιπθδνςιαηζηά πνμξ ηζξ πενζθενεζαηέξ πανειαάζεζξ. 

Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Σνπξηζκνχ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ. Μέζς ηςκ ΣΠΔ, οπμζηδνίγεηαζ μ ειπθμοηζζιυξ ηδξ ίδζαξ ηδξ ημονζζηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ μζ 

ημονζζηζημί πυνμζ. O Σμονζζιυξ πνμζθένεηαζ βζα ιζα μθζζηζηή πνμζέββζζδ πανειαάζεςκ απυ ημκ πχνμ ηςκ ΣΠΔ 

(απμηεθχκηαξ έκα “living lab” βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ). Δπίζδξ ιε ηδκ 

επζηάποκζδ ηδξ δζείζδοζδξ ηαζκμημιζχκ ααζζζιέκςκ ζηζξ ΣΠΔ εκζζπφεηαζ δ πνμζανιμβή ηςκ οπδνεζζχκ ημο 

Σμονζζιμφ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ ηαζ ηάζεζξ (π.π. πνμζςπμπμζδιέκμ marketing, κέα ενβαθεία πνυζααζδξ ζημ 

πνμσυκ, ζδζαίηενα απυ ηδ κέα βεκζά ημονζζηχκ) ηαζ δζαζθαθίγμκηαζ ορδθά επίπεδα πμζυηδηαξ ηαζ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ιε ζδιακηζηή δοκαηυηδηα δζαθμνμπμίδζδξ ζηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ. 

Γηεξεχλεζε πξννπηηθψλ επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο θαη εμαζθάιηζε βηψζηκσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Γεδμιέκςκ ηςκ εοιεηάαθδηςκ ζοκεδηχκ ζημ δζεεκέξ 

επίπεδμ, πμο επδνεάγμοκ ημκ εοάθςημ αθθά ηαζ δοκαιζηυ ημιέα ημο ημονζζιμφ, είκαζ ζηυπζιδ δ ζοιαμθή 

ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ενεοκδηζηχκ δνάζεςκ ηαζ δζηηφςκ - ζε εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ πθαίζζμ - 

αθεκυξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηάζεςκ, ακαβηχκ ηαζ ηζκδφκςκ, ηαζ αθεηένμο βζα ημκ εκημπζζιυ ηφνζςκ δοκδηζηχκ 

αβμνχκ ηαζ ιεευδςκ ιε ηζξ μπμίεξ ημ εθθδκζηυ ημονζζηζηυ πνμσυκ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ. 

 

Πξνηεξαηφηεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ  

Οζ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ ελεζδζηεφμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ πνμηεναζυηδηεξ: 

 

1. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε θεληξηθφ ππιψλα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

εκπεηξίαο 

1.1. Ακάπηολδ κέαξ βκχζδξ ηαζ εκίζποζδ ζηακμηήηςκ ζε εέιαηα ημονζζιμφ 
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1.2. Ακάδεζλδ κέςκ οπδνεζζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ημονζζηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ δζεφνοκζδ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ ημο 

ημονζζιμφ 

2. Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, κε ηελ  

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

2.1. Ακάπηολδ εθανιμβχκ ΣΠΔ βζα ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ ειπεζνίαξ / ακάδεζλδ ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ 

2.2. Αλζμπμίδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ζηζξ ΣΠΔ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ζημκ ημονζζιυ 

3. Γηεξεχλεζε πξννπηηθψλ επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο θαη εμαζθάιηζε βηψζηκσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΓΓΔΣ, Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη Καηλνηνκία 2014-2020, 

Πεξηιεπηηθό θείκελν δηαβνύιεπζεο 

 

ηναηδβζηή: 

Δκδοκάιςζδ ημο ηθάδμο ημο Σμονζζιμφ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδ ιεηαθμνά 

ηεπκμβκςζίαξ, αθθά ηονίςξ ιέζς ηδξ πνήζδξ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ 

ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ απυ ημκ ζπεδζαζιυ, ημ Marketing, ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

οπδνεζζχκ, ηζξ ζοκμθζηέξ δζενβαζίεξ  δζαδζηαζίεξ ηαζ ημ after sales, ηδκ ακάπηολδ κέςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηδκ εκίζποζδ δζηηφςζδξ ηαζ δζεπαθήξ ιε ζοκαθείξ ηθάδμοξ & 

ελςζηνέθεζα. 

 

Γεκζημί ζηυπμζ: 

 οκημκζζιυξ θμνέςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ζε εέιαηα Marketing ηαζ πανμπήξ ζοκμθζημφ 

πενζθενεζαημφ ή/ηαζ ημπζημφ πνμσυκημξ (New Content, οζηδιάηςκ Γζαπείνζζδξ 

Πνμμνζζιμφ (DMS) ηαζ ημο ακηίζημζπμο εεζιζημφ θμνέα (DMO), social media, 

branding ηηθ.) 

 Βεθηίςζδ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ αφλδζδ οπεναλίαξ ζοκμθζημφ ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ ιέζς δζηηφςζδξ, κέςκ ηεπκμθμβζχκ (ΣΠΔ – Content Management / 

Future internet, 

 Αοημιαηζζιμί, ηεπκμθμβίεξ Augmented Reality, πζζημπμζήζεςκ, μνβακςζζαηήξ 

ηαζκμημιίαξ η.α. 

 Βεθηίςζδ πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ ιέζς πνήζδξ ηεπκμθμβζχκ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, ελμζημκυιδζδξ φδαημξ, εοθοχκ ιεηαθμνχκ, Αλζμπμίδζδ 

ηεπκμθμβζχκ «έλοπκςκ ηηζνίςκ», αλζμπμίδζδ «πνάζζκςκ» οθζηχκ η.α. 

 Δκίζποζδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ηαζκμημιίαξ ηαζ δζαζφκδεζδ ημο ημιέα ιε θμζπμφξ ημιείξ 

πενζθενεζαημφ εκδζαθένμκημξ, (Πμθζηζζιυξ, Τβεία, Αεθδηζζιυξ, Αβνμδζαηνμθή, 

ημπζηή Βζμηεπκία, Μεηαθμνέξ, Δηπαίδεοζδ, Λζακζηυ ειπυνζμ, οπδνεζίεξ ζπεδζαζιμφ, 

η.α.) 

 Αφλδζδ ηαηά ηεθαθή δαπάκδξ ακά επζζηέπηδ – αφλδζδ ιέζμο υνμο 

δζακοηηενεφζεςκ (ζφβηθζζδ ιε ημκ ιέζμ υνμ ηδξ πχναξ) 

 

Σοπμθμβία δνάζεςκ ηαζ ενβαθείςκ πενζθενεζαηήξ πμθζηζηήξ ηαζκμημιίαξ 

 

Χο πξνο ηελ παξαγσγή γλώζεο/ εθαξκνζκέλεο ηερλνγλσζίαο: 

 Δνεοκδηζηά ηαζ ηεπκμθμβζηά ενβαθεία ένεοκαξ (βζα ημκ εονφηενμ ημιέα ηαζ ηςκ 

οπμζηδνζηηζηχκ) βζα ηδκ επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ πνμηθήζεςκ ημο ημιέα ιε ζηυπεοζδ 

ζε: 
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- ιεευδμοξ πνμχεδζδξ, marketing, πςθήζεςκ ηαζ δζεεκμπμίδζδξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πνμχεδζδ κέςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ 

- Μεευδμοξ παναημθμφεδζδξ/ακαβκχνζζδξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηδξ 

αβμνάξ 

 Ονζγυκηζα οπμζηδνζηηζηά ενβαθεία βζα ηδκ επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ πνμηθήζεςκ ημο 

ημιέα ημο ημονζζιμφ: 

- ΣΠΔ – Content Management / Future internet, Αοημιαηζζιμί, ηεπκμθμβίεξ 

Augmented Reality ηθπ. 

- Σεπκμθμβίεξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, ηεπκμθμβίεξ ελμζημκυιδζδξ φδαημξ, 

- Δκενβεζαηή ελμζημκυιδζδ ηαζ απμδμηζηυηδηα ζηδ θεζημονβία ηςκ λεκμδμπεζαηχκ 

ιμκάδςκ, 

- Μείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ θεζημονβία ηςκ ημονζζηζηχκ 

οπμδμιχκ αθθά ηαζ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ημονζζηχκ, 

- Ονβακςζζαηή ηαζκμημιία (ιέηνδζδ ηαζ αεθηίςζδ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

branding, marketing, η.ά.) 

- Ακάπηολδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ, δδιυζζςκ ηαζ αηαδδιασηχκ 

θμνέςκ ιε ζοκαθέξ ακηζηείιεκμ (ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ, Τπμονβείμ Σμονζζιμφ, 

ΔΟΣ, Πακεπζζηήιζα ή ζπμθέξ ιε ακηίζημζπα ηιήιαηα). 

 

Χο πξνο ηελ δηάρπζε ηεο γλώζεο: 

 Ακάπηολδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ, δδιυζζςκ ηαζ αηαδδιασηχκ θμνέςκ ιε 

ζοκαθέξ ακηζηείιεκμ (ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ, Τπμονβείμ ημονζζιμφ, ΔΟΣ, 

Πακεπζζηήιζα ή ζπμθέξ ιε ακηίζημζπα ηιήιαηα) 

 Ακάπηολδ πδιάηςκ Καζκμηυιμο οκενβαζίαξ / Γζεπαθήξ ιε θμζπμφξ ημιείξ 

πενζθενεζαημφ εκδζαθένμκημξ, εκδεζηηζηά: 

- Σμονζζιυξ – Πμθζηζζιυξ 

- Σμονζζιυξ – Τβεία  

- Σμονζζιυξ – Αεθδηζζιυξ / Θάθαζζα - Βμοκυ/ Υυιπο 

- Σμονζζιυξ – Αβνμδζαηνμθή & ημπζηή Παναβςβή (Βζμηεπκία) 

- Σμονζζιυξ – Μεηαθμνέξ 

- Φοζζμθαηνζηυξ / Δκαθθαηηζηυξ Σμονζζιυξ 

- Θνδζηεοηζηυξ Σμονζζιυξ 

- Θαθάζζζμξ ημονζζιυξ  

 Γδιζμονβία θμνέςκ ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ ζημ ημονζζηζηυ πνμσυκ, ηαεχξ ηαζ ιε 

ηδ ζοιιεημπή οπανπμοζχκ δμιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ  

 Φμνείξ πζζημπμίδζδξ βζα εθέβπμοξ ηαζ πζζημπμζήζεζξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ (ISO 

22000, ECOlabeling, Green key, Green tourism) 

 Βνάαεοζδ/ακάδεζλδ ηαζκμημιζηχκ ζδεχκ βζα ημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ 

 Πανμπή οπδνεζζχκ ιεηεηπαίδεοζδξ βζα εζδζηυ ημονζζηζηυ πνμσυκ (πενζδβδηζηυξ 

ημονζζιυξ, ημονζζιυξ οβείαξ, αεθδηζηυξ ημονζζιυξ, βαζηνμκμιζηυξ ημονζζιυξ - 

ημπζηή ημογίκα ηθπ) 

 οκενβαηζηή ηαζκμημιία ηαζ δζαζφκδεζδ ημο ημιέα ιε ημκ πμθζηζζιυ, ηδκ πανάδμζδ 

ηαζ ηδκ ζζημνία, ηδξ πενζθένεζαξ. 
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 Cluster ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, επζπεζνήζεςκ εζηίαζδξ ηαζ θμζπυκ ειπθεημιέκςκ 

βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηαζ ακάδεζλδ (ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ) ημονζζηζημφ 

πνμσυκημξ 

 Γζαπενζθενεζαημί ηαζ Γζαηναηζημί ζοκενβαηζημί ζπδιαηζζιμί βζα πνμχεδζδ ημο 

εειαηζημφ ημονζζιμφ. 

 

Χο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλώζεο/αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο-θαηλνηνκίαο: 

 Πνμχεδζδ ηεπκμθμβζχκ Γζαπείνζζδξ πενζεπμιέκμο ζημκ ημονζζιυ, ιε εκδεζηηζηή 

εθανιμβή: 

- Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ Γζαπείνζζδξ Πνμμνζζιμφ (DMS) ηαζ ημο ακηίζημζπμο 

εεζιζημφ θμνέα (DMO) 

- Δθανιμβέξ εζημκζηήξ πενζήβδζδξ 

- οζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηναηήζεςκ 

- Ακάπηολδ οπμδμιχκ / εθανιμβχκ ΑΜΔΑ 

 Γνάζεζξ πνμχεδζδξ / οζμεέηδζδξ ηεπκμθμβζχκ «Πνάζζκμο Σμονζζιμφ», ιε 

εκδεζηηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ:  

o Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ Φφλδξ – Θένιακζδξ 

o Νέεξ ηεπκμθμβίεξ παναβςβήξ / εηιεηάθθεοζδξ εκένβεζαξ (έιθαζδ ζε ΑΠΔ) 

o Σεπκμθμβίεξ ελμζημκυιδζδξ φδαημξ 
 

 Αλζμπμίδζδ πδιάηςκ Καζκμηυιμο οκενβαζίαξ / Γζεπαθήξ ιε θμζπμφξ ημιείξ 

πενζθενεζαημφ εκδζαθένμκημξ, εκδεζηηζηά. 

 Αλζμπμίδζδ ζοζζςνεοιέκδξ βκχζδξ ιε ακάπηολδ δνάζεςκ βζα ημκ „‟Πνάζζκμ‟‟ 

ημονζζιυ (ελμζημκυιδζδ πυνςκ, οπμηαηάζηαζδ ζοιααηζηχκ ιμνθχκ εκένβεζαξ απυ 

ΑΠΔ) ιε εθανιμβή ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ (ΑΠΔ – ΔΞΔ). 

 Αλζμπμίδζδ βκχζδξ „„έλοπκςκ ηηζνίςκ‟‟ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ λεκμδμπεζαηχκ 

ημονζζηζηχκ ιμκάδςκ ιε πνήζδ έλοπκςκ οθζηχκ ηαζ πνήζδ ηεπκμθμβζηχκ 

εθανιμβχκ (ππ. BEMS) 

 Σοπμπμίδζδ ηαζ ακααάειζζδ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ. 

 Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ ηθάδμ ηαζ οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ επζπεζνήζεςκ 

ηαζ οπμζηδνζηηζηχκ δμιχκ 

 Δκίζποζδ ζοκενβαζίαξ ημο ηθάδμο ημονζζιμφ ιε ημοξ οπμζηδνζηηζημφξ ηθάδμοξ 

 Υνδιαημδυηδζδ ηαζ εββομδμηζηά ζπήιαηα βζα ηδκ ακάθδρδ επζπεζνδιαηζημφ ηζκδφκμο 

 Δηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο πνμζςπζημφ ζε κέεξ πναηηζηέξ ηαζ οπδνεζίεξ 

ηαζ ιέζα αθθά ηαζ ζηεθεπχκ δζμίηδζδξ ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ, marketing, πμζυηδηαξ, 

ελοπδνέηδζδξ ηθπ. 

 

Οζ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

ανίζημκηαζ ζε άιεζδ ζοκάθεζα ιε ηα πνμηεζκυιεκα ζε εεκζηυ επίπεδμ, υπςξ αοηά 

πανμοζζάζηδηακ ζηδκ ανπή ηδξ εκυηδηαξ 3.1.2. 

 

Ο ημονζζιυξ απμηεθεί ζδιακηζηυ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

ζηδνίγεζ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ. Χζηυζμ, ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

πνμηθήζεζξ είκαζ δ εκίζποζδ ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ αζχζζιδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ιε ζημπυ 

ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ιαηνμπνυεεζιδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο ηθάδμο. Γζα ηδκ αζχζζιδ 
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αζχζζιδ δζαπείνζζδ ημο ημονζζιμφ, απαζηείηαζ δ ακαβκχνζζδ ηςκ μνίςκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ 

ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ δ εκεάννοκζδ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ πμο εα 

ζοκδοάγεζ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ άιεζςκ μζημκμιζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ ηαζ 

ημζκςκζημπμθζηζζηζηχκ μθεθχκ ιε ηδ δζαζθάθζζδ ημο ιαηνμπνυεεζιμο ιέθθμκημξ ηδξ 

εονςπασηήξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ. 

 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνμηείκεηαζ βζα ηδκ Πεθμπυκκδζμ δ θεζημονβία ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ 

ενεοκδηζηήξ βκςζηζηήξ αάζδξ βζα ημκ ημονζζιυ ιέζα απυ ηδ Γδιζμονβία Παναηδνδηδνίμο  

Σμονζζιμφ βζα ημκ πνμμνζζιυ.  

 

Σμ Παναηδνδηήνζμ Σμονζζιμφ Πεθμπμκκήζμο-  (Tourism Observatory-  Tourism Intelligence 

Unit) εα ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ βζα ζοκεπή πανμπή ενεοκδηζηχκ πθδνμθμνζχκ ζε επίπεδμ: 

 Ακάπηολδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ εκυξ εονςπασημφ ζοζηήιαημξ ημονζζηζηχκ δεζηηχκ 

(δμνοθυνμζ θμβανζαζιμί ημονζζιμφ) βζα αζχζζιδ δζαπείνζζδ ζε επίπεδμ πνμμνζζιμφ 

(European Tourism Indicator System), 

 Μέηνδζδξ θένμοζαξ ζηακυηδηαξ ημο πνμμνζζιμφ,  

 Μέηνδζδξ ηςκ ελεθίλεςκ ζηδκ Πενζθενεζαηή Ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ,  

 Μέηνδζδ πενζααθθμκηζηήξ επζαάνοκζδξ απμηοπχιαημξ ηαζ ηςκ επζπηχζεςκ ημο 

ημονζζιμφ ζημ μζημζφζηδια (Monitoring Centre for Sustainable Tourism ), 

 Γζενεφκδζδ δοκδηζηήξ γήηδζδξ ηαζ ιέηνδζδ ζηακμπμίδζδξ επζζηεπηχκ, 

 Μέηνδζδ εθηοζηζηυηδηαξ ημο πνμμνζζιμφ Πεθμπυκκδζμξ, 

 Απμηφπςζδ άπμρδξ επαββεθιαηζχκ ημονζζιμφ touroperator βζα ημκ πνμμνζζιυ 

Πεθμπυκκδζμξ. 

 

Σμ Παναηδνδηήνζμ Σμονζζιμφ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δμιή ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο ζημκ Άλμκα  Πνμηεναζυηδηαξ 1 ημο ΠΔΠ 

Πεθμπμκκήζμο 2014-2020  ηαζ εα θεζημονβεί ζε ζοκενβαζία ιε Πακεπζζηήιζμ ζπεηζηυ ιε ημκ 

ημιέα ημο ημονζζιμφ. 

 

 

3.1.3. Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία θαη Λνηπνί Γπλακηθνί Σνκείο  

Δπζπνυζεεηα ηςκ ηφνζςκ ημιέςκ αβνμδζαηνμθήξ ηαζ ημονζζιμφ ηαζ ημο ηαθαεζμφ δνάζεςκ 

ζηα πθαίζζα ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ πμο πανμοζζάζηδηε ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, 

πνέπεζ ζηα πθαίζζα εκζςιάηςζδξ ηςκ δνάζεςκ ζηδκ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ακηίζημζπεξ δνάζεζξ βζα ημοξ αηυθμοεμοξ ημιείξ ηαζ 

εζδζηυηενα ζηζξ δζεπαθέξ ιε ηδκ αβνμδζαηνμθή ηαζ ημκ ημονζζιυ. 

Σέημζμζ ηθάδμζ έπμοκ ακαδεζπεεί βζα ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ είκαζ: 

- Παναβςβζηέξ ιεηαπμζδηζηέξ επζπεζνήζεζξ (ηονίςξ) ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηθάδμο, 

παναβςβή πνμσυκηςκ λφθμο, ιεηάθθμο, πνμσυκηςκ απυ ιδ ιεηαθθζηά μνοηηά, 

παναβςβή εζδχκ απυ πθαζηζηυ, εζδχκ ζοζηεοαζίαξ, ιδπακδιάηςκ, μνβάκςκ ηαζ 

δμιζηχκ οθζηχκ. 

 

Αοημί μζ ηθάδμζ αθ‟ εκυξ εα πνέπεζ κα ζηδνζπεμφκ ελίζμο, δεδμιέκμο υηζ ζοιαάθθμοκ 

ζδιακηζηά ζηδκ πενζθενεζαηή απαζπυθδζδ ηαζ ζημ ΑΔΠ, αθεηένμο ζηα πθαίζζα ηδξ 

Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ηθάδμοξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ημιέςκ 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 134 

αβνμδζαηνμθήξ ηαζ ημονζζιμφ ιε έιθαζδ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ, ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ηαζ ηδ 

ιείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ ζοκμθζηά ηςκ επζπεζνήζεςκ υθςκ ηςκ ημιέςκ. 

 

Καηά ζοκέπεζα, δνάζεζξ ακάπηολδξ, δζάποζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηδξ βκχζδξ πμο εα ηφπμοκ 

οθμπμίδζδξ βζα ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα ηαζ ημκ ημονζζιυ εα πνέπεζ μπςζδήπμηε κα 

δζεηδζηήζμοκ ηδκ εονφηενδ δοκαηή ζοιιεημπή ηςκ ακςηένς ηθάδςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ 

ζοκένβεζαξ ζε επίπεδμ εζζνμχκ ζε υθδ ηδκ αθοζίδα αλίαξ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. 

 

3.1.4. Οξηδφληηνη Τπνζηεξηθηηθνί Σνκείο (ΣΠΔ, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Μεηαθνξέο, 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα) 

 

ηναηδβζηή: 

Δκδοκάιςζδ ηςκ ηθάδςκ μνζγυκηζαξ οπμζηήνζλδξ (Σεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, Δκένβεζαξ & 

Πενζαάθθμκημξ, Μεηαθμνχκ & Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ) ηςκ ηονίςκ ηθάδςκ ζηδκ 

Πενζθένεζα, ιε εκίζποζή ημοξ βζα πεναζηένς ακάπηολδ, ηυζμ ηςκ ίδζςκ αθθά ηαζ ηδξ 

ακααάειζζδξ ημο ζδιακηζημφ ημοξ νυθμο ςξ ιμπθχκ ακάπηολδξ. Αοηυ ηαείζηαηαζ δοκαηυ ιε 

ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηδ ιεηαθμνά ηεπκμβκςζίαξ, αθθά ηονίςξ ιέζς ηδξ πνήζδξ 

ηαζκμηυιςκ ενβαθείςκ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ πμο αθμνά ημοξ ηθάδμοξ 

πνςηαεθδηέξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο (Αβνμδζαηνμθζηυξ ηαζ Σμονζζιυξ), ηαεχξ ηαζ 

ιέζς ηδξ εκίζποζδξ ηδξ δζηηφςζδξ ηαζ δζεπαθήξ ιε ζοκαθείξ ηθάδμοξ ηαζ ηδξ δζαημιεαηήξ 

ζοκενβαζίαξ. 

 

Γεκζημί ζηυπμζ: 

• Ακαβκχνζζδ ηδξ πμθοεπίπεδδξ ζδιακηζηυηδηάξ ημοξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηαζ ακάπηολδ 

ηςκ θμζπχκ ηθάδςκ εκδζαθένμκημξ ηδξ Πενζθένεζαξ, αθθά ηαζ ςξ ενβαθείςκ βζα ηδκ 

επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζ ιδ πνμηθήζεςκ ηςκ ημιέςκ πνςηαεθδηχκ. 

• Ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηεπκμθμβζηχκ ηαζ ιδ ενβαθείςκ ένεοκαξ ζε υηζ αθμνά ημοξ 

ηθάδμοξ μνζγυκηζαξ οπμζηήνζλδξ (Σεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, Δκένβεζαξ & Πενζαάθθμκημξ, 

Μεηαθμνχκ & Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ) βζα ημοξ ηθάδμοξ (Αβνμδζαηνμθζηυξ ηαζ 

Σμονζζιυξ) ηαεχξ ηαζ δδιζμονβία δμιχκ δζάποζδξ βκχζδξ. 

• οκημκζζιυξ θμνέςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ζημοξ επζιένμοξ ηθάδμοξ οπμζηήνζλδξ ζε 

εέιαηα ακααάειζζδξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ κέςκ πνμσυκηςκ. 

• Δκίζποζδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ηαζκμημιίαξ ηαζ δζαζφκδεζδ ημο ημιέα ιε θμζπμφξ ημιείξ 

πενζθενεζαημφ εκδζαθένμκημξ. 

 

Σοπμθμβία δνάζεςκ ηαζ ενβαθείςκ πενζθενεζαηήξ ηαζκμημιίαξ 

 

Χο πξνο ηελ παξαγσγή γλώζεο/ εθαξκνζκέλεο ηερλνγλσζίαο: 

 

Ακάπηολδ ηεπκμθμβζηχκ ενβαθείςκ ένεοκαξ ζε υηζ αθμνά ημοξ ηθάδμοξ μνζγυκηζαξ 

οπμζηήνζλδξ (Σεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, Δκένβεζαξ & Πενζαάθθμκημξ, Μεηαθμνχκ & Δθμδζαζηζηήξ 

Αθοζίδαξ) βζα ημοξ ηθάδμοξ πνςηαεθδηέξ (Αβνμδζαηνμθήξ ηαζ Σμονζζιμφ) ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 
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 Βαζζηά ενβαθεία ΣΠΔ, θμβζζιζηυ ηαζ εθανιμβέξ βζα αζμιδπακζηή πνήζδ, αοημιαηζζιμί ηαζ 

ακάπηολδ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ηαζ ζηδκ πανμπή πμζμηζηχκ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκςκ – ηαζκμημιζηχκ οπδνεζζχκ, 

 Ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ ιέηνδζδξ ηαζ αεθηίςζδξ πμζυηδηαξ ζε πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ 

(life-cycle assessment), 

 Δνβαθεία βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ελμζημκυιδζδξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ζηδκ 

παναβςβή πνμσυκηςκ (ππ. αβνμδζαηνμθήξ) ηαζ ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ (ππ. Green 

tourism), 

 Καζκμηυιεξ εθανιμβέξ ηαζ ενβαθεία βζα ιείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ 

πνχηςκ οθχκ, παναβςβήξ ηαζ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ (low carbon footprint), 

 Ακάπηολδ ελεζδζηεοιέκςκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ιεηαθμνχκ, ηδξ 

απμεήηεοζδξ, ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ (optimization) ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδ 

αεθηζζημπμίδζδξ αθοζίδαξ αλίαξ (value chain), 

 Δνεοκδηζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ οπμδμιέξ βζα αεθηίςζδ ηςκ ενβαθείςκ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ ηθαδχκ οπμζηήνζλδξ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ηαζ ηςκ ίδζςκ αθθά 

ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ημο νυθμο ημοξ ςξ ζδιακηζηχκ ιμπθχκ ακάπηολδξ. 

 

Χο πξνο ηελ δηάρπζε γλώζεο: 

 

Δνβαθεία ηαζ δμιέξ δζάποζδξ βκχζδξ υηζ αθμνά ημοξ ηθάδμοξ μνζγυκηζαξ οπμζηήνζλδξ 

(Σεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, Δκένβεζαξ & Πενζαάθθμκημξ, Μεηαθμνχκ & Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ) βζα 

ηδκ αβνμδζαηνμθή ηαζ ημκ ημονζζιυ  

 Γδιζμονβία θμνέςκ ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε οπάνπμοζεξ δμιέξ 

(ζε υηζ αθμνά ΣΠΔ, πενζαάθθμκ & εκένβεζα, ιεηαθμνέξ ηθπ.). 

 Κμοπυκζα ηαζκμημιίαξ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ιδπακζημφξ – επζζηήιμκεξ βζα ημοξ 

οπμζηδνζηηζημφξ ημιείξ, ιε ζημπυ ηδκ πνμιήεεζα ηεπκμβκςζίαξ ακάπηολδξ ηςκ 

ηφνζςκ ημιέςκ 

 Πνμζέθηοζδ ηαθακημφπςκ ενβαγμιέκςκ πμο έπμοκ επζζηδιμκζηή αάζδ ππ. ζημοξ 

ημιείξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ logistics 

 Βνάαεοζδ ηαζκμημιζηχκ ζδεχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ζε υηζ αθμνά Σεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, 

Δκένβεζαξ & Πενζαάθθμκημξ, Μεηαθμνχκ & Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ 

 Γζαπζζηεοιέκα ακαθοηζηά ηαζ ενεοκδηζηά ενβαζηήνζα βζα εθέβπμοξ ηαζ πζζημπμζήζεζξ 

πνμσυκηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (ππ. εκενβεζαηχκ ιεηνήζεςκ, πενζααθθμκηζηχκ 

δεδμιέκςκ, πζζημπμίδζδξ πμζυηδηαξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ζημκ πνςημβεκή ηαζ 

δεοηενμβεκή ημιέα) 

 Τπμδμιέξ ηαζ πζθμηζηέξ ιμκάδεξ βζα ηδκ πανμπή ηεπκμθμβζηχκ ηαζ ιδ οπδνεζζχκ 

πνμξ ημοξ ηφνζμοξ ημιείξ (ζπεδζαζιυξ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπμδμιχκ, logistics 

ηθπ.) 

 Γζηηφςζδ θμνέςκ ηαζ δζαημιεαηή δζαζφκδεζδ 

 

Χο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλώζεο/αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο-θαηλνηνκίαο: 

 

Γζαδζηαζίεξ αλζμπμίδζδξ ηδξ οπάνπμοζαξ βκχζδξ ζε υηζ αθμνά ημοξ ηθάδμοξ μνζγυκηζαξ 

οπμζηήνζλδξ (Σεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, Δκένβεζαξ & Πενζαάθθμκημξ, Μεηαθμνχκ & Δθμδζαζηζηήξ 

Αθοζίδαξ): 
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 Τπμζηήνζλδ δζαημιεαηχκ δνάζεςκ δζηηφςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε ενεοκδηζημφξ 

θμνείξ ηδξ πχναξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ άιεζα εθανιυζζιδξ παναβυιεκδξ βκχζδξ. 

 Αλζμπμίδζδ ζοζζςνεοιέκδξ βκχζδξ ιε ακάπηολδ δνάζεςκ βζα ηδκ „‟Πνάζζκδ‟‟ 

παναβςβή ηαζ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ (ελμζημκυιδζδ θοζζηχκ πυνςκ, οπμηαηάζηαζδ 

ζοιααηζηχκ ιμνθχκ εκένβεζαξ απυ ΑΠΔ) ιε εθανιμβή ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ 

(ΑΠΔ – ΔΞΔ, παναημθμφεδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ αέθηζζηςκ δζαδνμιχκ). 

 Αλζμπμίδζδ βκχζδξ βζα ηδκ μνεμθμβζζηζηή πνήζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδ 

θζθμπενζααθθμκηζηή θεζημονβία ηςκ οπμδμιχκ ηςκ ηφνζςκ ηθάδςκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

ιε πνμηεζκυιεκδ πνήζδ ηεπκμθμβζηχκ εθανιμβχκ (ππ. BEMS, ακαηφηθςζδ, 

αλζμπμίδζδ παναπνμσυκηςκ) 

 Αλζμπμίδζδ ηεπκζηχκ & ηεπκμθμβζχκ (ΣΠΔ, Δκένβεζαξ & Πενζαάθθμκημξ, Μεηαθμνχκ 

& Δθμδζαζηζηήξ Αθοζίδαξ) βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ηςκ ημπζηά 

παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ 

 Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα ζημκ ηθάδμ ηαζ οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ επζπεζνήζεςκ 

& Τπμζηήνζλδ ακάπηολδξ ηεπκμθμβζηχκ start-up ηςκ ζδιακηζηχκ οπμζηδνζηηζηχκ 

ηθαδχκ 

 Υνδιαημδυηδζδ ηαζ εββομδμηζηά ζπήιαηα βζα ηδκ ακάθδρδ επζπεζνδιαηζημφ- 

ηαζκμημιζημφ ηζκδφκμο 

 Δκίζποζδ ηδξ ημπζηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ παναβςβήξ ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ ιε 

αλζμπμίδζδ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ αλζμπμίδζδ ζοκενβεζχκ ιε άθθεξ 

αθοζίδεξ αλίαξ. 

 Πνμχεδζδ ζφβπνμκςκ ιμκηέθςκ πνδιαημδυηδζδξ επεκδφζεςκ ένβςκ εκενβεζαηήξ 

αεθηίςζδξ ηαζ πενζααθθμκηζηήξ ηεπκμθμβίαξ (ΓΗΣ, ηφπμο ESCO, ηθπ.) 

 Δηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ηεπκζημφ πνμζςπζημφ ζε ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ 

ααζζζιέκεξ ζηζξ ανπέξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ πνμζηαζίαξ, ηδξ ελμζημκυιδζδξ, 

εκένβεζαξ, ηδξ πνήζδξ κέςκ οθζηχκ, ηςκ εοθοχκ ιεηαθμνχκ ηθπ. 

 

3.2. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΔΝΑΡΗΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ επζθμβή ηςκ ζεκανίςκ ακάπηολδξ ηαηά ημιέα ηαζ αθοζίδα αλίαξ πνμσυκημξ πνμτπμεέηεζ 

ηδκ ζζπονή ειπθμηή ηαζ δέζιεοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ θμνέςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ηυζμ ζηδ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηςκ πνμβναιιάηςκ δζαζφκδεζδξ ενεοκδηζηχκ 

θμνέςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ζε δζαηθαδζηυ επίπεδμ (clustering) υζμ ηαζ ηδκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

εθανιμβή ημοξ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ηαζ δζάβκςζδ ηςκ ηάζεςκ ηδξ αβμνάξ. 

 

Γζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ ζοιιεημπζηυηδηαξ δ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο εα πνέπεζ κα 

ζοκεπίζεζ κα πνμααίκεζ ηαζ κα εκηείκεζ ηζξ εκένβεζεξ εκεάννοκζδξ ηαζ εκζςιάηςζδξ ηςκ 

θμνέςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ πάναλδ ηαζ εθανιμβή ηδξ ενεοκδηζηήξ ηαζ ηαζκμημιζηήξ 

πμθζηζηήξ, χζηε κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο μνάιαημξ βζα ηδκ πενζμπή ηαζ 

ημο ηεθζημφ ζπεδίμο δνάζδξ.  

 

Σμ ιμκηέθμ ειπθμηήξ ιμκάπα ημο ηνίπηοπμο επζπεζνήζεζξ-εηπαίδεοζδ-ενεοκδηζηχκ 

μνβακζζιχκ δεκ είκαζ πζα ανηεηυ. Γζα ηδκ επζηοπή εκζςιάηςζδ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ 

ζηζξ πμθζηζηέξ ηδξ Πενζθένεζαξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζοκεπχξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ 

ηδξ αβμνάξ, ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 
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Ζ ζοιιεημπή ζδζςηζηχκ ηεθαθαίςκ είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ εα απμηεθέζεζ ηδκ 

μναηή έκδεζλδ επζηοπίαξ ηςκ πμθζηζηχκ. Θα πνέπεζ κα ζπεδζαζημφκ ιδπακζζιμί πμο 

ακηαιείαμοκ ζοβπνδιαημδμημφιεκα ένβα ηαζ δζεοημθφκμοκ ηδκ ειπθμηή ζδζςηζηχκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ. Πανάθθδθα, μζ πμθζηζηέξ δδιυζζςκ πνμιδεεζχκ εα 

πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφκ εη κέμο πνμξ ηδκ ηαζκμημιία, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ ιεβαθφηενδ 

δέζιεοζδ απέκακηζ ζηα ηνζηήνζα ηαζκμημιίαξ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ επζθμβήξ ηςκ ένβςκ. 

 

Οζ δείηηεξ παναημθμφεδζδξ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ εα πνέπεζ κα ζπεδζαζημφκ ιε ηέημζμ 

ηνυπμ πμο κα είκαζ ζοκαθείξ ηαζ κα είκαζ δοκαηή δ εοέθζηηδ ηαζ αλζυπζζηδ παναημθμφεδζή 

ημοξ. ημ πθαίζζμ ηςκ πενζθενεζαηχκ πμθζηζηχκ, εα απαζηδεεί ζδίςξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηα 

ηαηάθθδθα ακαθοηζηά ενβαθεία βζα επζθμβέξ πμο εα βίκμοκ ιυκμ ζηδ αάζδ απμδείλεςκ. ημ 

πθαίζζμ αοηυ έκαξ δζαηνζηυξ ιδπακζζιυξ δζαπείνζζδξ ηαζ επίαθερδξ ηδξ εθανιμβήξ ημο 

μνάιαημξ εα πνέπεζ κα δδιζμονβδεεί ιε ηδκ ζφζηαζδ εκυξ ζοκημκζζηζημφ θμνέα ηαζ ηδκ 

ζοιιεημπή πενζθενεζαηχκ ζηεθεπχκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πμθζηζηήξ εοθομφξ ελεζδίηεοζδξ 

ηαζ ηαζκμημιίαξ. Δπίζδξ ημ Πενζθενεζαηυ οιαμφθζμ Καζκμημιίαξ ηαζ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ εα 

πνέπεζ κα οθμπμζήζεζ ημ ένβμ ημο ιε ζοβηεηνζιέκδ απμζημθή ζοιαμοθεφμκηαξ ηαζ 

δζαηνίκμκηαξ πζεακέξ απμηοπίεξ. 

 

 

Μδπακζζιμί παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ 

Ζ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο είκαζ απαναίηδημ κα εκζςιαηχζεζ απυ ηδκ ανπή ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ιδπακζζιμφξ παναημθμφεδζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ. Ζ παναημθμφεδζδ εα αθμνά ζηδκ πνυμδμ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ δνάζεςκ, εκχ 

δ αλζμθυβδζδ εα ελεηάγεζ ηαηά πυζμ πνμζεββίγμκηαζ μζ επζιένμοξ ζηναηδβζημί ζηυπμζ, αάζεζ 

ιεηνήζζιςκ δεζηηχκ ζε ηάεε ζηάδζμ οθμπμίδζδξ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ 

(RIS 3).  

 

Ζ ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ εα πνέπεζ επζπθέμκ κα είκαζ εοέθζηηδ 

ηαζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελεθίζζεηαζ, κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ ημο μζημκμιζημφ 

πενζαάθθμκημξ (ζδζαίηενα θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ ιεηααθδηυηδηα πμο πνμηαθεί δ μζημκμιζηή 

ηνίζδ), αθθά ηαζ κα πνμζανηεί ηα κέα δεδμιέκα πμο εα πνμηφπημοκ απυ ημοξ ιδπακζζιμφξ 

αλζμθυβδζδξ. Σέθμξ, ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ οπυ ελέθζλδ δνάζεςκ, ζοιαάθθεζ 

ζδιακηζηά δ ελέηαζδ ηςκ ειπεζνζχκ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ απυ ηζξ πμθζηζηέξ πμο 

αημθμοεήεδηακ ζε «υιμζεξ» ιε ηδκ Πεθμπυκκδζμ Πενζθένεζεξ ζηδ πχνα ηαζ ζημκ 

εονςπασηυ πχνμ. 

 

Ζ επζθμβή ηαζ πνμχεδζδ ηςκ ζεκανίςκ ακάπηολδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ 

δ επζηοπήξ εκζςιάηςζδ ηαζ οθμπμίδζή ημοξ ζηδκ εονφηενδ ακαπηολζαηή ηδξ ζηναηδβζηή εα 

οπμζηδνίγεηαζ απυ: 

- Λεζημονβία Κέκηνμο Μεηαθμνάξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο (αθ. 

Δκυηδηα 4 βζα ημ ζημπυ ηαζ ανιμδζυηδηεξ ημο Κέκηνμο), 

- Δονεία ζοιιεημπή ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ηςκ ηθάδςκ εκδζαθένμκημξ ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ηεθζηχκ επζθμβχκ ιε ζηυπμ ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ζδζςηζηήξ 

ζοιιεημπήξ ζηα οθμπμζμφιεκα ζοβπνδιαημδμημφιεκα ένβα, 
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- οκεπή – πενζμδζηή ηαζ ζε ζηαεενή αάζδ εκδιένςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηζξ 

εοηαζνίεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηα πθαίζζα ζοιιεημπήξ ζε ζοιπνάλεζξ ιε ενεοκδηζηά 

ζδνφιαηα ηαζ δδιυζζμοξ θμνείξ πνμχεδζδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ (ζε πενζθενεζαηυ ηαζ 

εεκζηυ επίπεδμ), 

- Τπμζηήνζλδ απυ ιεθέηεξ/ειπεζνμβκςιμζφκεξ/ιεθέηεξ αζςζζιυηδηαξ ηαζ ηθαδζηέξ 

ένεοκεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ηεηιδνίςζδξ ηδξ ζημπζιυηδηαξ ηςκ πνάλεςκ πμο εα 

πνμηείκμκηαζ ιέζς ηςκ clusters, 

- Γζαζφκδεζδ ιε ελεζδζηεοιέκμοξ ζοιαμφθμοξ ζε εέιαηα εζζαβςβήξ εθανιμζιέκδξ 

ένεοκαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζε εέιαηα εηπαίδεοζδξ/ακααάειζζδξ ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ. 

 

ε επίπεδμ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ ηςκ δζαηνζηχκ δνάζεςκ εκίζποζδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ 

δζάποζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο επζθέβμκηαζ ηαζ εα 

πνμςεδεμφκ ιέζς ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ, 

αοηά εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ: 

- Κνζηήνζα ηάθορδξ επζπεζνδιαηζηχκ ακαβηχκ ηαζ δοκαηυηδηα ακάθδρδξ απυ clusters 

επζπεζνήζεςκ ιε ζοιιεημπή ζε Δονςπασηά ή εεκζηά ζοβπνδιαημδμημφιεκα 

πνμβνάιιαηα,  

- Γοκαηυηδηα ηάθορδξ ζδζςηζηήξ ζοιιεημπήξ ιέζς εκχζεςκ επζπεζνήζεςκ ή 

ζοκδέζιςκ/επζιεθδηδνίςκ (δ αμφθδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηδκ ιενζηή 

πνδιαημδυηδζδ απμηεθεί ζζπονή έκδεζλδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηαζ ακαβηαζυηδηαξ εκυξ 

πνμβνάιιαημξ), 

- Βαειυξ αλζμπμίδζδξ οθζζηάιεκμο πενζθενεζαημφ ενεοκδηζημφ δοκαιζημφ ηαζ 

πνμμπηζηέξ πενεηαίνς εκδοκάιςζδξ ημο, 

- Γοκαηυηδηεξ ζοκενβαζζχκ ζε δζαπενζθενεζαηυ ή ηαζ εεκζηυ επίπεδμ βζα μνζγυκηζεξ ή 

ημζκέξ πανειαάζεζξ ακά ημιέα. 

  

Σα ζεκάνζα ακάπηολδξ – πνμχεδζδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

(αάζεζ ημο ηαθαεζμφ εκδεζηκουιεκςκ πανειαάζεςκ πμο πνμδβήεδηε ζηδκ Δκυηδηα 3.1) εα 

πενζθαιαάκμοκ επζθμβή ιίβιαημξ δνάζεςκ αάζεζ ηςκ ακςηένς ηνζηδνίςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

- Δνεοκδηζηά ηαζ ηεπκμθμβζηά ένβα βζα ηδκ επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ πνμηθήζεςκ 

- Ονζγυκηζα οπμζηδνζηηζηά ένβα βζα ηδκ επίθοζδ ηεπκμθμβζηχκ πνμηθήζεςκ, 

- Δκίζποζδ ενεοκδηζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ οπμδμιχκ,  

- Γζηηφςζδ ενεοκδηζηχκ θμνέςκ, 

- Γδιζμονβία ηαζ Ακάπηολδ Clusters, 

- Γδιζμονβία ηαζ οπμζηήνζλδ θεζημονβίαξ «Κέκηνμο Μεηαθμνάξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο» (παναημθμφεδζδ ηθάδμο, ένεοκεξ αβμνάξ, δζάβκςζδ 

ακαβηχκ ηαζ innovation benchmarking), 

- Λεζημονβία βναθείςκ ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ ακά Πενζθενεζαηή Δκυηδηα, 

- Κμοπυκζα ηαζκμημιίαξ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηεπκμβκςζίαξ, 

- Κζκδηζηυηδηα ενεοκδηχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ πνμζέθηοζδ κέςκ επζζηδιυκςκ,  

- Βνάαεοζδ ηαζκμημιζηχκ ζδεχκ, 

- Γζαζφκδεζδ επζπεζνήζεςκ ιε δζαπζζηεοιέκα ακαθοηζηά ενβαζηήνζα ηαζ ενεοκδηζημφξ 

θμνείξ βζα εθέβπμοξ ηαζ πζζημπμζήζεζξ πνμσυκηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ, 
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- Τπμδμιέξ ηαζ πζθμηζηέξ ιμκάδεξ βζα ηδκ πανμπή ηεπκμθμβζηχκ οπδνεζζχκ 

(ζπεδζαζιυξ κέςκ πνμσυκηςκ, ζοζηεοαζία, η.θπ.), 

- οκενβαηζηή ηαζκμημιία ηαζ δζαζφκδεζδ ημο ιε άθθεξ αθοζίδεξ αλίαξ, 

- Γνάζεζξ δζάποζδξ – αλζμπμίδζδξ αλζμπμίδζδ βκχζδξ, 

- Δκίζποζδ πνάλεςκ εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ βζα ακάπηολδ κέςκ ηαζκμημιζηχκ 

πνμσυκηςκ ιε ελςζηνεθή πνμμπηζηή, 

- Νέα επζπεζνδιαηζηυηδηα (οπμζηήνζλδ δδιζμονβίαξ κέςκ επζπεζνήζεςκ) - Τπμζηήνζλδ 

ακάπηολδξ start-ups (δζαζφκδεζδ ιε ΒΗΠΔ), 

- Υνδιαημδυηδζδ ηαζ εββομδμηζηά ζπήιαηα βζα ηδκ ακάθδρδ επζπεζνδιαηζημφ-

ηαζκμημιζημφ ηζκδφκμο, 

- Δηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ (ηεπκζημφ ηαζ ιδ) ζε 

ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ ηαζ ιέζα αθθά ηαζ ζηεθεπχκ δζμίηδζδξ ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ 

ηαζκμημιίαξ, marketing, πμζυηδηαξ, η.θπ., 

- Τπμζηήνζλδ Βζμιδπακζηχκ Γζδαηημνζηχκ 

- Πνμχεδζδ ηδξ πενζθενεζαηήξ πμθζηζηήξ βζα ημκ αβνμδζαηνμθζηυ ημιέα ηαζ ημκ 

ημονζζιυ – δνάζεζξ εκίζποζδξ πνμαμθήξ ημο Πενζθενεζαημφ brand name. 

 

Με αάζδ ηδκ ακςηένς πνμζέββζζδ δζαζθαθίγεηαζ υηζ ηα ζεκάνζα ακάπηολδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ 

ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ αθ‟ εκυξ εοέθζηηα ηαζ δοκαιζηά, αθθά πανάθθδθα εα 

είκαζ ζοκεηηζηά ηαζ αζχζζια ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ βεκζηυηενδξ πενζθενεζαηήξ 

πμθζηζηήξ ηαζ εα έπμοκ ορδθυ ααειυ ςνζιυηδηαξ βζα ζοιιεημπή ζημ Πενζθενεζαηυ ηαζ ηα 

Σμιεαηά Πνμβνάιιαηα ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ. 

Δζδζηυηενα βζα ημ ΠΔΠ Πεθμπμκκήζμο 2014-2020, ζηδκ Δκυηδηα 5.5. ηδξ ιεθέηδξ 

πνμζδζμνίγεηαζ μ ηνυπμξ εκζςιάηςζδξ ηαζ ηάθορδξ ηδξ RIS ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο ιέζς ημο ΠΔΠ, ακά Άλμκα Πνμηεναζυηδηαξ - Θειαηζηυ ηυπμ ημο 

Πνμβνάιιαημξ. 

 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ δελ είκαζ πενζμνζζηζηέξ ςξ πνμξ ημ 

πθαίζζμ πνμχεδζδξ/εθανιμβήξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ηαζκμημιίαξ ζηδκ Πενζθένεζα, ήημζ δ 

εκίζποζδ clusters ηαζ ηαζκμηυιςκ επζπεζνδιαηζηχκ δνάζεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ εεκζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ εκζζπφζεςκ ηςκ ΜΜΔ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ δεκ εα απμηθεζζηεί ηαηεοεφκμκηαξ 

απμηθεζζηζηά ηζξ εκζζπφζεζξ ζημοξ ημιείξ – πνςηαεθδηέξ ηδξ Πενζθένεζαξ (ημονζζηζηυξ ηαζ 

αβνμδζαηνμθζηυξ). 
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44..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΟΟΡΡΗΗΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΔΔΞΞΤΤΠΠΝΝΖΖ  ΔΔΞΞΔΔΗΗΓΓΗΗΚΚΔΔΤΤΖΖ  

4.1. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΗΓΜΑΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ  

 

Ζ πμθζηζηή βζα ηδκ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ ααζίγεηαζ ζηζξ πνμζδζμνζζιέκεξ ααζζηέξ 

Ακαπηολζαηέξ Πνμηεναζυηδηεξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, πνπ  ζε  

ζ π λδ πα ζ κφ  ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, 

βζα ηδ πενίμδμ 2014 – 2020, είκαζ μζ ελήξ: 

α) Γζεφνοκζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, ηαεχξ ηαζ δ θεζημονβία ενεοκδηζηχκ δζηηφςκ ιε ηαηεφεοκζδ ηδξ 

πνμαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 

παναβςβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ζζημφ ηδξ Πενζθένεζαξ, ιε ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηδκ 

αλζμπμίδζδ ΣΠΔ, 

α) Ακάζπεζδ ηδξ ζοννίηκςζδξ ηδξ παναβςβζηήξ / επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 

εκδοκάιςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ιε 

πανάθθδθδ πνμζέθηοζδ επζπεζνδιαηζηχκ επεκδφζεςκ, βζα δζεφνοκζδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ αάζδξ, ιε αζπιή ηδκ ηαζκμημιία, 

β) Ακάπηολδ, αλζμπμίδζδ ηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ, εκενβυξ έκηαλδ ηαζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ημζκςκζηά ηαζ 

μζημκμιζηά εοπαεχκ μιάδςκ, 

δ) οιπθήνςζδ – μθμηθήνςζδ δζαηδνήζζιςκ οπμδμιχκ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

απαζπυθδζδ, 

ε) Πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ πυνςκ ηαζ ιεηάααζδ ζε ιζα μζημκμιία 

θζθζηή ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε επάνηεζα πυνςκ βζα ακάπηολδ, απαζπυθδζδ ηαζ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, 

ζη) Βεθηίςζδ ηδξ εεζιζηήξ επάνηεζαξ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ δζμζηδηζηή ιεηαννφειζζδ 

βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ αοημδζμίηδζδ, 

γ) Δκδοκάιςζδ ηδξ πςνζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ, βζα άνζδ ηςκ 

εκδμπενζθενεζαηχκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ακζζμηήηςκ. 

 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα πνμακαθενυιεκα, ςξ πνμξ ηδ ζοκμθζηή ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή 

ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, αοηή ζοκάδεζ ιε ηδκ εεκζηή ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή, 

υπςξ εηθνάγεηαζ ζημ ζπέδζμ ημο ΔΠΑ 2014-2020 ηαζ ηαη‟ αημθμοεία ζοκάδεζ ιε ηδκ 

ζηναηδβζηή ηδξ Έκςζδξ βζα έλοπκδ, αζχζζιδ ηαζ πςνίξ απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

επίηεολδ μζημκμιζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ εδαθζηήξ ζοκμπήξ. Πανάθθδθα, δ ζοκμθζηή 

ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή ηδξ Πενζθένεζαξ θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηα ζδζαίηενα ακαπηολζαηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ Πεθμπμκκήζμο, υπςξ αοηά ελεθίζζμκηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ Υχνα ηαζ ςξ εη ημφημο δ ζηναηδβζηή ημο Πνμβνάιιαημξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ ζηδ ζηναηδβζηή ηδξ Έκςζδξ εζηζάγεζ ζηδκ ηάθορδ / 

ελοπδνέηδζδ εκυξ ιένμοξ ηςκ ακαπηολζαηχκ ακαβηχκ, ελοπδνεημφιεκεξ ηαηά ηφνζμ 

θυβμ απυ ηζξ ααζζηέξ Ακαπηολζαηέξ Πνμηεναζυηδηεξ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηα πνμδβμφιεκα. οβηεηνζιέκα, δ ζηναηδβζηή ημο Πνμβνάιιαημξ ηαζ ημ ιίβια πμθζηζηήξ 
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ηαζ πνμβνάιιαημξ δνάζδξ εζηζάγεζ ιε αάζδ ηδκ Έλοπκδ Δλεζδίηεοζδ ζημοξ αηυθμοεμοξ 

εζδζημφξ ζηυπμοξ: 

 

Χξ πνμξ ηδκ ακάβηδ άιεζδξ ακάζπεζδξ ηδξ ζοννίηκςζδξ ηδξ παναβςβζηήξ / 

επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ εκδοκάιςζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ακάβηδ πνμζέθηοζδξ 

επζπεζνδιαηζηχκ επεκδφζεςκ, βζα δζεφνοκζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ αάζδξ, κε αηρκή 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

δ ζηναηδβζηή ημο Πνμβνάιιαημξ, ζημπεφεζ ζηα ελήξ: 

 Γζαηήνδζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηαζ παναβςβζημφ ζζημφ ηδξ, ιε 

πανάθθδθδ δζαηήνδζδ ηαζ ακααάειζζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηαζ ζηαεενμπμίδζή ημοξ ζηδκ εζςηενζηή ηαζ δζεεκή αβμνά, 

ακηζιεηςπίγμκηαξ απμηεθεζιαηζηά ηζξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ηδξ μζημκμιζηήξ, 

πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ ηαζ φθεζδξ. 

 Δηζοβπνμκζζιυ / ακααάειζζδ, αθθά ηαζ δζεφνοκζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ 

ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, μζ μπμίεξ 

εονίζημκηαζ ζε παιδθυ επίπεδμ, πθδκ εθάπζζηςκ ιειμκςιέκςκ 

πενζπηχζεςκ. Αοηυ εα επζηεοπεεί, αθ‟ εκυξ ιε ηδκ πανμπή ορδθμφ 

επζπέδμο ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, αθ‟ εηένμο ιε ηάθορδ ημο πςνζημφ 

ζοκυθμο ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ιε δεδμιέκα ηα ζδζαίηενα 

ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 φκδεζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ιε ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ημκ παναβςβζηυ ζζηυ, εκ βέκεζ, ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο. 

 ηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ ηαηάθθδθμ ιδπακζζιυ, βζα αλζμπμίδζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, πνμηεζιέκμο κα 

ηαζκμημιήζμοκ, βζα αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηάξ ημοξ, ηδξ ελςζηνέθεζάξ 

ημοξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ εβπχνζαξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. 

 Γζεφνοκζδ ηαζ ακααάειζζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ πμθζηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ 

ζε δζμζηδηζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ επζπεζνδιαηζηέξ οπδνεζίεξ, ιε πνήζδ ΣΠΔ. 

 Δκδιένςζδ, εηπαίδεοζδ / ηαηάνηζζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ 

ημοθημφναξ ηςκ πμθζηχκ, ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο. 

 

 

4.2. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΔΣΡΖΗΜΧΝ ΣΟΥΧΝ 

 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα πνμζδζμνίγμκηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ 

υπςξ ακαιέκεηαζ κα επζηεοπεμφκ ιέζς ηςκ πνμζδζμνζζιέκςκ ζηδκ Δκυηδηα 3.2 

επζθεβιέκςκ δνάζεςκ (ζεκανίςκ ακάπηολδξ), αάζεζ ηςκ ιέπνζ ζήιενα ακαδεζπεέκηςκ 

ακαβηχκ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ θμνέςκ ηαζ δοκαημηήηςκ – πνμμπηζηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ, 

υπςξ ακαθφεδηε ηαηά ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαζ ηαηυπζκ δζααμοθεφζεςκ 

ιε επζθεβιέκμοξ επζπεζνδιαηζημφξ ηθάδμοξ. 
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οβηεηνζιέκα, μζ ιεηνήζζιμζ ζηυπμζ βζα ηδκ ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζε 

Πενζθενεζαηυ Δπίπεδμ είκαζ εκδεζηηζηά μζ αηυθμοεμζ (αάζεζ δεζηηχκ εηνμχκ ηαζ εζδζηχκ 

δείηηχκ απμηεθέζιαημξ βζα ημοξ μπμίμοξ εα πνέπεζ κα ηεεεί ηαζ ηζιή-ζηυπμξ ζημ ΠΔΠ 

Πεθμπμκκήζμο 2014-2020): 

 

Αλζξψπηλνη πφξνη  

 Αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο ιεηέπμοκ ζε πνμβνάιιαηα Γζα αίμο 

ιάεδζδξ/επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ, 

 Αφλδζδ ημο πμζμζημφ απμθμίηςκ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζημ ζφκμθμ ηςκ 

απαζπμθμφιεκςκ.  

 

Έξεπλα – Σερλνινγία – Καηλνηνκία  

 Eνεοκδηζημί θμνείξ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε εεκζηά ή/ηαζ δζεεκή ενεοκδηζηά 

πνμβνάιιαηα (Πμζμζηυ (%), 

 Γαπάκεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα επεκδφζεζξ ζε ηεπκμθμβζηή ηαζ ιδ ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία 

ζημ ζφκμθμ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δαπακχκ (%), 

 Δπζπεζνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ δζαδίηηομ ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ ημοξ 

δναζηδνζυηδηεξ (%), 

 Πμζμζηυ ηδξ ζδζςηζηήξ ζοιιεημπήξ ζε Δ-Σ-Κ ζημ ζφκμθμ ηδξ δαπάκδξ βζα Δ-Σ-Κ ηδξ 

Πενζθένεζαξ, 

 Πμζμζηυ ΜΜΔ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιέζς δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο, 

 Ανζειυξ επζπεζνήζεςκ πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα, 

 Ηδζςηζηέξ  επεκδφζεζξ  πμο  ακηζζημζπμφκ  ζε  δδιυζζα  ζηήνζλδ  ζημκ ημιέα ηδξ 

ηαζκμημιίαξ ή ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ, 

 Γδιυζζεξ οπδνεζίεξ ιε δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ (%). 

 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Γηθηχσζε 

 Ανζειυξ επζπεζνήζεςκ ζε ημιείξ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ (% επί ημο ζοκυθμο ηςκ 

επζπεζνήζεςκ), 

 Πςθήζεζξ (ηφηθμξ ενβαζζχκ) ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ (% έκακηζ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ εηχκ), 

 Αλία ελαβςβχκ (%) επί ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ, 

 Ανζειυξ ζοκενβαγυιεκςκ επζπεζνήζεςκ ζε clusters πμο δδιζμονβμφκηαζ.  
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55..  ΑΑΠΠΑΑΗΗΣΣΟΟΤΤΜΜΔΔΝΝΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΠΠΟΟΘΘΔΔΔΔΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΔΔΛΛΔΔΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΖΖ  

ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΖΖ    

5.1. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΠΔΓΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΟΤ ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΧΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΑΡΑΞΖ 

ΣΖ 

 

Ζ ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ απαζηεί ηδκ μνβάκςζδ εκυξ ηαθμφιεκμο ςξ 

οζηήιαημξ Γζαηοαένκδζδξ πμο απμηεθεί ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ, ιε ηνυπμ πνμζανιμζιέκμ 

ζε ηάεε Πενζθένεζα δζαηνζηά. Αοηυ είκαζ θμβζηυ ηαεχξ οθίζηαηαζ δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ, 

πνυεεζδ ζοιιεημπήξ ηαζ εκ ηέθεζ ζηακυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ πενζθενεζαηχκ ζοιιέημπςκ, ηςκ 

ζηυπςκ ηάεε πενζθενεζαηήξ RIS3, ηςκ ιέζςκ πμθζηζηήξ πμο πνμαθέπεηαζ κα εθανιυγμκηαζ 

ηαζ, ηέθμξ, ημο ααειμφ ςνζιυηδηαξ ημο εηάζημηε πενζθενεζαημφ ζοζηήιαημξ ηαζκμημιίαξ. 

5.1.1. χζηαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο έπεζ ηαη‟ ανπήκ πνμαθεθεεί δ ζφζηαζδ «Πενζθενεζαημφ 

οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ ηαζ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ» (ΠΚ), ημ μπμίμ εα απμηεθείηαζ 

εκδεζηηζηά απυ ηα αηυθμοεα ιέθδ: 

1. Σμκ Πνυεδνμ ημο οιαμοθίμο, μ μπμίμξ εα μνζζηεί ιε απυθαζδ ημο Πενζθενεζάνπδ 

Πεθμπμκκήζμο,  

2. Έκακ ημζκυ εηπνυζςπμ ηςκ Δπζιεθδηδνίςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, 

3. Έκακ εηπνυζςπμ ζε εέιαηα ημονζζιμφ απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ημκ ακαπθδνςηή 

ημο,  

4. Έκακ ημζκυ εηπνυζςπμ ημο ΣΔΔ (Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο) ηαζ ημκ ακαπθδνςηή 

ημο,  

5. Έκακ εηπνυζςπμ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ακαπθδνςηή ημο,  

6. Έκακ εηπνυζςπμ ημο ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ακαπθδνςηή ημο,  

7. Έκακ εηπνυζςπμ Α.Δ.Η ιε ελεζδίηεοζδ ζημκ ημιέα ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, 

8. Έκακ εηπνυζςπμ Α.Δ.Η ιε ελεζδίηεοζδ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ, 

9. Έκακ εηπνυζςπμ ημο Δνεοκδηζημφ Κέκηνμο «ΑΘΖΝΑ» - Δνεοκδηζηυ Κέκηνμ 

Καζκμημιίαξ ζηζξ Σεπκμθμβίεξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ημκ ακαπθδνςηή ημο,  

10. Έκακ εηπνυζςπμ ηδξ ΓΓΔΣ ηαζ ημκ ακαπθδνςηή ημο,  

11. Έκακ εηπνυζςπμ ηδξ Δκδζάιεζδξ Γζαπεζνζζηζηήξ Ανπήξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο 

ηαζ ημκ ακαπθδνςηή ημο,  

12. Έκακ εηπνυζςπμ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ακαπθδνςηή ημο,  

13. Έκακ εζδζηυ επζζηήιμκα ζε εέιαηα Καζκμημιίαξ,  

14. Δηπνυζςπμ (μοξ) άθθμο/ςκ επζζηδιμκζηχκ θμνέςκ, ηαηά πενίπηςζδ. 

 

Σμ οιαμφθζμ εα έπεζ βκςιμδμηζηυ παναηηήνα ζε εέιαηα πνμχεδζδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ 

ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζηδκ Πενζθένεζα ιε ααεφηενδ ζηυπεοζδ ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ζηδκ πενζμπή. Θα πνμςεεί ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ δνάζεςκ ένεοκαξ, 
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ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ ιεηαλφ αηαδδιασηχκ, ενεοκδηζηχκ ηαζ παναβςβζηχκ θμνέςκ, 

πνμηείκμκηαξ ηζξ ακαβηαίεξ δνάζεζξ πνμξ οθμπμίδζδ απυ θμνείξ ηαζ ζοιπνάλεζξ, 

πνμααίκμκηαξ ζηδκ ακαεεχνδζή ημοξ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο αοηέξ δεκ επζθένμοκ ηα 

πνμζδμηχιεκα απμηεθέζιαηα, ζηα πθαίζζα εκυξ ζοκεπχξ ακαηνμθμδμημφιεκμο 

ζοιπθέβιαημξ βκχζδξ ηαζ πθδνμθμνίαξ. 

  

Ζ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ημο Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ ηαζ 

Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ δφκαηαζ κα δζεοημθοκεεί ζε ιεζμπνυεεζιμ ηαζ ιαηνμπνυεεζιμ 

μνίγμκηα μοζζαζηζηά ιε: 

 Σδ δδιζμονβία δζηηφμο ιεηαθμνάξ ηεπκμθμβίαξ (technology transfer) ζηδκ Πενζθένεζα 

ιε ηδκ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ αηαδδιαζηχκ ζδνοιάηςκ, θμνέςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ,  

 Σδκ πνμχεδζδ ηδξ δζηηφςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιέζς ζοζηάδςκ (clusters, 

technology clusters ημη),  

 Σδ δδιζμονβία δζηηφμο έιπεζνςκ επζπεζνδιαηζχκ πμο εα θεζημονβμφκ ςξ 

ηαεμδδβδηέξ (mentors) ζημοξ κέμοξ επζπεζνδιαηίεξ ιέζς ηαζ ηςκ οθζζηάιεκςκ 

θμνέςκ (ζφκδεζιμζ, επζιεθδηήνζα ηθπ),  

 Σδκ εφνεζδ ηαζ ακάδεζλδ αέθηζζηςκ πναηηζηχκ επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ (best 

practices) πνμξ οζμεέηδζδ ή/ηαζ εκίζποζδ, 

 Σδ ζοιαμθή ζηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο, 

 Σδκ εκίζποζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ιέζς ηδξ δζηηφςζδξ ιε 

επζπεζνδιαηίεξ ηαηαβυιεκμοξ απυ ηδκ πενζμπή πμο έπμοκ δναζηδνζμπμζδεεί 

επαββεθιαηζηά ζε άθθεξ πχνεξ ηαεχξ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ιεηαηίκδζδξ κέςκ 

επζπεζνδιαηζχκ ζημ ελςηενζηυ πνμξ απυηηδζδ ειπεζνζχκ ηαζ δζηηφςζδξ,  

 Σδκ δδιζμονβία Σαιείμο Δκίζποζδξ ηδξ Καζκμηυιμο Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ υζμ 

ημ δοκαηυκ εονφηενδ ζοιιεημπή ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ημιέα,  

 Σδ δδιζμονβία Δηηεθεζηζηήξ Γναιιαηείαξ ζηδκ Πενζθένεζα βζα ηδκ ηαηαβναθή, 

επελενβαζία δεδμιέκςκ, παναβςβή δεζηηχκ ηαζ αλζυπζζηςκ ζημζπείςκ βζα ηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο, ιε ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηςκ ενβαθείςκ οπμζηήνζλδξ ηδξ 

ηαζκμημιίαξ.  

 

Σμ ΠΚ εα ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ζε εέιαηα ένεοκαξ, κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηαζκμημιίαξ (ΔΣΑΚ), εα επελενβάγεηαζ εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πνμχεδζδ ηςκ ΔΣΑΚ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ εα πνμηείκεζ δνάζεζξ 

πμο δφκακηαζ κα οθμπμζδεμφκ ζημ πθαίζζμ ημο Δ 2014-2020 ή άθθςκ πνμβναιιάηςκ.  

 

Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο οιαμοθίμο 

Ζ ζοιαμθή ζηδ ζφκηαλδ ηαζ ζηδκ εθανιμβή ημο πεδίμο ηναηδβζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα 

ηδκ Έλοπκδ Δλεζδίηεοζδ ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία δζηηφμο ζοκενβαζίαξ ηςκ θμνέςκ ηαζ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ.  

Δπίζδξ, ιεηαλφ άθθςκ: 

 Σμ ΠΚ εηπνμζςπεί ηδκ πενζθενεζαηή RIS3 πνμξ άθθεξ πενζθενεζαηέξ, 

εεκζηέξ ή εονςπασηέξ ανπέξ (υιμνεξ ή βεζημκζηέξ πενζθένεζεξ, Τπμονβεία, 

Δονςπασηή Δπζηνμπή), 
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 Ζ δζάνηεζα ηδξ εδηείαξ ηςκ ιεθχκ ημο οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ εα μνίγεηαζ ιε 

ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ ημο,  

 Σμ ΠΚ εα θεζημονβεί υπςξ εα πνμηαεεί ηαηανπήκ απυ ηδ ηναηδβζηή 

Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, εα απμθαζίζεζ 

ζπεηζηά ημ ΠΚ ηαζ, εκ ηέθεζ, εα εβηνίκεζ ημ Πενζθενεζαηυ οιαμφθζμ,  

 Σμ Πενζθενεζαηυ οιαμφθζμ Καζκμημιίαξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοβηνμηεί ad 

hoc Θειαηζηέξ Οιάδεξ Δνβαζίαξ (ΘΟΔ) πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά πενίπηςζδ 

ηαζ βζα ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ, ιε ζηυπμ ηδκ επελενβαζία ηαζ εζζήβδζδ επί 

εζδζηχκ εειάηςκ, ιε αάζδ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ ηδ ηναηδβζηή Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο.  

 

Οζ απαζημφιεκεξ πνμτπμεέζεζξ βζα επζηοπή – απμηεθεζιαηζηή οθμπμίδζδ δνάζεςκ – 

επεκδοηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί: 

 

Πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρή – απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε δξάζεσλ – επελδπηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ  

- Όπανλδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ πμο εα εηθνάγεζ 

ηδκ πενζθενεζαηή πμθζηζηή αμφθδζδ ηαζ εα θαιαάκεζ ηδκ έβηνζζδ ημο Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο,  

- Ζ πενζθενεζαηή πμθζηζηή δβεζία ηαεμνίγεζ ιε ζαθήκεζα ηζξ δοκδηζηέξ επζθμβέξ ηαζ ηζξ 

πνμηεναζυηδηεξ ΔΣΑΚ,  

- φκδεζδ – εκανιυκζζδ ιε ηδκ εεκζηή πμθζηζηή ΔΣΑΚ ιέζς ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ηδκ ΓΓΔΣ, 

- Βεθηίςζδ ημο μζημκμιζημφ ηθίιαημξ ηαζ ζηαδζαηή αεθηίςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ακηίθδρδξ βζα ηζξ 

ΔΣΑΚ, 

- Πανμπή εζδζηχκ ζπεηζηχκ ηζκήηνςκ πνμξ ηζξ ΜΜΔ (πνμβνάιιαηα απεοεείαξ εκίζποζδξ) βζα αφλδζδ 

ημο ανζειμφ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ζηδκ ΔΣΑΚ, 

- Ηζπονμπμίδζδ – εκίζποζδ ηςκ θμνέςκ εθανιμβήξ δνάζεςκ ΔΣΑΚ, ιέζα απυ ηδκ Έλοπκδ 

Δλεζδίηεοζδ, 

- Δπζθμβή ημο πενζθενεζαημφ ιδπακζζιμφ ΔΣΑΚ ηαζ μνζζιυξ ημο ςξ επζηεθαθήξ θμνέα δζαπείνζζδξ 

ηςκ ζπεηζηχκ δνάζεςκ,  

- Δηήζζα ακαζηυπδζδ, εκημπζζιυξ πνμαθδιάηςκ & εκένβεζεξ επίθοζδξ βζα ηδκ απνυζημπηδ 

οθμπμίδζδ 

 

Δπζπθέμκ, βζα ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ δνάζεςκ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο πνμηείκεηαζ δ εκενβμπμίδζδ ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο (ιε ηδκ επςκοιία Κέκηνμ Μεηαθμνάξ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΚΜΣΚ-Π – ITT Centre»), 

πμο είπε ζοζηαεεί ζε πνμδβμφιεκδ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ ηαζ  εα ελαζθαθίγεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ζοιιεημπή ηςκ Κμζκςκζηχκ Δηαίνςκ ζηδ δζαδζηαζία αοηή, ημ Κέκηνμ 

ζοιιεηέπμοκ ηα αηυθμοεα κμιζηά πνυζςπα: 

o Δπζιεθδηήνζα Νμιχκ (Ανηαδίαξ, Ανβμθίδαξ, Κμνζκείαξ, Μεζζδκίαξ) 

o Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο, 

o Πενζθενεζαηυ ηιήια Πεθμπμκκήζμο ημο Σεπκζημφ Δπζιεθδηδνίμο Δθθάδαξ, 

o ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο, 

o Πενζθενεζαηυ Σαιείμ Ακάπηολδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο.  
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ημπυξ ημο Κέκηνμο είκαζ δ ακάθδρδ ηαζ οθμπμίδζδ δνάζεςκ πμο πνμάβμοκ ηαζ 

ακαπηφζζμοκ ηδκ αλζμπμίδζδ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζχκ απυ 

ηζξ επζπεζνήζεζξ, ηδ δζάποζή ημοξ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ηαζ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ ηαζ ηδκ 

ιεηαθμνά ηδξ ηεπκμθμβίαξ εκδοκαιχκμκηαξ ηδκ ζοκενβαζία ιεηαλφ θμνέςκ δδιυζζμο ηαζ 

ζδζςηζημφ ημιέα, ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, βζα ηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηδξ εονφηενδξ 

πενζμπήξ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ Δκυηδηα 5.2 πμο αημθμοεεί) 

 

Σμκίγεηαζ ζδζαίηενα δ πνμζπάεεζα πμο πνέπεζ κα ηαηααθδεεί χζηε δ δμιή δζαηοαένκδζδξ 

ηδξ RIS 3 ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο κα πενζθαιαάκεζ εηπνμζχπμοξ επζπεζνήζεςκ 

πμο έπμοκ ήδδ ζοιιεηάζπεζ είηε ιία δζαδζηαζία επζπεζνδιαηζηήξ ακαηάθορδξ είηε ζε άθθεξ 

παναιέηνμοξ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαζ έπμοκ πνμβναιιαηίζεζ ζηυπμοξ ηαζ ημιείξ 

ζημοξ μπμίμοξ εκδζαθένμκηαζ κα επεκδφζμοκ ηαηά ηδ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ. 

 

Ζ ζχλζεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Καηλνηνκίαο (ΠΔΔΚ) πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ην λέν λφκν γηα ηελ ΔΣΑΚ ζα πξνθχςεη ζε επφκελν ρξνληθφ ζεκείν. 
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5.2. ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

5.2.1. Δλεξγνπνίεζε Κέληξνπ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο 

Πεινπνλλήζνπ 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο Κέκηνμο εα είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ ηναηδβζηή Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ημο απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ 

ημοξ ιδπακζζιμφξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ δνάζεςκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ RIS3. 

 

Σν Κέληξν ζα ιεηηνπξγεί σο κία θαη κνλαδηθή πχιε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

Δζδζηυηενα μζ ζημπμί ημο ΚΜΣΚ-Π είκαζ, εκδεζηηζηά, μζ αηυθμοεμζ: 

 

α) Γζαζφκδεζδ ημο παναβςβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ πχνμο ιε ημκ ενεοκδηζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ 

ζζηυ ιέζς θεζημονβζηχκ ηαζ ζοκενβαηζηχκ δεζιχκ (clustering) ιε ενεοκδηζηά ηαζ 

εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα. 

α) Οθμηθήνςζδ/οπμζηήνζλδ ηαζκμηυιςκ επζπεζνδιαηζηχκ ζδεχκ, πνμσυκηςκ, οπδνεζζχκ, 

δζαδζηαζζχκ, πνμχεδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ 

ηεπκμθμβζηήξ ένεοκαξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ίδνοζδξ ή ακάπηολδξ επζπεζνήζεςκ ηεπκμθμβζημφ 

πνμζακαημθζζιμφ ή/ηαζ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ, 

β) Πνμχεδζδ ηαζ δ ελεφνεζδ μζημκμιζηχκ πυνςκ (ζδζςηζηχκ, εονςπασηχκ, εεκζηχκ) βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ επεκδοηζηχκ ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ εηιεηάθθεοζδξ, 

δ) Πνμζέθηοζδ βζα εβηαηάζηαζδ, επζπεζνήζεςκ ή ηιδιάηςκ ιεβαθφηενςκ επζπεζνήζεςκ ή 

ηθαδζηχκ μνβάκςκ επζπεζνήζεςκ, μνβακζζιχκ ή θμνέςκ ιε μπμζαδήπμηε κμιζηή ιμνθή, 

πμο αζπμθμφκηαζ ιε ιεηαθμνά ένεοκαξ ή ηεπκμθμβίαξ πμο άπηεηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ εηαζνεία θμνέςκ (κμιζηχκ πνμζχπςκ), 

ε) Δκδιένςζδ – αθφπκζζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε εέιαηα επίηεολδξ 

ηαζκμημιίαξ, ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ, ιεηαθμνάξ ηαζ δζάποζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ 

πνμζηαζίαξ, αλζμπμίδζδξ ηαζ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ πκεοιαηζηήξ ηαζ 

αζμιδπακζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηεπκμβκςζίαξ ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, 

ζη) Γζαζφκδεζδ ηαζ ζοκενβαζία ιε εεκζηά ηαζ δζεεκή δίηηοα ηαζκμημιίαξ. 

 

Σμ πθαίζζμ θεζημονβίαξ/ανιμδζμηήηςκ ημο ΚΜΣΚ-Π μνζμεεηείηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

1. Δκζζπφεζ ηδ γήηδζδ πνμσυκηςκ ένεοκαξ ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ κέςκ πνμσυκηςκ 

ηεπκμθμβζηήξ αζπιήξ, πνμςεεί δναζηδνζυηδηεξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ ιε δζεεκείξ 

ακηαβςκζζηζημφξ υνμοξ, απμηεθεί ζοκδεηζηυ ηνίημ ιεηαλφ ένεοκαξ ηαζ παναβςβήξ 

ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ δδιζμονβία κέςκ εηαζνεζχκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ παναβςβή 

ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ. 

2. Πνμςεεί ηδκ ακάπηολδ ηαζ ιεηαθμνά ηεπκμθμβίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ επζηαπφκεζ 

ηδκ ιεηαθμνά ηδξ απυ ηδκ Δθθάδα ζημ ελςηενζηυ ηαζ ακηίζηνμθα. 
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3. Δηπμκεί ιεθέηεξ, ένεοκεξ, ειπεζνμβκςιμζφκεξ, πανάβεζ ενβαθεία (οπδνεζίεξ ή 

πνμσυκηα) ηαζ ιενζικά βζα ηδκ δζαπείνζζδ αλζμπμίδζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

ιεηαθμνά αοηχκ ζε μζηείμοξ ημιείξ εθανιμβχκ ηδξ παναβςβήξ (ηδξ Πενζθένεζαξ), 

4. οιιεηέπεζ ζε εεκζηά ηαζ δζεεκή δίηηοα ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ενεοκδηζηχκ θμνέςκ ή 

ζε Σεπκμθμβζηέξ Πθαηθυνιεξ βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ 

πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ένεοκα 

5. Πανέπεζ οπδνεζίεξ επζιυνθςζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ιε 

ηδκ επζδίςλδ ακάθδρδξ πνςηεφμκημξ νυθμοξ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ δεζιχκ 

Δνεοκδηζηχκ Κέκηνςκ ηαζ ΑΔΗ ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ άθθμοξ μνβακζζιμφξ ζε εεκζηυ ηαζ 

δζεεκέξ επίπεδμ 

6. Δπζδζχηεζ ηδκ πνμζέθηοζδ θοζζηχκ ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ ζημ ΚΜΣΚ-Π ιέζς: 

i. πανμπήξ πνυζααζδξ ζε ζοκενβαγυιεκεξ ενεοκδηζηέξ οπμδμιέξ,  

ii. δζεοηυθοκζδξ δζελαβςβήξ ακαθφζεςκ ηδξ αβμνάξ ζπεηζηά ιε κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ,  

iii. οπμζηήνζλδξ, μνβάκςζδξ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ 

μζημκμιζηχκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ πνμχεδζδξ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ 

iv. δζμνβάκςζδξ επζιμνθςηζηχκ ζειζκανίςκ, εηεέζεςκ, εηδδθχζεςκ, έηδμζδ 

εκδιενςηζημφ οθζημφ (έκηοπμ-ρδθζαηυ) ηαζ εκενβεζχκ δδιμζζυηδηαξ 

7. Πνμςεεί ηδ ζοκενβαζία ιε μπμζαδήπμηε κμιζηή ιμνθή ηαζ ιεηαλφ άθθςκ, ιε 

ενεοκδηζηά ηέκηνα ή ζοκαθή ζδνφιαηα, ΑΔΗ, θοζζηά ηαζ κμιζηά πνυζςπα 

(ζοιαμφθμοξ επζπεζνήζεςκ) ηαζ ιε ηδκ ΓΓΔΣ, ημ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ, ηδκ Δπζηνμπή 

Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ, ιε δζεεκείξ μνβακζζιμφξ, ηναηζηά ή ζδζςηζηά ηεπκμθμβζηά 

πάνηα ηαζ ηδ δζεεκή έκςζδ ηεπκμθμβζηχκ πάνηςκ 

8. Δπζδζχηεζ ηδκ δδιζμονβία εοκμσημφ επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ θμνέςκ Ένεοκαξ ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ πνδιαημδυηδζδξ απυ 

εθθδκζημφξ ηαζ λέκμοξ ηναπεγζημφξ θμνείξ, ηδκ Δονςπασηή Σνάπεγα Δπεκδφζεςκ, ημ 

Δονςπασηυ Σαιείμ Δπεκδφζεςκ ηαζ άθθμοξ πνδιαημδμηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ εκ 

βέκεζ ηδκ αλζμπμίδζδ Δεκζηχκ ηαζ Κμζκμηζηχκ Πθαζζίςκ Υνδιαημδυηδζδξ 

Δπεκδφζεςκ 

9. οκάπηεζ ηζξ απαζημφιεκεξ ζοιαάζεζξ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηεπκμθμβίαξ ηαζ ακαπηφζζεζ 

ηάεε απαναίηδηδ κμιζηή δναζηδνζυηδηα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζημπχκ ηδξ 

10. Λεζημονβεί ςξ Σεπκζηυξ φιαμοθμξ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ πνμχεδζδ, οθμπμίδζδ 

ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζκμημιίαξ ζηα πθαίζζα ηςκ πνμαθεπμιέκςκ 

ζηδκ RIS3 ζηναηδβζηή 

 

Δζδζηυηενα βζα ημκ ημιέα ημο Σμονζζιμφ πνμηείκεηαζ εκηυξ ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ, κα θεζημονβήζεζ ςξ ιμκάδα/δμιή ημ 

Παναηδνδηήνζμ Σμονζζιμφ Πεθμπμκκήζμο-  (Tourism Observatory-  Tourism Intelligence 

Unit) εα ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ βζα ζοκεπή πανμπή ενεοκδηζηχκ πθδνμθμνζχκ ζε επίπεδμ: 

 Ακάπηολδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ εκυξ εονςπασημφ ζοζηήιαημξ ημονζζηζηχκ δεζηηχκ 

(δμνοθυνμζ θμβανζαζιμί ημονζζιμφ) βζα αζχζζιδ δζαπείνζζδ ζε επίπεδμ πνμμνζζιμφ 

(European Tourism Indicator System), 

 Μέηνδζδξ θένμοζαξ ζηακυηδηαξ ημο πνμμνζζιμφ,  
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 Μέηνδζδξ ηςκ ελεθίλεςκ ζηδκ πενζθενεζαηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ,  

 Μέηνδζδ πενζααθθμκηζηήξ επζαάνοκζδξ απμηοπχιαημξ ηαζ ηςκ επζπηχζεςκ ημο 

ημονζζιμφ ζημ μζημζφζηδια (Monitoring Centre for Sustainable Tourism ), 

 Γζενεφκδζδ δοκδηζηήξ γήηδζδξ ηαζ ιέηνδζδ ζηακμπμίδζδξ επζζηεπηχκ, 

 Μέηνδζδ εθηοζηζηυηδηαξ ημο πνμμνζζιμφ Πεθμπυκκδζμξ, 

 Απμηφπςζδ άπμρδξ επαββεθιαηζχκ ημονζζιμφ touroperator βζα ημκ πνμμνζζιυ 

Πεθμπυκκδζμξ. 

 

Σμ Παναηδνδηήνζμ Σμονζζιμφ εα θεζημονβεί ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε Πακεπζζηήιζμ ζπεηζηυ ιε 

ημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ. 

 

Δπεζδή είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ανεεμφκ άιεζα μζ απαναίηδηεξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ιεηαθμνάξ ηεπκμθμβίαξ ζε ζηεθέπδ ηονίςξ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ 

(ΜΜΔ), δ πανμοζία εκυξ έιπεζνμο οιαμφθμο ανηεηέξ θμνέξ είκαζ υπζ ιυκμ πνήζζιδ αθθά 

απαναίηδηδ. Δπίζδξ, δ ιεηαθμνά ηεπκμθμβίαξ απαζηεί εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ εζδζηέξ βκχζεζξ 

ζε εέιαηα μνβάκςζδξ, δζμίηδζδξ / management ηαζ πνμχεδζδξ πνμσυκηςκ / marketing. 

Αοηέξ εεςνμφκηαζ απαναίηδηεξ ζημοξ οιαμφθμοξ υηακ αοημί πανειααίκμοκ βζα κα 

δζεοημθφκμοκ ηδ ιεηαθμνά ηεπκμθμβίαξ.  

 

Μέπνζ ηδκ πθήνδ ζηεθέπςζδ ηαζ θεζημονβία ημο ΚΜΣΚ-Π εα πνέπεζ μζ ςξ άκς νυθμζ κα 

οπμζηδνζπεμφκ απυ μιάδεξ ενβαζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ έκακ έιπεζνμ «φιαμοθμ 

Καζκμημιίαξ». ηδ εέζδ ημο οιαμφθμο ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ειπεζνμβκχιμκαξ, έκαξ 

ηεπκμιεζίηδξ / πνάηημναξ, ή ιζα μιάδα ζοιαμφθςκ επζπεζνήζεςκ ιε ελεζδίηεοζδ ζηδκ 

μνβάκςζδ ιέζςκ ιεηαθμνάξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ ηδκ θεζημονβία ζοκενβαηζηχκ δζηηφςκ 

(clusters). 

 

O νυθμξ ημο οιαμφθμο Καζκμημιίαξ ζηδκ ιεηαααηζηή πενίμδμ ιέπνζ ηδ θεζημονβία ημο 

Κέκηνμο, εα πενζθαιαάκεζ ιεηαλφ άθθςκ: 

- Σδκ μνβάκςζδ ηαζ δζελαβςβή ηςκ επαθχκ ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ημοξ ενεοκδηζημφξ 

θμνείξ ή/ηαζ ημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζκμηυιςκ θφζεςκ ηαζ πνμσυκηςκ, 

- Σμκ ζοκημκζζιυ ηδξ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζίαξ ιε ζηυπμ ηδκ επζθμβή ηςκ 

πνμβναιιάηςκ/δνάζεςκ πμο εα οθμπμζδεμφκ ζηα πθαίζζα ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ 

clusters, 

- Σδκ εηπυκδζδ ειπεζνμβκςιμζοκχκ, ιεθεηχκ ηαζ ενεοκχκ αβμνάξ ηαζ ηδκ ηαηάεεζδ 

ηεηιδνζςιέκςκ πνμηάζεςκ βζα ηδκ επζθμβή ημο εκδεζηκουιεκμο ιμκηέθμο 

ζοκενβαζίαξ, ηδκ ελεφνεζδ πνδιαημδμηζηχκ πυνςκ ηαζ ηςκ ηνυπςκ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ, 

- Σδκ οπμζηήνζλδ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ημο Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ 

ζηδκ ηαηάνηζζδ ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδίμο ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ, ζηεθέπςζδ ηαζ 

θεζημονβία ημο ΚΜΣΚ-Π πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεεί απμηεθεζιαηζηά ζηδ 

ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ, 

- Σδκ πανμπή οπδνεζζχκ ηεπκζημφ ζοιαμφθμο ηςκ ζοκημκζγυιεκςκ απυ ημ ΚΜΣΚ-Π 

δνάζεςκ ηαζ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιε ζηυπμ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

αοηχκ  
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5.3. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ παναημθμφεδζδ-αλζμθυβδζδ ηςκ δνάζεςκ ηδξ πενζθενεζαηήξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηςκ 

οπδνεζζχκ πμο πανέπμκηαζ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα ηεηιδνζχκεηαζ ηαζ κα 

παναημθμοεείηαζ ιέζς εκυξ ζοκεηηζημφ ζοζηήιαημξ ηεηιδνίςζδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

εθανιμβήξ ηδξ RIS3. 

 

Σμ ζφζηδια ηεηιδνίςζδξ εα θεζημονβεί οπυ ημκ ζοκημκζζιυ ημο ΚΜΣΚ-Π ηαζ οπυ ηδκ 

επμπηεία ημο Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο Καζκμημιίαξ (θεζημονβία Θειαηζηχκ Οιάδςκ 

Δνβαζίαξ ιε ηδ ζοκδνμιή ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ, ακελάνηδηςκ ειπεζνμβκςιυκςκ) ηαζ εα 

πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ εκδεζηηζηά: 

1. Γζελαβςβή ηεπκμθμβζηχκ δζαβκχζεςκ ζε επζπεζνήζεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ 

ζοκενβαηζηέξ δνάζεζξ ηδξ RIS3 ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο (απυ μιάδεξ ενβαζίαξ 

ηδξ Πενζθένεζαξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ φιαμοθμ Καζκμημιίαξ – ηαηά ηδκ ιεηαααηζηή 

πενίμδμ ιέπνζ ηδκ πθήνδ ζηεθέπςζδ ηαζ θεζημονβία ημο ΚΜΣΚ-Π), 

2. Δζςηενζηέξ ηαζ ηαηά πενίπηςζδ ακελάνηδηεξ αλζμθμβήζεζξ δνάζεςκ πνμχεδζδξ ηδξ 

ηαζκμημιίαξ (ακά ημιέα) πμο ςνζιάγμοκ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ εθανιμβήξ 

ηδξ RIS3 ιε ζηυπμ ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ακάπηολδξ ηςκ ζοκενβαηζηχκ 

ζπδιάηςκ (clusters) ή/ηαζ μνζγυκηζςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ δνάζεςκ εκίζποζδξ 

ηαζκμημιίαξ ζε επζπεζνήζεζξ – ζημπμεέηδζδ, 

3. Δηήζζμοξ απμθμβζζιμφξ ηςκ δνάζεςκ ημο Κέκηνμο Μεηαθμνάξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

Καζκμημιίαξ Πεθμπμκκήζμο, 

4. Δπζιένμοξ on-going ένεοκεξ/ειπεζνμβκςιμζφκεξ δζενεφκδζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηαζ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζκμημιίαξ ηαζ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ πμο εα 

δζεκενβμφκηαζ απυ ημκ φιαμοθμ Καζκμημιίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε εηήζζα αάζδ, 

5. Ακάπηολδ ηαζ ζοκηήνδζδ δζαδζηηοαηχκ ενβαθείςκ ηεηιδνίςζδξ, πνμαμθήξ ηαζ δζάποζδξ 

ηδξ εθανιμβήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο – ακάδεζλδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζοκενβαηζηχκ ένβςκ, 

6. Ένεοκα βκχιδξ επζπεζνήζεςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε πνμβνάιιαηα πνμχεδζδξ ηδξ 

ηαζκμημιίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ RIS3 – εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ 

ζηυπςκ/απμηεθεζιάηςκ πμο εηέεδζακ ηαηά ηδκ έβηνζζδ/έκανλδ οθμπμίδζδξ ηδξ δνάζδξ 

(π.π. ιείςζδ ηυζημοξ παναβςβήξ, ανζειυξ ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ ή ιεευδςκ 

παναβςβήξ/οπδνεζζχκ πμο ακαπηφπεδηακ, αλζμθυβδζδ επζπέδμο ζοιαμθήξ ζηδκ 

αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ), 

7. φζηδια πενζμδζηήξ παναημθμφεδζδξ ηςκ δνάζεςκ ηςκ ζοκενβαηζηχκ ζπδιάηςκ ακά 

ένβμ - Δηήζζεξ εηεέζεζξ, πανμοζζάζεζξ ηαζ επζεεςνήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηα ένβα 

απυ ανιυδζα ζηεθέπδ ημο ΚΜΣΚ-Π, 

8. ε επίπεδμ Πενζθένεζαξ – Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο εα θεζημονβεί Θειαηζηή Οιάδα 

Δνβαζίαξ επζθμνηζζιέκδ ιε ηδκ δζανηή αλζμθυβδζδ ηδξ ζοιααηυηδηαξ ηςκ 

οθμπμζμφιεκςκ δνάζεςκ ηδξ RIS3 ιε ηδκ πενζθενεζαηή πμθζηζηή αθθά ηαζ ημ ακηίζηνμθμ 

– ζφκηαλδ εζζδβήζεςκ/πνμηάζεςκ βζα ηδκ επζηαζνμπμίδζδ ηδξ πενζθενεζαηήξ πμθζηζηήξ 

αάζεζ ηςκ εκδζάιεζςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ RIS3. 
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5.4. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ 

Ζ επζημζκςκία ηδξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ 

(επζπεζνήζεζξ ηαζ θμνείξ) εα επζηεοπεεί ιέζς ηςκ αηυθμοεςκ εκενβεζχκ: 

o Δηπυκδζδ εκδιενςηζηχκ διενίδςκ ηαζ δζαβκςζηζηχκ ζοκακηήζεςκ ζε ηαηηζηυ 

επίπεδμ ιε ζοιιεημπή ηδξ Πενζθένεζαξ, ηδξ ΔΓΑ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ημο 

ΚΜΣΚ-Π ηαζ ημο οιαμφθμο Καζκμημιίαξ, 

o πεδζαζιυξ ζζημηυπμο πνμχεδζδξ ηδξ ηναηδβζηήξ βζα ηδκ Έλοπκδ Δλεζδίηεοζδ 

ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζοκεπήξ-δζανηήξ εκδιένςζδ ημο, 

o Δπζηυπζεξ ζοκακηήζεζξ ημο ΚΜΣΚ-Π ζε ζοκενβαζία ιε ημκ φιαμοθμ Καζκμημιίαξ ιε 

επζθεβιέκεξ επζπεζνήζεζξ, 

o Γδιζμονβία newsletter ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμςεμφιεκεξ δνάζεζξ απυ ημ ΚΜΣΚ-Π, 

o Δκδιένςζδ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα (e-mail) ηαζ απμζημθή πνμζηθήζεςκ εηδήθςζδξ 

εκδζαθένμκημξ βζα ηζξ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζε ζοκενβαηζηά πνμβνάιιαηα 

ακάπηολδξ-εθανιμβήξ ηαζκμημιζηχκ ζπεδίςκ ιε ζηυπμ ηδκ εονφηενδ δοκαηή 

ζοιιεημπή επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ Δνεοκδηζηχκ Φμνέςκ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ, 

o Γζακμιή ιέζς ηςκ Δπζιεθδηδνίςκ έκηοπμο ηαζ δθεηηνμκζημφ οθζημφ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

εηπμκμφιεκςκ δζαβκςζηζηχκ ιεθεηχκ, 

o Γζεκένβεζα ακμζηηχκ δζααμοθεφζεςκ ηαηά ηα ζηάδζα πνμεημζιαζίαξ ηδξ εθανιμβήξ 

ηςκ πνμβναιιάηςκ, 

o Σαηηζηή απμζημθή ενςηδιαημθμβίςκ αλζμθυβδζδξ ηαζ οπμαμθήξ πνμηάζεςκ ζε 

ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ ιδ ιε ζηυπμ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ εοηαζνζχκ 

δδιζμονβίαξ θμζπχκ ζοκενβαηζηχκ ζπδιάηςκ, 

o Βνάαεοζδ – ακάδεζλδ ηαζκμηυιςκ εθανιμβχκ ηαζ ένβςκ, εέζπζζδ πενζθενεζαηχκ 

ανααείςκ ηαζκμημιίαξ. 

 

5.5. ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2014-2020 

5.5.1. Δλζσκάησζε ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζην ΠΔΠ 

Πεινπνλλήζνπ 2014-2020 

Με αάζδ ηδκ ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε πνμηείκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 

ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ 2014-2020 (ΔΣΠΑ)  

 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 

ηα πθαίζζα ημο Θ1 πνμαθέπμκηαζ μζ αηυθμοεεξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ: 
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(1α) Δλίζρπζε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο 

αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη πξνψζεζε θέληξσλ 

ηθαλφηεηαο, ηδίσο ησλ θέληξσλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο  

 

Δηδηθόο ηόρνο: 1.1.1 Αλαβάζκηζε θαη δηεύξπλζε ηνπ ηζρλνύ εξεπλεηηθνύ ηζηνύ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ θαηά θύξην ιόγν ζα εμππεξεηεί ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

1. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηδξ ακααάειζζδξ, ζοιπθήνςζδξ ή / ηαζ επέηηαζδξ ή 

ηαζ δδιζμονβίαξ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ζηδ Πεθμπυκκδζμ, ηονίςξ βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαπηολζαηχκ ζηυπςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. Ζ εκίζποζδ ακαθένεηαζ, 

ηονίςξ ζε ενεοκδηζηυ ελμπθζζιυ βζα ηδκ ακάπηολδ ενεοκδηζημφ ένβμο πνμξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ ηναηδβζηήξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. 

 

(1β) Πξναγσγή επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Δ&Κ, αλάπηπμε δεζκψλ θαη 

ζπλεξγεηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θέληξσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηνπ ηνκέα ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηδίσο κέζσ ηεο πξναγσγήο επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία, 

ζηελ νηθνινγηθή θαηλνηνκία, ζηηο εθαξκνγέο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δήηεζεο, ζηε δηθηχσζε, ζηα ζπκπιέγκαηα θνξέσλ θαη ζηελ αλνηρηή 

θαηλνηνκία κέζσ επθπνχο εμεηδίθεπζεο, θαζψο θαη ζηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, πηινηηθψλ γξακκψλ, ελεξγεηψλ έγθαηξεο επηθχξσζεο 

πξντφλησλ, πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ παξαγσγήο θαη πξψηεο παξαγσγήο εηδηθά ζε 

βαζηθέο ηερλνινγίεο γεληθήο εθαξκνγήο θαη δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ γεληθήο 

εθαξκνγήο 

 

Δηδηθόο ηόρνο: 1.2.1 Αύμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαπαλώλ γηα ηερλνινγηθή θαη κε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

1. Σχπνο Γξάζεσλ: Γδιζμονβία ηαζ θεζημονβία οπμζηδνζηηζημφ ιδπακζζιμφ ηαζ ιέζςκ 

βζα ίδνοζδ ή / ηαζ ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ. Ακαθένεηαζ ζηδ 

πνδιαημδυηδζδ θεζημονβίαξ εκυξ ιδπακζζιμφ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, βζα ηδ 

ιεηαθμνά βκχζδξ ηαζ ηζκδημπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ (οθζζηάιεκςκ ηαζ κέςκ) βζα 

ζοιιεημπή ζηα πνμβνάιιαηα ηαζκμημιίαξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ εκζςιάηςζδ 

απμηεθεζιάηςκ ηεπκμθμβζηήξ ηαζ ιδ ηεπκμθμβζηήξ ηαζκμημιίαξ βζα ηδ αζςζζιυηδηα ηαζ 

ακάπηολή ημοξ, ζε ζφκδεζδ ηυζμ ιε ημοξ ενεοκδηζημφξ θμνείξ ηδξ πενζθένεζαξ, υζμ 

ηαζ ιε ηάεε άθθδ ζπεηζηή πδβή ζηακμπμζεί ηζξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ.  

2. Σχπνο Γξάζεσλ: Πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ή / ηαζ ηδξ πνήζδξ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, ζηδκ παναβςβζηή ηαζ ειπμνζηή 

δναζηδνζυηδηα, οθζζηάιεκςκ ηαζ κέςκ ΜΜΔ. Αθμνά ζε εθανιμβή ή/ηαζ ακάπηολδ 

βζα εθανιμβή ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηεπκμθμβζηήξ ηαζ ιδ ηαζκμημιίαξ ζηδ 

θεζημονβία ηαζ παναβςβή ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. Οζ εκένβεζεξ πμο 

πνμαθέπμκηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δνάζδ έπμοκ ημ παναηηήνα ημο ημοπμκζμφ βζα 

εθανιμβή ηαζκμημιζχκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα εκζςιαηςεεί ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ δ ηαζκμημιία πμο επζθέβμοκ ζε υηζ ηζξ αθμνά ή /ηαζ δ εηπυκδζδ 
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ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε ζηυπμ ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ηαζκμημιζηχκ 

απμηεθεζιάηςκ ημοξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ. 

3. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ ζοιθςκδηζηχκ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ επζπεζνήζεςκ 

ηαζ θμνέςκ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ βζα εκζςιάηςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 

ένεοκαξ / ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηαζκμημιζχκ ζηδ παναβςβζηή ηαζ θεζημονβζηή δζαδζηαζία 

ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ακαθένεηαζ ηονίςξ ζε δνάζεζξ δζάποζδξ απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ 

ζηδκ Πενζθένεζα, ζημπεφμκηαξ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα 

εκδιενχκμκηαζ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ή/ηαζ έπμοκ εθανιμζηεί ήδδ, χζηε 

κα εκενβμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Ζ δζάποζδ εα βίκεηαζ ιε δμιδιέκμ 

δθεηηνμκζηυ ηνυπμ, αθθά ηαζ ιε πνμζςπζηή επαθή εκδιένςζδξ ζε πενζμπέξ ηδξ 

πενζθένεζαξ / μιάδεξ επζπεζνήζεςκ, ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ εηπνμζχπςκ ηςκ 

ημπζηχκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ, ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ δμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο εα 

ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδ πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδ ζφκδεζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

ηεπκμθμβίαξ ιε ημκ επζπεζνδιαηζηυ ζζηυ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

ηα πθαίζζα ημο Θ2 πνμαθέπμκηαζ μζ αηυθμοεεξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ: 

 

(2β) Αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

ελίζρπζε ηεο δήηεζεο γηα ΣΠΔ 

 

Δηδηθόο ηόρνο 1.3.1: Γηεύξπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ΣΠΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, από ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο 

1. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ επεκδφζεςκ βζα ακάπηολδ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο 

(υπςξ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ ή / ηαζ Digital Marketing). Ζ δνάζδ ακαθένεηαζ ζηδ 

πνδιαημδυηδζδ επεκδφζεςκ βζα πθήνδ ιδπακμβνάθδζδ ηςκ ειπμνζηχκ ημοξ 

δναζηδνζμηήηςκ, ηυζμ ζημ ιένμξ ηςκ πςθήζεςκ, υζμ ηαζ ζημ ιένμξ ηςκ 

πνμιδεεζχκ ημοξ. 

2. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ οθζζηάιεκςκ ή κέςκ επζπεζνήζεςκ, βζα ακάπηολδ ή / 

ηαζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ΣΠΔ, ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ δνάζδ ακαθένεηαζ ζε πνδιαημδυηδζδ επεκδφζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ, είηε κα ακαπηφλμοκ απυ ιυκεξ ημοξ εθανιμβέξ ΣΠΔ, βζα πνήζδ 

ημοξ απυ ηζξ ίδζεξ ή / ηαζ απυ άθθεξ επζπεζνήζεζξ, είηε κα πνμιδεεοημφκ ή / ηαζ κα 

ακαπηφλμοκ ιέζς ηνίηςκ, εζδζηέξ εθανιμβέξ ΣΠΔ βζα εηζοβπνμκζζιυ / ακααάειζζδ 

ηςκ παναβςβζηχκ, θεζημονβζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ ημοξ δζαδζηαζζχκ. 

 

(2γ) Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα ειεθηξνληθή θπβέξλεζε, ειεθηξνληθή 

κάζεζε, ειεθηξνληθή έληαμε, ειεθηξνληθφ πνιηηηζκφ θαη ειεθηξνληθή πγεία  

 

Δηδηθόο ηόρνο: 1.4.1 Αύμεζε ηεο δπλαηόηεηαο βαζηθώλ ηκεκάησλ δεκόζηνπ ηνκέα γηα 

πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

1. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ηαζ μνβακζζιχκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ βζα δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία οπμδμιήξ πανμπήξ ορδθμφ επζπέδμο 

οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. Ζ δνάζδ ακαθένεηαζ ζε ιζηνήξ 

ηθίιαηαξ ηαηά ιμκάδα πανέιααζδξ, πενζθενεζαημφ ή / ηαζ ημπζημφ επζπέδμο, 

εκίζποζδ ηςκ ρδθζαηχκ οπμδμιχκ ζηζξ οπδνεζίεξ / μνβακζζιμφξ ηδξ Πενζθένεζαξ ή 



Έλοπκδ ελεζδίηεοζδ Ένεοκαξ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Καζκμημιίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. 154 

/ ηαζ θμζπχκ ημζκςκζηχκ θμνέςκ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί δ δοκαηυηδηα, αθ‟ 

εκυξ δζηηφςζδξ ιεηαλφ ημοξ, αθ‟ εηένμο δθεηηνμκζηήξ πνυζααζδξ ζε αοημφξ ημοξ 

θμνείξ απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

2. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ θμνέςκ ημο ημιέα ηδξ οβείαξ ζηδ Πενζθένεζα βζα 

ακάπηολδ οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ οβείαξ, ηονίςξ ζηζξ 

απμιαηνοζιέκεξ εζςηενζηέξ γχκεξ ηδξ Πενζθένεζαξ.  

3. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ θμνέςκ πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

ηδξ Πενζθένεζαξ, βζα ακάπηολδ οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ πνμαμθήξ 

ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ Πενζθένεζαξ. Ζ δνάζδ αοηή πενζθαιαάκεζ εκένβεζεξ 

εκίζποζδξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ θμνέςκ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ρδθζμπμίδζδ πμθζηζζηζηχκ 

πυνςκ ηαζ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ, βζα πνμαμθή ηαζ ημονζζηζηή 

αλζμπμίδζδ. Ηδζαίηενδ πνμηεναζυηδηα εα δμεεί ζηδκ εθανιμβή ηαζκμηυιςκ ενβαθείςκ 

ηαζ ιέζςκ, βζα δζεφνοκζδ ηαζ ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 

 

ηα πθαίζζα ημο Θ3 πνμαθέπμκηαζ μζ αηυθμοεεξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ: 

 

(3α) Πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνπνίεζεο λέσλ ηδεψλ θαη ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ 

άιισλ θαη κέζσ ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξήζεσλ  

 

Δηδηθόο ηόρνο 1.5.1: Αύμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο πξντόλησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκηώλ από πθηζηάκελεο ΜΜΔ, γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ή / 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

 

Δηδηθόο ηόρνο 1.5.2: Ίδξπζε λέσλ θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ, ζύκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή 

RIS3 

 

1. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζκμημιζχκ ηαζ 

πνμσυκηςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβζηήξ 

ημοξ δναζηδνζυηδηαξ ή / ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ.  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ δνάζδξ ελοπδνεηεί απυθοηα ημκ πνχημ εζδζηυ ζηυπμ ηδξ 

επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ πνήζδ ηαζκμημιζχκ ηαζ βεκζηυηενα 

κέςκ ζδεχκ, ή / ηαζ οπμζηδνζηηζηχκ οπδνεζζχκ, μζ μπμίεξ εα πνμζδχζμοκ 

πνμζηζεέιεκδ αλία ζηα ηεθζηά πνμσυκηα πμο πανάβμοκ ηαζ ηονίςξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

κέςκ ακηαβςκζζηζηχκ πνμσυκηςκ. Πνμηεναζυηδηα εα δμεεί βζα πνμσυκηα ή / ηαζ 

οπδνεζίεξ ζε ηθάδμοξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ, βζα ηδκ Πενζθένεζα, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πενζθενεζαηή ζηναηδβζηή ηδξ «έλοπκδξ ελεζδίηεοζδξ». 

2. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηδξ ίδνοζδξ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ, 

ιε πνμηεναζυηδηα βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημπζηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ δεφηενδξ 

ιεηαπμίδζδξ ηαζ ιέζς οπμζηδνζηηζηχκ ηαζ πνδιαημπζζηςηζηχκ οπδνεζζχκ. 

Οζ δνάζεζξ ακαθένμκηαζ ζηδκ εκίζποζδ ηονίςξ ιέζς επζπμνδβήζεςκ ή / ηαζ ιέζς 

θμνμθμβζηχκ εθαθνφκζεςκ, είηε ηαζ ιέζς πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ βζα ίδνοζδ 

επζπεζνήζεςκ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ πνμσυκηςκ ένεοκαξ ή / ηαζ ηαζκμημιζχκ. 

Οζ ηθάδμζ μζ μπμίμζ εα είκαζ επζθέλζιμζ βζα πνδιαημδυηδζδ ηδξ έκανλδξ 
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επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηαηά πνμηεναζυηδηα εα είκαζ εηείκμζ πμο έπεζ 

ακαδείλεζ δ Πενζθενεζαηή ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ηαζ ακαθένμκηαζ ζηζξ 

ηονίανπεξ αθοζίδεξ αλζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

Ο ηαζκμημιζηυξ παναηηήναξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ, είηε ζε 

ηαζκμηυια πνμσυκηα, είηε ζε ηαζκμηυιεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηαζ ειπμνίαξ, είηε 

ηαζ ζε ηάεε άθθδ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα. Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή 

αοηήξ ηδξ δνάζδξ πνμαθέπμκηαζ, έκα πθέβια επζθέλζιςκ εκενβεζχκ υπςξ: 

εηπυκδζδξ επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο, αβμνά ελμπθζζιμφ ή / ηαζ ηαηαζηεοή 

εβηαηαζηάζεςκ, mentoring  πνμςεδηζηέξ εκένβεζεξ, επζζηδιμκζηήξ ή / ηαζ ηεπκζηήξ 

οπμζηήνζλδξ. 

3. Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηδξ θεζημονβίαξ οπμζηδνζηηζημφ ιδπακζζιμφ ηαζ ιέζςκ 

βζα ίδνοζδ, ακάπηολδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ πνμαβςβή ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηαηά πνμηεναζυηδηα, ζφιθςκα ιε ηδ «ηναηδβζηή Έλοπκδξ 

Δλεζδίηεοζδξ», ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο. 

Αοηυ ημ είδμξ δνάζδξ ελοπδνεηεί ηδκ επίηεολδ ηαζ ηςκ δφμ εζδζηχκ ζηυπςκ, ηδξ 

επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ ιε δεδμιέκμ υηζ μ πνμαθεπυιεκμξ ιδπακζζιυξ, εα είκαζ 

ημ ηονίανπμ ιέζμ ζφκδεζδξ ηδξ ηαζκμημιίαξ ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ εα θεζημονβεί ςξ 

ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ, ημο πενζθενεζαημφ ζοιαμοθίμο 

ηαζκμημιίαξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ένβμ ημο ιδπακζζιμφ / θμνέα εα είκαζ δ 

δδιζμονβία «γήηδζδξ» ηαζκμημιζηχκ θφζεςκ / οπδνεζζχκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ πζμ ζηαεενήξ ζοκενβαζίαξ. 

Ο ιδπακζζιυξ αοηυξ εα είκαζ έκα ιένμξ ημο ιδπακζζιμφ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

ηαζκμημιίαξ, μ μπμίμξ πνμαθέπεηαζ ζηδκ επεκδοηζηή πνμηεναζυηδηα 1α ημο 

Θειαηζημφ ηυπμο 1, έηζζ χζηε κα οπάνπεζ απυθοηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηαζ 

ζοκένβεζα αοηχκ ηςκ δφμ εζδχκ οπμζηδνζηηζηχκ οπδνεζζχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ 

(ΜΜΔ). Πανάθθδθα, ιε ηδκ δζηηή θεζημονβία ημο ζοβηεηνζιέκμο ιδπακζζιμφ / δμιήξ, 

δδιζμονβμφκηαζ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ ηαζ ελςηενζηέξ μζημκμιίεξ. 

 

(3γ) ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 

Δηδηθόο ηόρνο 1.6.1: Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε λέα 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Δηδηθόο ηόρνο 1.6.2: Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ λέσλ θαηλνηόκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

 

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηδξ εηπυκδζδξ ηαζ εθανιμβήξ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ 

οθζζηάιεκςκ επζπεζνήζεςκ βζα ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαηά 

πνμηεναζυηδηα ιε ηδ πνήζδ ηαζκμημιζχκ. 

 

(3δ) ηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο 

θαη δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο 

 

Δηδηθόο ηόρνο 1.7.1: Αύμεζε ηεο παξαγσγήο εμαγώγηκσλ πξντόλησλ 

 

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηςκ Δπζπεζνήζεςκ βζα ακάπηολδ Ένεοκαξ / 
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Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηαζκμημιζχκ ζηδ παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ζημ 

ελςηενζηυ, ιε ημπζηήξ πνμέθεοζδξ ηςκ εκδζάιεζςκ ή / ηαζ πνχηςκ οθχκ. 

 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ δνάζδ ακαθένεηαζ ζε έκα εονφ θάζια εκενβεζχκ οπμζηήνζλδξ ηαζ 

πνδιαημδμηζηήξ εκίζποζδξ ηςκ ΜΜΔ ηδξ Πενζθένεζαξ πμο εα ελοπδνεημφκ ηζξ ακάβηεξ 

πνμχεδζδξ ηςκ πςθήζεχκ ημοξ ιε ηαηά πνμηεναζυηδηα πνήζδ / αλζμπμίδζδ πνχηςκ 

οθχκ ή / ηαζ εκδζάιεζςκ πνμσυκηςκ ημπζηήξ πνμέθεοζδξ. Σμ θάζια / εφνμξ ηςκ 

εκενβεζχκ πμο εα οπμζηδνίγμκηαζ ηαζ εα εκζζπφμκηαζ απυ ημ Πνυβναιια ακαθένεηαζ 

εκδεζηηζηά: 

 οκενβαζία ιε ενεοκδηζημφξ θμνείξ βζα ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ. 

 Δηζοβπνμκζζιυξ / επέηηαζδ ημο ελμπθζζιμφ ημοξ. 

 οιαμθαζαηέξ ζοκενβαζίεξ ιε άθθεξ ημπζηέξ επζπεζνήζεζξ / παναβςβμφξ 

πνχηςκ οθχκ ή / ηαζ εκδζάιεζςκ πνμσυκηςκ. 

 Πνμςεδηζηέξ εκένβεζεξ ηςκ κέςκ πνμσυκηςκ. 

 

θεξ μζ εκένβεζεξ ηαζ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα εα ηεηιδνζχκμκηαζ ζε ακηίζημζπδ 

μζημκμιμηεπκζηή ιεθέηδ, δ εθανιμβή ηδξ μπμίαξ εα δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ 

πνδιαημδυηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ 

 

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ / οπμζηήνζλδ ηςκ Δπζπεζνήζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζημ 

ελςηενζηυ ηςκ ιεηαπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ημπζηήξ πνμέθεοζδξ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ πμο ακέπηολακ μζ ίδζεξ. 

 

Ζ δνάζδ πενζθαιαάκεζ οπμζηήνζλδ / εκίζποζδ ηςκ ΜΜΔ βζα ηζξ ελήξ εκένβεζεξ: 

 Ακαγήηδζδ εοηαζνζχκ ζε κέεξ αβμνέξ ημο ελςηενζημφ, ιέζς ένεοκαξ αβμνχκ, 

ζοιιεημπή ζε εηεέζεζξ, μνβάκςζδ εζδζηχκ ειπμνζηχκ /επζπεζνδιαηζηχκ 

απμζημθχκ. 

 Δκδοκάιςζδ ηδξ εέζδξ ημοξ ζε οθζζηάιεκεξ αβμνέξ ημο ελςηενζημφ, ηονίςξ 

ιέζς δζεφνοκζδξ ηςκ δζηηφςκ ηαζ ζοκενβαζζχκ ημοξ, ακάπηολδ κέςκ 

πνμσυκηςκ ή / ηαζ κέςκ δζαδζηαζζχκ παναβςβήξ. 

 Πνμαμθή ακααάειζζδξ εζηυκαξ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ζημ ελςηενζηυ, ιέζς 

brandings, ηαεζένςζδξ ζήιαημξ πμζυηδηαξ Θεζζαθζηχκ πνμσυκηςκ, 

ζοιιεημπέξ ζε ακαβκςνζζιέκεξ δζεεκείξ εηεέζεζξ ηθπ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε (ΔΚΣ) 

 

ηα πθαίζζα ημο Θ8 (Πνμχεδζδ ηδξ αζχζζιδξ ηαζ πμζμηζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ 

ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ) πνμαθέπμκηαζ δφμ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ:  

 

(8iii) Απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηλνηφκσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 

Δηδηθόο ηόρνο 2.5.1: Γηεύξπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηζηνύ θαη ηεο απαζρόιεζεο κε 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
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Σχπνο Γξάζεσλ: οιαμοθεοηζηή Τπμζηήνζλδ ακένβςκ βζα ίδνοζδ επζπεζνήζεςκ. 

Οζ εκένβεζεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζ‟ αοηυ ημ είδμξ ηδξ δνάζδξ, ακαθένμκηαζ ζηδκ 

επζπμνήβδζδ ακένβςκ, βζα εηπυκδζδ Business Plan ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο εέθμοκ κα 

ζδνφζμοκ, πνμηαηανηηζηή ζοιαμοθεοηζηή πενί ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα επζπμνήβδζδ ηδξ αοημαπαζπυθδζήξ ημοξ, βζα ημοθάπζζημκ έκα πνυκμ. 

 

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηδξ ίδνοζδξ  επζπεζνήζεςκ / αοημαπαζπυθδζδ βζα ακένβμοξ. 

ηδ δνάζδ αοηή πνμαθέπεηαζ εκίζποζδ / πνδιαημδυηδζδ βζα έκακ πνυκμ ζοιαμοθεοηζηήξ 

οπμζηήνζλδξ ηςκ κέςκ επαββεθιαηζχκ / επζπεζνδιαηζχκ ζε εέιαηα επζπεζνδιαηζηήξ 

πναηηζηήξ, υπςξ marketing, δζμίηδζδξ επζπεζνήζεςκ, δζμζηδηζηή θμβζζηζηή ηθπ. 

 

Δηδηθόο ηόρνο 2.6.1 : Βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ΜΜΔ, κε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο 

 

Tχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ, οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ 

ακαδζμνβάκςζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή δζμίηδζδ ηαζ δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

ημοξ.  

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ δελζμηήηςκ ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημοξ, ζφιθςκα ιε πνυβναιια ακαδζμνβάκςζδξ. 

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα δζαηήνδζδ ηςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ 

ηαηυπζκ πνμβνάιιαημξ ακαδζμνβάκςζδξ. 

 

Αολδιέκδ πνμηεναζυηδηα ζηδκ επζθμβή εα δίδεηαζ ζε πνάλεζξ πμο ζοιαάθμοκ ζηδκ επίηεολδ 

ζηυπςκ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζε δζαηοπςιέκεξ εεκζηέξ ή πενζθενεζαηέξ ζηναηδβζηέξ 

υπςξ ηδξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κία 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ 

 

ηα πθαίζζα ημο Θ..6: Γζαηήνδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμαβςβή ηδξ 

απμδμηζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ, πνμαθέπεηαζ ιεηαλφ άθθςκ δ επεκδοηζηή πνμηεναζυηδηα: 

(6γ) Γηαηήξεζε, πξνζηαζία, πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 

 δ μπμία ζοκδνάιεζ ζδιακηζηά ζηδκ ηναηδβζηή Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ ζημοξ ημιείξ 

πμθζηζζιμφ-ημονζζιμφ ζηα πθαίζζα ηςκ Δζδζηχκ ηυπςκ: 

3.5.1 Βειηίσζε ηνπ βαζκνύ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γηα 

αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαη  

3.5.2. Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο σο πόινπ έιμεο επηζθεπηώλ 

 

Σχπνο Γξάζεσλ: Δκίζποζδ ηςκ επεκδφζεςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ.  
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5.5.2. χλδεζε ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο κε ηα ινηπά Πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 

Δκδεζηηζηά, μζ δνάζεζξ Έλοπκδξ Δλεζδίηεοζδξ πμο ιπμνμφκ κα πνδιαημδμηδεμφκ απυ ηα 

Σμιεαηά Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ημο ΔΠΑ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

ΔΠΑΝΔΚ (ΔΣΠΑ) 

 Υνδιαημδυηδζδ ιεθεηχκ μνβακμθδπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ πνήζδξ ζηδκ 

ημζιεημθμβία παναδμζζαηχκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (θάδζ, ιέθζ, ηθπ), 

 Πνμχεδζδ Ηαηνζημφ Σμονζζιμφ,  

 Ονζγυκηζεξ δνάζεζξ (ημοπυκζα ηαζκμημιίαξ, Γδιζμονβία Σεπκμθμβζηχκ/ 

Δπζπεζνδιαηζηχκ/ Διπμνεοιαηζηχκ Πάνηςκ), 

 Δπέηηαζδ Δονογςκζηχκ Γζηηφςκ.  

 

ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ (ΔΓΣΑΑ) (Δθρψξεζε απφ ΠΑΑ 2014-2020)  

 φζηαζδ επζπεζνδζζαηήξ μιάδαξ ζημκ ηθάδμ ημο μίκμο ιε έιθαζδ ζηδκ παναβςβή 

ηαζ πζζημπμίδζδ βεκεηζημφ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ,  

 φζηαζδ επζπεζνδζζαηήξ μιάδαξ βζα ηζξ εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ, έιθαζδ ζηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ παναδμζζαηχκ εενιμηδπίςκ θαπακζηχκ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ 

ηεπκζηέξ (οδνμπμκία, αενμπμκία), επέηηαζδ ζε κέα είδδ,  

 φζηαζδ επζπεζνδζζαηήξ μιάδαξ βζα ηδκ εθανιμβή Γεςνβίαξ Αηνζαείαξ ζε 

επζθεβιέκεξ ηαθθζένβεζεξ. 

 

ΠΑΑ 2014-2020 (ΔΓΣΑΑ) 

Υνδιαημδυηδζδ εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ ηαζ πναηηζηή εθανιμβή βζα: 

 Ακάπηολδ πνυηοπςκ ιεευδςκ δζαπείνζζδξ αμζημηυπςκ,  

 πεδζαζιυξ –εβηαηάζηαζδ-θεζημονβία πνυηοπςκ ηηδκμηνμθζηχκ πάνηςκ, 

 Βεθηίςζδ αμζημσηακυηδηαξ πηςπχκ ζε μνβακζηή μοζία εδαθχκ ζε μνεζκέξ ηαζ 

επζηθζκείξ πενζμπέξ,  

 Αλζμπμίδζδ παναπνμσυκηςκ Σονμημιείςκ, Δθαζμηνζαείςκ ιε πζθμηζηή εθανιμβή ζε 

επζδεζηηζηέξ ιμκάδεξ.  
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*

Πελοπόννησος 8.527,64 9.326,17 9.836,88 9.922,79 9.868,93 9.434,69 8.978,16

Αργολίδα 1.433,47 1.541,64 1.604,69 1.711,79 1.723,07 1.668,58 1.503,19

Αρκαδία 1.418,90 1.572,61 1.669,52 1.664,43 1.714,31 1.550,14 1.505,90

Κορινθία 2.609,49 2.873,15 3.073,67 2.975,47 2.815,12 2.771,16 2.639,10

Λακωνία 1.077,51 1.151,34 1.237,33 1.222,44 1.224,64 1.176,34 1.090,51

Μεσσηνία 1.988,26 2.187,44 2.251,66 2.348,66 2.391,79 2.268,46 2.239,46

Σύνολο  Ελλάδος 193.049,66 208.622,00 223.160,00 233.197,67 231.081,23 222.151,50 208.531,70

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.1. Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 1



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ποσά σε €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*

Πελοπόννησος 14.437,01 15.755,39 16.596,72 16.740,77 16.664,47 15.968,43 15.165,69

Αργολίδα 14.501,22 15.547,27 16.129,14 17.188,16 17.314,80 16.813,11 15.109,45

Αρκαδία 15.433,93 17.185,87 18.346,62 18.413,68 19.086,96 17.402,04 16.988,94

Κορινθία 17.976,53 19.658,09 20.917,28 20.161,33 19.004,65 18.685,58 17.751,96

Λακωνία 11.902,36 12.696,71 13.636,79 13.467,26 13.479,35 12.940,06 11.958,30

Μεσσηνία 12.108,54 13.302,74 13.685,25 14.286,63 14.592,74 13.891,30 13.653,60

Σύνολο  Ελλάδος 17.402,96 18.747,62 19.991,00 20.846,39 20.656,04 19.917,70 18.747,35

ΕΕ27 22.500,00 23.700,00 25.000,00 25.000,00 23.500,00 24.500,00 25.200,00
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί και Eurostat (Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ΕΕ27)

Πίνακας Α.2. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 2



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ποσά σε €, Ισοδύναμα Αγοραστικής Δύναμης

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*

Πελοπόννησος 16.700,00 18.200,00 18.700,00 18.700,00 17.900,00 17.400,00

Αργολίδα 16.400,00 17.500,00 17.700,00 18.600,00 18.100,00 17.800,00

Αρκαδία 18.600,00 20.600,00 21.300,00 21.100,00 21.100,00 19.300,00

Κορινθία 20.900,00 22.900,00 23.800,00 22.700,00 20.700,00 20.600,00

Λακωνία 13.500,00 14.400,00 15.000,00 14.700,00 14.200,00 13.900,00

Μεσσηνία 14.100,00 15.500,00 15.500,00 16.000,00 15.700,00 15.300,00

Σύνολο  Ελλάδος 20.400,00 21.800,00 22.500,00 23.100,00 22.100,00 21.400,00 20.000,00

ΕΕ27 22.500,00 23.700,00 25.000,00 25.000,00 23.500,00 24.500,00 25.200,00
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Eurostat

Πίνακας Α.2.α. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Σύνολο Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 7.624,07 8.210,16 8.623,04 8.724,42 8.793,55 8.290,99 7.884,81

Αργολίδα 1.281,59 1.357,16 1.406,68 1.505,06 1.535,31 1.466,31 1.320,14

Αρκαδία 1.268,56 1.384,43 1.463,51 1.463,42 1.527,51 1.362,23 1.322,51

Κορινθία 2.333,00 2.529,34 2.694,39 2.616,13 2.508,37 2.435,24 2.317,71

Λακωνία 963,34 1.013,56 1.084,65 1.074,80 1.091,19 1.033,74 957,71

Μεσσηνία 1.777,59 1.925,68 1.973,82 2.065,02 2.131,17 1.993,47 1.966,74

Σύνολο Ελλάδος 172.594,71 183.658,68 195.622,96 205.034,81 205.900,99 195.221,72 183.136,95
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 775,83 743,65 658,10 623,92 606,71 615,41 560,01

Αργολίδα 184,78 172,24 149,86 173,88 169,98 160,84 146,88

Αρκαδία 97,83 101,23 92,07 88,76 92,62 84,68 83,37

Κορινθία 145,46 124,44 119,08 100,07 96,56 98,98 98,16

Λακωνία 132,10 156,20 125,36 131,04 117,39 123,82 106,72

Μεσσηνία 215,66 189,53 171,73 130,17 130,17 147,11 124,87

Σύνολο  Ελλάδος 8.428,49 6.833,59 6.829,99 6.393,62 6.371,55 6.299,58 6.175,02
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.3. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.3.α. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 1.347,88 1.549,61 1.692,62 1.634,33 1.663,04 1.688,14 1.587,69

Αργολίδα 57,28 61,10 80,02 132,60 134,01 178,88 160,12

Αρκαδία 363,61 447,36 479,20 446,42 476,00 433,90 452,93

Κορινθία 755,97 851,52 923,51 788,70 756,57 788,54 702,39

Λακωνία 17,72 17,46 19,71 22,47 23,74 30,17 29,65

Μεσσηνία 153,29 172,18 190,19 244,15 272,73 256,64 242,59

Σύνολο  Ελλάδος 21.956,88 23.747,21 24.882,64 25.402,33 25.126,84 26.370,67 24.402,29
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Μεταποίηση

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 962,41 1.076,14 1.175,24 1.143,97 1.143,65 1.216,82 1.083,52

Αργολίδα 43,77 42,15 61,21 110,17 109,73 153,08 126,98

Αρκαδία 32,99 34,90 35,75 35,69 35,54 46,97 46,43

Κορινθία 734,22 830,75 897,11 761,83 729,65 760,51 673,41

Λακωνία 10,98 10,05 8,65 12,91 12,85 18,37 17,31

Μεσσηνία 140,45 158,28 172,52 223,37 255,87 237,89 219,38

Σύνολο  Ελλάδος 16.428,29 17.611,86 18.282,08 18.245,80 18.242,04 19.412,01 16.804,09
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.3.β. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 

αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

Πίνακας Α.3.γ. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Κατασκευές

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 661,98 884,76 807,69 721,13 528,07 386,92 333,20

Αργολίδα 128,19 170,57 140,41 132,50 126,70 97,71 52,26

Αρκαδία 116,90 111,64 99,70 77,91 71,85 62,34 36,83

Κορινθία 218,98 270,68 298,44 251,41 130,16 86,21 87,82

Λακωνία 80,62 82,07 116,33 85,66 67,68 64,44 41,49

Μεσσηνία 117,29 249,79 152,81 173,65 131,67 76,21 114,80

Σύνολο  Ελλάδος 12.050,18 16.293,49 15.243,35 13.890,02 10.553,11 6.772,18 4.560,90
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 1.781,86 1.911,61 2.114,32 2.055,13 1.983,19 1.793,78 1.668,26

Αργολίδα 397,33 426,17 481,34 446,48 413,61 370,26 333,53

Αρκαδία 208,51 233,58 256,22 260,20 257,03 240,04 218,09

Κορινθία 478,23 513,27 539,24 574,75 535,81 488,65 457,34

Λακωνία 281,72 305,49 339,78 300,31 303,92 277,13 262,87

Μεσσηνία 416,09 433,11 497,73 473,39 472,83 417,70 396,43

Σύνολο  Ελλάδος 46.042,56 48.803,80 53.467,42 55.226,99 51.228,67 49.980,43 45.722,76
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.3.δ. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.3.ε. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών 

παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ενημέρωση και επικοινωνία

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 169,13 196,48 186,41 205,53 205,25 200,33 177,45

Αργολίδα 26,27 30,52 28,96 32,46 31,30 29,90 27,19

Αρκαδία 30,98 35,99 34,15 35,72 39,71 27,03 26,70

Κορινθία 54,46 63,27 60,03 68,13 63,95 73,40 62,71

Λακωνία 34,48 40,05 38,00 43,52 40,06 42,08 36,50

Μεσσηνία 22,94 26,65 25,29 25,70 30,23 27,92 24,35

Σύνολο  Ελλάδος 6.832,70 7.783,09 7.914,26 9.337,80 10.205,59 9.464,23 8.894,24
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 213,61 219,58 214,42 204,91 212,58 211,82 205,31

Αργολίδα 36,90 37,61 37,22 37,48 38,14 38,90 37,03

Αρκαδία 31,41 32,11 30,38 30,29 32,26 32,64 30,10

Κορινθία 49,86 53,53 52,24 49,17 49,13 48,20 51,99

Λακωνία 32,84 33,58 33,10 30,48 31,89 32,15 30,61

Μεσσηνία 62,60 62,75 61,49 57,50 61,16 59,93 55,57

Σύνολο  Ελλάδος 8.463,29 8.985,31 9.110,33 9.383,81 9.213,52 9.244,60 8.958,30
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.3.ζ. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.3.στ. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 815,88 802,36 987,09 1.120,43 1.204,79 1.149,09 1.216,99

Αργολίδα 117,29 116,70 144,40 164,47 178,29 170,67 180,59

Αρκαδία 126,16 123,11 150,24 169,54 181,35 172,71 182,87

Κορινθία 196,29 193,62 239,85 273,27 293,88 280,34 296,70

Λακωνία 116,28 113,52 139,32 157,82 169,37 161,57 171,12

Μεσσηνία 259,85 255,40 313,28 355,32 381,90 363,80 385,71

Σύνολο  Ελλάδος 19.870,23 19.478,96 23.837,41 26.922,81 28.826,37 27.371,04 28.928,75
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 222,40 301,53 288,33 306,40 367,23 293,61 244,86

Αργολίδα 58,61 72,90 70,57 70,84 90,46 62,32 53,60

Αρκαδία 26,22 38,62 33,93 36,42 42,85 26,41 27,86

Κορινθία 49,43 74,89 70,32 78,20 86,13 77,40 62,31

Λακωνία 33,06 41,52 40,21 42,40 53,50 36,16 32,38

Μεσσηνία 55,08 73,60 73,30 78,54 94,28 91,32 68,69

Σύνολο  Ελλάδος 9.800,80 11.277,53 11.615,03 11.411,00 12.728,91 11.050,11 8.834,49
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.3.θ. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.3.η. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 1.230,07 1.197,88 1.325,34 1.528,87 1.617,36 1.457,86 1.395,20

Αργολίδα 178,36 175,55 195,11 243,23 261,70 243,74 236,67

Αρκαδία 238,28 233,76 265,45 299,03 309,86 251,41 231,17

Κορινθία 273,33 272,60 297,90 341,40 381,51 342,54 326,45

Λακωνία 162,18 152,19 172,20 203,53 210,51 193,90 187,98

Μεσσηνία 377,92 363,78 394,69 441,68 453,78 426,27 412,93

Σύνολο  Ελλάδος 31.546,75 32.132,45 34.663,33 38.995,81 42.641,70 39.628,32 37.468,88
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιμές

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 405,44 402,71 348,72 323,76 405,32 494,02 495,85

Αργολίδα 96,60 93,80 78,81 71,14 91,12 113,10 92,25

Αρκαδία 28,66 27,02 22,18 19,12 23,99 31,06 32,59

Κορινθία 110,98 111,51 93,79 91,02 114,67 150,98 171,82

Λακωνία 72,34 71,49 60,65 57,57 73,13 72,32 58,38

Μεσσηνία 96,87 98,88 93,30 84,92 102,42 126,57 140,79

Σύνολο  Ελλάδος 7.602,83 8.322,83 8.058,87 8.070,39 9.004,75 9.041,39 9.191,31
* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.3.ια. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότηες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες 

δραστηριότηες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και 

φορέων

Πίνακας Α.3.ι. Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική 

μέριμνα
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Σύνολο Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας

Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 255,95 262,99 266,64 270,97 269,14 257,34 243,92

Σύνολο  Ελλάδος 4.650,03 4.738,63 4.806,71 4.865,80 4.836,22 4.711,69 4.446,77

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 82,29 82,66 77,20 79,09 78,82 71,68 69,47

Σύνολο  Ελλάδος 550,58 542,47 531,61 529,44 542,98 545,01 517,80

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 22,52 24,16 25,52 22,86 22,44 22,78 21,30

Σύνολο  Ελλάδος 553,04 555,10 557,88 584,07 559,32 534,52 489,66

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.4. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.4.α. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.4.β. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Κατασκευές
Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 18,27 19,83 20,08 21,56 23,40 21,08 18,33

Σύνολο  Ελλάδος 364,53 365,12 389,10 386,32 368,82 322,08 249,55

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 61,59 63,24 65,99 70,28 73,72 71,63 63,74

Σύνολο  Ελλάδος 1.445,13 1.491,88 1.507,08 1.534,35 1.526,09 1.489,89 1.424,79

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Ενημέρωση και επικοινωνία
Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 3,33 3,37 3,26 2,61 2,41 2,28 2,08

Σύνολο  Ελλάδος 85,81 88,62 88,83 88,04 88,73 86,99 78,80

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.4.γ. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.4.δ. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, 

δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

Πίνακας Α.4.ε. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 3,94 4,47 4,04 3,07 3,33 3,02 3,42

Σύνολο  Ελλάδος 109,99 112,40 110,92 113,85 112,27 111,07 109,95

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,12 0,11

Σύνολο  Ελλάδος 4,24 4,51 4,63 5,01 4,68 4,36 4,04

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 9,67 9,32 9,49 9,86 9,73 10,38 10,16

Σύνολο  Ελλάδος 320,20 318,15 325,44 338,48 335,96 324,08 319,66

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.4.ζ. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Πίνακας Α.4.η. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Πίνακας Α.4.στ. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 43,00 41,79 48,15 49,10 40,98 38,16 38,62

Σύνολο  Ελλάδος 925,66 965,91 990,22 973,82 977,62 976,25 946,14

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Σε χιλ. απασχολούμενους

Χωρική Ενότητα 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Πελοπόννησος 11,25 14,04 12,79 12,44 14,19 16,22 16,70

Σύνολο  Ελλάδος 290,84 294,48 301,01 312,42 319,76 317,44 306,39

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί

Πίνακας Α.4.ι. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότηες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη 

διαφοροποιημένες δραστηριότηες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, 

δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

Πίνακας Α.4.θ. Εξέλιξη της Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 

και την κοινωνική μέριμνα
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

 (Ποσά σε €, τρέχουσες τιμές)

Κλάδος Οικον. Δραστηριότητας 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 9.428,47 8.996,55 8.524,58 7.888,59 7.697,18 8.585,81 8.061,75

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

59.849,83 64.152,95 66.325,40 71.502,59 74.107,42 74.103,06 74.525,42

Κατασκευές 36.239,36 44.614,76 40.219,65 33.448,93 22.570,80 18.357,24 18.175,67

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

28.931,54 30.225,95 32.039,96 29.241,67 26.900,61 25.043,72 26.174,19

Ενημέρωση και επικοινωνία 50.788,34 58.301,35 57.199,37 78.718,56 85.236,30 87.865,85 85.437,42

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 54.230,32 49.177,02 53.087,47 66.833,98 63.819,77 70.138,47 59.996,02

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 7.485.103,16 7.163.898,35 8.658.695,14 10.877.983,06 10.386.119,86 9.738.044,73 11.165.067,40

Επαγγελαμτικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 

διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
23.003,81 32.342,89 30.385,32 31.075,01 37.745,41 28.281,10 24.102,40

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 

εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 

την κοινωνική μέριμνα

28.609,49 28.667,03 27.523,02 31.138,54 39.471,90 38.204,99 36.128,21

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών, δραστηριότηες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη 

διαφοροποιημένες δραστηριότηες νοικοκυριών που αφορούν την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες 

ετερόδικων οργανισμών

36.038,72 28.685,06 27.265,14 26.019,77 28.557,54 30.451,75 29.700,30

Σύνολο Απασχόλησης 29.786,89 31.219,14 32.340,02 32.197,01 32.673,36 32.217,54 32.325,67

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας Α.5. Εξέλιξη της Παραγωγικότητας της Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

 (Ποσά σε €, τρέχουσες τιμές)

Κλάδος Οικον. Δραστηριότητας 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 15.308,30 12.597,17 12.847,83 12.076,14 11.734,51 11.558,73 11.925,40

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

39.702,15 42.780,29 44.602,14 43.491,70 44.924,14 49.335,04 49.835,28

Κατασκευές 33.056,41 44.624,79 39.175,62 35.954,99 28.612,93 21.026,14 18.276,21

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

31.860,49 32.713,00 35.477,47 35.993,69 33.568,51 33.546,30 32.090,90

Ενημέρωση και επικοινωνία 79.625,03 87.829,43 89.099,49 106.061,95 115.024,95 108.794,20 112.872,52

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 76.944,58 79.937,64 82.133,50 82.424,77 82.068,70 83.234,48 81.478,34

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 4.686.375,70 4.319.058,99 5.150.693,51 5.378.108,80 6.162.113,58 6.280.643,22 7.167.677,24

Επαγγελαμτικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 

διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
30.608,17 35.447,42 35.690,35 33.712,18 37.887,94 34.096,43 27.637,42

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 

εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 

την κοινωνική μέριμνα

34.080,39 33.266,68 35.005,69 40.044,29 43.617,91 40.592,43 39.602,00

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών, δραστηριότηες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη 

διαφοροποιημένες δραστηριότηες νοικοκυριών που αφορούν την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες 

ετερόδικων οργανισμών

26.140,74 28.262,70 26.772,68 25.831,53 28.160,95 28.482,64 29.998,45

Σύνολο Απασχόλησης 37.116,89 38.757,75 40.697,86 42.137,97 42.574,78 41.433,47 41.184,24

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Περιφερειακοί Λογαριασμοί, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας Α.5.α. Εξέλιξη της Παραγωγικότητας της Εργασίας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2011
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 489,10 8.764,60

2000 491,60 8.839,90 392.510,50

2001 494,40 8.906,40 396.344,90

2002 497,90 8.964,30 398.784,80

2003 500,40 9.014,30 400.759,30

2004 502,40 9.063,50 403.159,10

2005 505,10 9.108,00 406.770,60

2006 506,60 9.157,40 407.271,90

2007 505,90 9.207,30 411.940,90

2008 504,00 9.234,10 414.117,90

2009 503,50 9.267,40 415.663,10

2010 504,30 9.306,30 417.060,20

2011 502,00 9.341,90 418.102,00

2012 501,70 9.373,50 418.396,90

2013Α 502,90 9.391,80

2013Β* 503,37 9.397,84

2013Γ 503,80 9.404,10

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 255,50 4.586,10

2000 261,50 4.612,00 222.556,20

2001 254,20 4.580,20 224.097,70

2002 263,80 4.655,90 225.090,20

2003 265,30 4.734,30 226.737,50

2004 261,20 4.818,80 228.053,40

2005 266,80 4.846,30 232.002,40

2006 272,60 4.886,80 234.544,10

2007 274,70 4.916,70 236.549,50

2008 274,50 4.937,30 238.992,00

2009 273,40 4.979,80 239.810,20

2010 267,90 5.017,30 240.088,80

2011 260,70 4.967,60 240.803,60

2012 256,40 4.966,80 241.877,70

2013Α 258,90 4.951,20

2013Β* 260,89 4.982,62

2013Γ 259,10 4.981,30

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Πίνακας Α.6. Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (άνω των 15 ετών) στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου την περίοδο 1999-2013 (σε χιλιάδες).

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.6.α. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 16



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 52,24% 52,33%

2000 53,19% 52,17% 56,70%

2001 51,42% 51,43% 56,54%

2002 52,98% 51,94% 56,44%

2003 53,02% 52,52% 56,58%

2004 51,99% 53,17% 56,57%

2005 52,82% 53,21% 57,04%

2006 53,81% 53,36% 57,59%

2007 54,30% 53,40% 57,42%

2008 54,46% 53,47% 57,71%

2009 54,30% 53,73% 57,69%

2010 53,12% 53,91% 57,57%

2011 51,93% 53,18% 57,59%

2012 51,11% 52,99% 57,81%

2013Α 51,48% 52,72%

2013Β* 51,83% 53,02%

2013Γ 51,43% 52,97%

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 234,50 4.031,40

2000 236,20 4.088,50 202.019,20

2001 230,70 4.086,30 204.787,90

2002 242,20 4.175,80 204.893,00

2003 242,00 4.274,50 206.212,20

2004 237,30 4.313,20 206.999,70

2005 243,60 4.368,90 211.277,60

2006 251,60 4.452,30 215.271,30

2007 254,00 4.509,80 219.597,30

2008 254,80 4.559,40 222.221,40

2009 251,60 4.508,70 218.370,70

2010 241,50 4.388,60 217.008,00

2011 223,70 4.090,70 217.584,50

2012 205,50 3.763,00 216.621,60

2013Α 204,20 3.595,90

2013Β* 202,94 3.362,18

2013Γ 199,70 3.635,90

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Πίνακας Α.6.β. Ποσοστό συμμετοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 

1999-2013.

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.6.γ. Απασχολούμενοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999-

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 47,95% 46,00%

2000 48,05% 46,25% 51,47%

2001 46,66% 45,88% 51,67%

2002 48,64% 46,58% 51,38%

2003 48,36% 47,42% 51,46%

2004 47,23% 47,59% 51,34%

2005 48,23% 47,97% 51,94%

2006 49,66% 48,62% 52,86%

2007 50,21% 48,98% 53,31%

2008 50,56% 49,38% 53,66%

2009 49,97% 48,65% 52,54%

2010 47,89% 47,16% 52,03%

2011 44,56% 43,79% 52,04%

2012 40,96% 40,15% 51,77%

2013Α 40,60% 38,29%

2013Β* 40,32% 35,78%

2013Γ 39,64% 38,66%

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 21,00 554,70

2000 25,30 523,50 20.541,20

2001 23,50 493,90 19.325,30

2002 21,60 480,10 20.215,30

2003 23,30 459,80 20.543,50

2004 23,90 505,60 21.066,60

2005 23,20 477,30 20.724,80

2006 21,00 434,50 19.273,50

2007 20,70 406,90 16.952,00

2008 19,60 377,90 16.770,70

2009 21,90 471,10 21.456,60

2010 26,40 628,70 23.080,80

2011 37,00 876,90 23.219,10

2012 50,90 1.203,80 25.256,10

2013Α 54,70 1.355,20

2013Β* 57,95 1.350,44

2013Γ 59,40 1.345,40

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Πίνακας Α.6.ε. Άνεργοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999-2013 (σε 

Πίνακας Α.6.δ. Ποσοστό απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 

1999-2013.

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 4,29% 6,33%

2000 5,15% 5,92% 5,23%

2001 4,75% 5,55% 4,88%

2002 4,34% 5,36% 5,07%

2003 4,66% 5,10% 5,13%

2004 4,76% 5,58% 5,23%

2005 4,59% 5,24% 5,09%

2006 4,15% 4,74% 4,73%

2007 4,09% 4,42% 4,12%

2008 3,89% 4,09% 4,05%

2009 4,35% 5,08% 5,16%

2010 5,23% 6,76% 5,53%

2011 7,37% 9,39% 5,55%

2012 10,15% 12,84% 6,04%

2013Α 10,88% 14,43%

2013Β* 11,51% 14,37%

2013Γ 11,79% 14,31%

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 12,09 301,08

2000 14,94 286,54

2001 11,76 253,90

2002 10,12 246,51 9.161,75

2003 12,55 252,37 9.404,71

2004 14,32 268,27 9.502,83

2005 13,79 249,00 9.574,77

2006 13,20 236,04 8.810,67

2007 11,18 203,45 7.298,03

2008 10,19 179,57 6.265,67

2009 11,33 192,40 7.181,96

2010 15,13 283,09 9.256,36

2011 21,05 434,69 10.009,92

2012 34,93 714,01 11.265,28

2013Α

2013Β*

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

Πίνακας Α.6.στ. Ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 

1999-2013.

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.6.ζ. Μακροχρόνια άνεργοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 

1999-2013 (σε χιλιάδες).
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 57,57% 54,28%

2000 59,05% 54,74%

2001 50,04% 51,41%

2002 46,85% 51,35% 45,32%

2003 53,86% 54,89% 45,78%

2004 59,92% 53,06% 45,11%

2005 59,44% 52,17% 46,20%

2006 62,86% 54,32% 45,71%

2007 54,01% 50,00% 43,05%

2008 51,99% 47,52% 37,36%

2009 51,74% 40,84% 33,47%

2010 57,31% 45,03% 40,10%

2011 56,89% 49,57% 43,11%

2012 68,62% 59,31% 44,60%

2013Α

2013Β*

2013Γ

Πίνακας Α.6.η. Ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999-

2013.

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 20



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ολοκλήρωσαν έως και τριτάξιο γυμνάσιο

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 142,20 1.989,30

2000 138,80 1.935,10 67.163,40

2001 130,30 1.904,50 66.516,10

2002 137,00 1.867,20 65.040,10

2003 137,60 1.833,40 64.079,30

2004 118,80 1.668,30 62.165,50

2005 122,90 1.658,40 61.580,80

2006 128,90 1.756,30 61.025,10

2007 126,60 1.741,80 60.698,70

2008 122,80 1.701,50 59.670,10

2009 125,00 1.718,80 58.315,20

2010 116,30 1.667,10 56.662,70

2011 108,30 1.561,20 55.049,00

2012 96,30 1.480,30 53.805,40

2013Α

2013Β* 89,16 1.270,79

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Ολοκλήρωσαν έως και τριτάξιο γυμνάσιο

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 55,66% 43,38%

2000 53,08% 41,96% 30,18%

2001 51,26% 41,58% 29,68%

2002 51,93% 40,10% 28,90%

2003 51,87% 38,73% 28,26%

2004 45,48% 34,62% 27,26%

2005 46,06% 34,22% 26,54%

2006 47,29% 35,94% 26,02%

2007 46,09% 35,43% 25,66%

2008 44,74% 34,46% 24,97%

2009 45,72% 34,52% 24,32%

2010 43,41% 33,23% 23,60%

2011 41,54% 31,43% 22,86%

2012 37,56% 29,80% 22,24%

2013Α

2013Β* 34,18% 25,50%

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

Πίνακας Α.7. Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999-2013 (σε χιλιάδες).

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.7.α. Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ολοκλήρωσαν τάξη του λυκείου έως και μεταλυκειακές σπουδές

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 80,60 1.736,80

2000 89,30 1.798,60 104.739,70

2001 88,30 1.783,60 106.161,90

2002 90,00 1.842,70 107.756,60

2003 95,00 1.920,30 107.695,30

2004 98,10 2.034,60 110.289,00

2005 102,00 2.065,40 113.480,40

2006 99,90 1.930,30 114.849,10

2007 102,00 1.940,40 115.807,80

2008 103,40 1.962,60 116.787,60

2009 105,00 1.977,40 116.411,60

2010 106,20 2.009,40 116.460,80

2011 103,70 2.002,60 116.230,30

2012 111,00 2.043,70 116.170,40

2013Α

2013Β* 135,49 2.673,79

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Ολοκλήρωσαν τάξη του λυκείου έως και μεταλυκειακές σπουδές

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 31,55% 37,87%

2000 34,15% 39,00% 47,06%

2001 34,74% 38,94% 47,37%

2002 34,12% 39,58% 47,87%

2003 35,81% 40,56% 47,50%

2004 37,56% 42,22% 48,36%

2005 38,23% 42,62% 48,91%

2006 36,65% 39,50% 48,97%

2007 37,13% 39,47% 48,96%

2008 37,67% 39,75% 48,87%

2009 38,41% 39,71% 48,54%

2010 39,64% 40,05% 48,51%

2011 39,78% 40,31% 48,27%

2012 43,29% 41,15% 48,03%

2013Α

2013Β* 51,93% 53,66%

2013Γ

Πίνακας Α.7.β. Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999-2013 (σε χιλιάδες).

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.7.γ. Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 32,80 860,00

2000 33,40 878,30 45.715,90

2001 35,60 892,20 46.630,40

2002 36,80 946,00 47.682,00

2003 32,70 980,70 50.100,20

2004 44,00 1.109,70 52.996,50

2005 41,90 1.122,50 55.844,40

2006 43,70 1.200,10 57.521,10

2007 46,10 1.234,50 59.505,20

2008 48,30 1.273,20 61.921,90

2009 43,40 1.283,60 64.438,00

2010 45,30 1.340,90 66.360,10

2011 48,70 1.403,80 68.751,50

2012 49,10 1.442,80 71.217,60

2013Α

2013Β* 30,04 1.038,54

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 12,84% 18,75%

2000 12,77% 19,04% 20,54%

2001 14,00% 19,48% 20,81%

2002 13,95% 20,32% 21,18%

2003 12,33% 20,71% 22,10%

2004 16,85% 23,03% 23,24%

2005 15,70% 23,16% 24,07%

2006 16,03% 24,56% 24,52%

2007 16,78% 25,11% 25,16%

2008 17,60% 25,79% 25,91%

2009 15,87% 25,78% 26,87%

2010 16,91% 26,73% 27,64%

2011 18,68% 28,26% 28,55%

2012 19,15% 29,05% 29,44%

2013Α

2013Β* 11,51% 20,84%

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

Πίνακας Α.7.δ. Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 1999-2013 (σε χιλιάδες).

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.7.ε. Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ολοκλήρωσαν έως και τριτάξιο γυμνάσιο

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 135,00 1.788,40

2000 129,60 1.751,90 59.246,20

2001 122,90 1.726,40 59.405,20

2002 129,20 1.703,60 57.763,60

2003 128,30 1.687,60 56.766,50

2004 110,00 1.507,90 54.757,50

2005 114,60 1.513,00 54.302,30

2006 121,90 1.615,00 54.233,10

2007 119,10 1.611,10 54.207,90

2008 117,50 1.575,90 52.906,90

2009 118,40 1.558,40 49.850,40

2010 107,40 1.459,40 47.720,30

2011 95,80 1.281,60 46.092,70

2012 81,30 1.097,40 44.031,80

2013Α

2013Β*

2013Γ

Ολοκλήρωσαν έως και τριτάξιο γυμνάσιο

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 57,57% 44,36%

2000 54,87% 42,85% 29,33%

2001 53,27% 42,25% 29,01%

2002 53,34% 40,80% 28,19%

2003 53,02% 39,48% 27,53%

2004 46,35% 34,96% 26,45%

2005 47,04% 34,63% 25,70%

2006 48,45% 36,27% 25,19%

2007 46,89% 35,72% 24,69%

2008 46,11% 34,56% 23,81%

2009 47,06% 34,56% 22,83%

2010 44,47% 33,25% 21,99%

2011 42,83% 31,33% 21,18%

2012 39,56% 29,16% 20,33%

2013Α

2013Β*

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

Πίνακας Α.8. Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων στην Περιφέρεια 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.8.α. Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων στην Περιφέρεια 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Ολοκλήρωσαν τάξη του λυκείου έως και μεταλυκειακές σπουδές

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 70,00 1.459,80

2000 76,70 1.530,40 94.766,20

2001 75,10 1.538,10 96.457,10

2002 78,40 1.594,70 97.547,40

2003 83,50 1.676,50 97.474,50

2004 86,60 1.779,90 99.726,70

2005 90,10 1.821,50 103.046,30

2006 88,80 1.723,70 105.230,60

2007 91,80 1.750,40 107.761,10

2008 92,10 1.790,10 109.203,60

2009 93,10 1.761,40 106.694,70

2010 93,70 1.719,30 105.960,30

2011 87,10 1.601,10 105.857,70

2012 85,30 1.484,20 105.080,90

2013Α

2013Β*

2013Γ

Ολοκλήρωσαν τάξη του λυκείου έως και μεταλυκειακές σπουδές

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 29,85% 36,21%

2000 32,47% 37,43% 46,91%

2001 32,55% 37,64% 47,10%

2002 32,37% 38,19% 47,61%

2003 34,50% 39,22% 47,27%

2004 36,49% 41,27% 48,18%

2005 36,99% 41,69% 48,77%

2006 35,29% 38,71% 48,88%

2007 36,14% 38,81% 49,07%

2008 36,15% 39,26% 49,14%

2009 37,00% 39,07% 48,86%

2010 38,80% 39,18% 48,83%

2011 38,94% 39,14% 48,65%

2012 41,51% 39,44% 48,51%

2013Α

2013Β*

2013Γ

Πίνακας Α.8.β. Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων στην Περιφέρεια 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.8.γ. Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων στην Περιφέρεια 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 29,60 783,20

2000 29,90 806,20 43.498,90

2001 32,80 821,90 44.613,80

2002 34,60 877,50 45.455,90

2003 30,20 910,40 47.635,90

2004 40,40 1.020,00 50.313,40

2005 38,90 1.034,50 53.066,60

2006 41,00 1.113,50 54.909,20

2007 43,10 1.148,30 57.150,70

2008 45,30 1.193,30 59.559,60

2009 40,10 1.188,80 61.245,60

2010 40,50 1.209,90 62.783,00

2011 40,80 1.208,00 64.953,50

2012 38,90 1.181,40 66.893,20

2013Α

2013Β*

2013Γ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Έτος Πελοπόννησος Σύνολο  Ελλάδος ΕΕ27
1999 12,62% 19,43%

2000 12,66% 19,72% 21,53%

2001 14,22% 20,11% 21,79%

2002 14,29% 21,01% 22,19%

2003 12,48% 21,30% 23,10%

2004 17,02% 23,65% 24,31%

2005 15,97% 23,68% 25,12%

2006 16,30% 25,01% 25,51%

2007 16,97% 25,46% 26,03%

2008 17,78% 26,17% 26,80%

2009 15,94% 26,37% 28,05%

2010 16,77% 27,57% 28,93%

2011 18,24% 29,53% 29,85%

2012 18,93% 31,40% 30,88%

2013Α

2013Β*

2013Γ

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πίνακας Α.8.ε. Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων στην Περιφέρεια 

* Το β΄ τρίμηνο του έτους αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σύνολο των τριμήνων του έτους

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat, Επεξεργασία Ομάδας 

Μελέτης

Πίνακας Α.8.δ. Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων στην Περιφέρεια 
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ. 

ΕΡΓ/ΝΩΝ

ΑΡ. 

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Α
ρ

γο
λί

δ
α

Α
ρ

κα
δ

ία

Κ
ο

ρ
ιν

θ
ία

Λ
α

κω
νί

α

Μ
εσ

σ
η

νί
α

01 Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες 104 29 8 4 7 5 5

05
Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου: 

βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία
138 27 13 13 1

14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 86 14 4 2 1 1 6

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 3.472 235 48 23 77 27 60

16 Παραγωγή προιόντων καπνού 470 1 1

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 29 7 4 1 1 1

18 Κατασκευή ειδών ενδυμασίας:κατεργασία και βαφή γουναρικών 15 5 2 3

19

ΚατεργασΊα και δέψη δέρματος: κατασκευή ειδών ταξιδίου 

(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας ειδών σαγματοποιίας και 

υποδημάτων

1 1

20
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 

από τα έπιπλα: κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
232 20 3 3 11 3

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 58 8 2 6

22
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής
115 12 1 1 2 1 7

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 13 7 1 1 4 1

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 274 28 11 1 12 2 2

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 627 58 17 11 12 7 11

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 6 2 1 1

28
Κατασκευή μεταλλικών προιόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 

είδη εξοπλισμού
327 32 8 3 11 3 7

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 127 12 3 5 4

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 65 3 2 1

33
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 

οργάνων: κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
550 2 2

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 9 2 1 1

36 Κατασκευή επίπλων: λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 181 15 4 1 5 2 3

37 Ανακύκλωση 65 8 2 3 3

40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,  ατμού και ζεστού νερού 31 7 10 8 1 5

41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 1 1

50
Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων  οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα
484 95 19 15 29 13 19

51
Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 

αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
1.400 412 86 57 126 47 96

52
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
1.811 258 70 35 80 27 46
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ. 

ΕΡΓ/ΝΩΝ

ΑΡ. 

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Α
ρ

γο
λί

δ
α

Α
ρ

κα
δ

ία

Κ
ο

ρ
ιν

θ
ία

Λ
α

κω
νί

α

Μ
εσ

σ
η

νί
α

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 3.017 271 57 26 61 48 79

60 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 101 22 3 5 6 6 2

61 Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών 3 1 1 1

63
Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες:δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
139 33 8 3 13 2 7

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 40 5 2 1 2

70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 8 35 12 3 6 6 8

71
Ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή:ενοικίαση ειδών 

ατομικής και οικιακής χρήσης
16 9 3 1 1 4

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 4 1 1 1 1

74 Αλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 225 46 6 7 18 4 11

80 Εκπαίδευση 110 21 6 7 3 5

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 129 26 4 3 11 1 7

90
Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων: υγιεινή και παρόμοιες 

δραστηριότητες
24 3 1 2

91 Δραστηριότητες οργανώσεων μ.α.κ. 50 2 1 1

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 158 25 2 6 8 2 7

93 Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 6 10 3 3 4

45 Κατασκευές 719 130 25 28 40 15 22

15.400 1.970 449 258 598 228 437ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2010-2012) ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010-2012 (%)

01

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές 

δραστηριότητες 11 32.282.052 35.340.107 32.885.480 2.934.732 98,2

05

Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής 

γόνου: βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία 7 9.120.778 12.995.521 11.122.481 1.302.968 82,0

14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 6 11.335.963 12.896.203 12.348.425 1.889.327 91,8

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 96 527.313.364 530.851.020 486.626.975 5.492.848 108,4

16 Παραγωγή προιόντων καπνού 1 174.526.000 151.214.000 139.398.000 174.526.000 125,2

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1 110.221 140.164 194.784 110.221 56,6

20

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από τα έπιπλα: κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής 6 18.745.779 26.040.860 28.846.694 3.124.297 65,0

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 2 7.526.144 9.900.371 9.454.081 3.763.072 79,6

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 4 4.853.483 5.251.919 5.578.081 1.213.371 87,0

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 1 367.820 1.017.500 2.505.699 367.820 14,7

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 9 35.564.686 32.922.381 28.699.613 3.951.632 123,9

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 21 49.536.428 72.498.843 92.986.989 2.358.878 53,3

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 353.620 277.610 234.001 353.620 151,1

28

Κατασκευή μεταλλικών προιόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 

και τα είδη εξοπλισμού 6 14.356.855 16.024.144 21.868.427 2.392.809 65,7

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 2 5.030.572 5.320.197 4.226.507 2.515.286 119,0

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 1 441.619 873.670 1.412.841 441.619 31,3

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 

οργάνων: κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 2 53.519.772 63.216.518 41.019.228 26.759.886 130,5

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1 75.745 201.382 186.682 75.745 40,6

36 Κατασκευή επίπλων: λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 7 5.011.480 7.034.179 8.255.638 715.926 60,7

37 Ανακύκλωση 4 9.589.064 16.394.355 15.454.858 2.397.266 62,0

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,  ατμού και 

ζεστού νερού 3 3.830.731 3.858.523 3.669.868 1.276.910 104,4

45 Κατασκευές 21 114.863.932 175.559.358 313.174.226 5.469.711 36,7

50

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων  οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 22 23.789.380 33.471.561 48.971.364 1.081.335 48,6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 3



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2010-2012) ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010-2012 (%)

51

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το 

εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 83 461.018.237 492.066.818 502.402.840 5.554.437 91,8

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών: επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 24 107.565.311 112.353.962 80.910.591 4.481.888 132,9

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 93 47.871.398 61.963.335 62.236.880 514.746 76,9

60 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 11 57.018.381 64.979.998 73.465.957 5.183.489 77,6

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες:δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 11 4.922.918 5.748.097 6.413.513 447.538 76,8

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 1 1.052.203 1.018.515 1.209.093 1.052.203 87,0

70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 8 2.158.730 2.208.108 2.295.166 269.841 94,1

74 Αλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 17 9.504.375 8.534.616 11.065.565 559.081 85,9

80 Εκπαίδευση 8 8.125.237 7.676.480 8.495.956 1.015.655 95,6

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 9 11.836.459 10.908.829 7.801.343 1.315.162 151,7

90

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων: υγιεινή και παρόμοιες 

δραστηριότητες 2 770.734 399.629 52.014 385.367 1.481,8

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 6 3.654.545 3.298.818 3.490.150 609.091 104,7

508 1.817.644.016 1.984.457.590 2.068.960.009 3.578.039 87,9ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 4



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2010-2012) ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010-2012 (%)

01

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές 

δραστηριότητες 12 27.884.124 25.948.066 22.793.908 2.323.677 122,3

05

Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής 

γόνου: βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία 10 27.680.102 23.268.905 25.187.430 2.768.010 109,9

14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 6 8.660.301 8.162.427 9.085.858 1.443.384 95,3

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 106 446.542.179 419.465.846 421.337.350 4.212.662 106,0

16 Παραγωγή προιόντων καπνού 1 243.477.000 270.730.000 202.346.000 243.477.000 120,3

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1 438.448 438.163 454.184 438.448 96,5

20

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από τα έπιπλα: κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής 6 17.574.771 19.531.583 22.737.571 2.929.129 77,3

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 2 5.320.243 8.452.216 8.222.829 2.660.122 64,7

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 4 3.068.789 2.962.402 2.935.647 767.197 104,5

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 1 359.400 582.844 1.471.157 359.400 24,4

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 12 24.817.876 24.860.904 22.805.874 2.068.156 108,8

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 23 65.204.564 66.035.480 73.577.201 2.834.981 88,6

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 240.981 163.185 129.074 240.981 186,7

28

Κατασκευή μεταλλικών προιόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 

και τα είδη εξοπλισμού 8 21.037.768 21.906.084 21.029.634 2.629.721 100,0

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 2 5.323.102 4.916.352 5.585.048 2.661.551 95,3

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 1 990.712 986.328 1.153.856 990.712 85,9

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 

οργάνων: κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 2 25.415.223 24.659.888 24.967.925 12.707.611 101,8

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1 607.305 594.904 612.563 607.305 99,1

36 Κατασκευή επίπλων: λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 7 7.682.241 8.784.665 9.197.584 1.097.463 83,5

37 Ανακύκλωση 4 4.425.812 4.891.484 5.791.317 1.106.453 76,4

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,  ατμού και 

ζεστού νερού 5 6.112.137 3.437.546 3.727.223 1.222.427 164,0

45 Κατασκευές 35 205.982.173 197.382.161 274.276.140 5.885.205 75,1

50

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων  οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 24 51.344.434 49.466.679 48.234.969 2.139.351 106,4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 5



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2010-2012) ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010-2012 (%)

51

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το 

εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 86 207.726.783 223.188.290 229.962.457 2.415.428 90,3

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών: επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 25 36.130.542 38.428.350 31.367.259 1.445.222 115,2

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 104 63.927.233 64.315.887 62.180.522 614.685 102,8

60 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 11 27.910.976 23.702.730 24.005.033 2.537.361 116,3

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες:δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 14 5.497.091 5.319.887 5.877.088 392.649 93,5

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 1 366.198 327.326 732.398 366.198 50,0

70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 12 5.524.498 5.693.446 5.318.020 460.375 103,9

71

Ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς 

χειριστή:ενοικίαση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1 1.308.759 1.314.079 1.309.065 1.308.759 100,0

74 Αλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 20 7.879.089 8.622.352 9.379.558 393.954 84,0

80 Εκπαίδευση 9 3.883.851 2.566.708 1.904.171 431.539 204,0

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 13 16.815.199 15.639.431 18.853.181 1.293.477 89,2

90

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων: υγιεινή και παρόμοιες 

δραστηριότητες 2 399.949 336.550 211.266 199.974 189,3

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 7 3.065.253 2.921.016 3.320.355 437.893 92,3

579 1.580.625.106 1.580.004.163 1.602.080.712 2.729.922 98,7ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 6



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010-2012 (%)

01

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές 

δραστηριότητες 12 19.248.884 18.502.613 26.320.174 1.604.074 73,1

05

Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής 

γόνου: βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία 9 24.572.081 20.698.734 21.751.326 2.730.231 113,0

14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 6 7.184.799 5.290.490 7.349.927 1.197.467 97,8

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 103 281.884.382 269.115.115 276.741.483 2.736.742 101,9

16 Παραγωγή προιόντων καπνού 1 47.549.000 95.959.000 49.409.000 47.549.000 96,2

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1 239.371 235.269 247.430 239.371 96,7

20

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από τα έπιπλα: κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής 6 4.991.558 7.208.346 8.687.689 831.926 57,5

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 2 7.113.172 8.220.546 7.762.199 3.556.586 91,6

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 4 2.107.682 1.956.265 1.675.039 526.920 125,8

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 1 272.920 511.292 1.337.502 272.920 20,4

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 12 15.085.071 14.613.293 11.906.348 1.257.089 126,7

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 23 65.094.482 60.355.264 61.094.260 2.830.195 106,5

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 246.002 259.556 267.560 246.002 91,9

28

Κατασκευή μεταλλικών προιόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 

και τα είδη εξοπλισμού 8 11.189.161 12.512.843 12.736.517 1.398.645 87,9

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 2 3.165.997 3.160.433 3.534.044 1.582.998 89,6

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 1 1.491.506 997.236 977.833 1.491.506 152,5

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 

οργάνων: κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 2 10.614.590 10.023.875 8.984.263 5.307.295 118,1

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1 588.723 584.748 613.309 588.723 96,0

36 Κατασκευή επίπλων: λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 7 2.602.992 3.423.738 3.986.212 371.856 65,3

37 Ανακύκλωση 4 2.482.647 5.187.321 7.040.816 620.662 35,3

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,  ατμού και 

ζεστού νερού 4 4.812.389 7.779.939 6.355.616 1.203.097 75,7

45 Κατασκευές 34 155.208.424 155.949.158 120.538.784 4.564.954 128,8

50

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων  οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 23 28.078.003 27.097.874 27.081.324 1.220.783 103,7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 7



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010-2012 (%)

51

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το 

εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 85 153.264.714 168.126.853 177.518.584 1.803.114 86,3

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών: επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 25 35.992.371 38.242.249 30.796.540 1.439.695 116,9

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 102 70.903.896 72.220.732 67.861.116 695.136 104,5

60 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 11 27.387.428 23.389.152 27.049.985 2.489.766 101,2

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες:δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 13 2.752.401 3.394.002 4.196.271 211.723 65,6

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 1 322.314 281.860 682.301 322.314 47,2

70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 12 1.144.047 1.471.190 1.172.971 95.337 97,5

71

Ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς 

χειριστή:ενοικίαση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1 30.037 33.144 29.386 30.037 102,2

74 Αλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 20 13.101.514 13.314.381 9.937.427 655.076 131,8

80 Εκπαίδευση 9 5.598.046 5.343.990 4.100.204 622.005 136,5

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 12 9.991.075 9.940.357 14.648.671 832.590 68,2

90

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων: υγιεινή και παρόμοιες 

δραστηριότητες 2 361.917 400.629 394.792 180.958 91,7

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 7 3.558.129 3.991.193 3.773.080 508.304 94,3

567 1.020.231.723 1.069.792.679 1.008.559.980 1.799.350 101,2ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010 ΘΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

01

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές 

δραστηριότητες 12 -1.096.186 -181.884 -3.919 OXI OXI

05

Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής 

γόνου: βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία 10 -526.965 -493.240 -620.380 OXI ΝΑΙ

14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 6 260.848 722.334 958.337 ΝΑΙ OXI

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 106 6.564.601 4.944.198 7.999.061 ΝΑΙ OXI

16 Παραγωγή προιόντων καπνού 1 56.951.000 47.469.000 34.840.000 ΝΑΙ ΝΑΙ

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1 -5.687 -4.346 -5.948 OXI ΝΑΙ

20

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 

εκτός από τα έπιπλα: κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής 6 -1.065.294 -1.197.232 223.205 OXI OXI

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 2 -622.173 -650.713 1.050 OXI OXI

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 4 -193.811 -338.075 -95.327 OXI OXI

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 1 -6.653 -1.203 72.363 OXI OXI

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 12 717.366 702.166 731.884 ΝΑΙ OXI

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 23 -3.478.094 -2.278.558 3.631.864 OXI OXI

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 -17.252 -85.617 -69.736 OXI ΝΑΙ

28

Κατασκευή μεταλλικών προιόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 

και τα είδη εξοπλισμού 8 154.159 -179.795 684.167 ΝΑΙ OXI

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 2 501.296 143.560 257.670 ΝΑΙ ΝΑΙ

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 1 -492.857 -195.018 -120.791 OXI OXI

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 

οργάνων: κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 2 349.099 -48.101 -1.011.923 ΝΑΙ ΝΑΙ

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1 5.553 8.734 4.658 ΝΑΙ ΝΑΙ

36 Κατασκευή επίπλων: λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 7 -835.030 -479.655 -26.783 OXI OXI

37 Ανακύκλωση 4 333.736 2.226.276 2.690.937 ΝΑΙ OXI
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧ. 2012 2011 2010 ΘΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,  ατμού και 

ζεστού νερού 4 495.217 227.650 589.468 ΝΑΙ OXI

45 Κατασκευές 32 -13.711.858 -6.656.836 -13.612.233 OXI OXI

50

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων  οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 24 -2.260.927 -2.147.258 -154.699 OXI OXI

51

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το 

εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 85 2.389.882 3.904.048 10.607.161 ΝΑΙ OXI

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών: επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 25 24.537 207.696 2.250.523 ΝΑΙ OXI

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 103 -13.827.565 -8.994.966 -8.757.329 OXI OXI

60 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 11 -579.597 3.781 -33.221 OXI OXI

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες:δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 12 -147.585 -113.884 -176.165 OXI ΝΑΙ

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 1 235.664 176.452 306.169 ΝΑΙ OXI

70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 12 -514.518 -733.797 -1.391.967 OXI ΝΑΙ

71

Ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς 

χειριστή:ενοικίαση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1 7.257 7.585 7.354 ΝΑΙ OXI

74 Αλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 20 -369.092 -1.170.314 -2.850.507 OXI ΝΑΙ

80 Εκπαίδευση 9 61.684 -403.630 -310.594 ΝΑΙ ΝΑΙ

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 12 1.398.852 322.708 -1.068.199 ΝΑΙ ΝΑΙ

90

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων: υγιεινή και παρόμοιες 

δραστηριότητες 2 53.864 40.716 8.517 ΝΑΙ ΝΑΙ

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 7 -120.483 -840.573 -756.856 OXI ΝΑΙ

570 30.632.989 33.912.210 34.797.810ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 10



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ KATA ALTMAN'S Z-SCORE ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΣ
ΥΠΟ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (%)

01

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές 

δραστηριότητες 12 7 2 16,7%

05

Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής 

γόνου: βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία 11 3 6 54,5%

14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 6 3 3 50,0%

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 107 59 33 30,8%

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1 1 0 0,0%

20

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 

εκτός από τα έπιπλα: κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής 6 4 0 0,0%

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 3 1 0 0,0%

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 4 1 2 50,0%

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 2 1 1 50,0%

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 13 11 2 15,4%

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 22 6 12 54,5%

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 0 1 100,0%

28

Κατασκευή μεταλλικών προιόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 

και τα είδη εξοπλισμού 8 3 1 12,5%

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 2 2 0 0,0%

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 1 0 1 100,0%

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 

οργάνων: κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 2 2 0 0,0%

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1 0 1 100,0%

36 Κατασκευή επίπλων: λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 7 6 1 14,3%

37 Ανακύκλωση 4 3 1 25,0%
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ KATA ALTMAN'S Z-SCORE ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΣ
ΥΠΟ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (%)

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,  ατμού και 

ζεστού νερού 5 2 3 60,0%

45 Κατασκευές 39 20 14 35,9%

50

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων  οχημάτων και 

μοτοσυκλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 25 8 11 44,0%

51

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το 

εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 98 38 37 37,8%

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών: επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 30 12 14 46,7%

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 111 67 26 23,4%

60 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 12 1 7 58,3%

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες:δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 16 10 2 12,5%

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 1 1 0 0,0%

70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 14 10 4 28,6%

71

Ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς 

χειριστή:ενοικίαση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 1 1 0 0,0%

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 1 1 0 0,0%

74 Αλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 21 10 7 33,3%

80 Εκπαίδευση 10 2 7 70,0%

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 14 10 2 14,3%

90

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων: υγιεινή και παρόμοιες 

δραστηριότητες 2 1 1 50,0%

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 7 3 4 57,1%

620 310 206 33,2%ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Γ.1. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΛΑΣ)

2005 2008 2012
ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 78.646.198 269.386.543 156.558.597

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 178.187.249 240.746.487 169.434.772

ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 272.182.238 357.366.186 385.874.152

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 68.954.862 56.114.591 22.423.571

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ.ΣΥΝΘ. 2.331.350 505.186 673.180

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 3.032.744 2.606.077 6.478.314

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤ. ΙΝΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 5.460.621 2.560.838 911.269

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 112.072.588 130.635.748 113.169.985

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3.013.091 14.363.413 6.829.939

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 764.808.363 1.008.936.021 1.196.775.055

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 145.334.252 184.425.850 203.250.553

ΒΑΜΒΑΚΙ 483.567.405 382.672.223 509.863.115

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 62.022.864 99.395.092 96.061.896

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 197.779.056 277.653.678 364.205.744

ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 5.418.891 6.599.579 9.923.609

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜ 253.451.305 289.434.749 309.178.770

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 27.513.434 26.747.232 25.211.228

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 41.950.034 34.850.189 57.720.977

ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 133.970.383 142.318.873 170.382.510

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 118.314.625 168.268.759 178.990.635

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 74.923.245 116.638.889 151.268.899

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 118.592.849 156.854.874 141.386.835

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 56.699.880 77.148.795 87.560.387

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 361.088.600 561.579.369 555.036.543

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 212.410.292 211.189.994 140.331.647

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 917.438.607 629.393.011 356.929.794

ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 71.456.961 115.206.639 113.146.700

ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 30.328.115 28.748.356 13.621.798

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 42.291.020 60.909.971 108.325.629

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 3.264.702 5.933.005 19.414.520

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 185.856.353 207.289.681 117.884.644

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 12.310.406 11.822.553 23.119.065

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 2.079.595 2.618.091 2.445.003

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 62.276.647 90.242.380 112.646.444

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 431.288.620 445.935.216 427.627.529

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 547.287.447 666.246.948 756.718.662

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 312.998 192.598 438.500

ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 6.613.791 10.422.840 16.628.138

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 25.269.836 55.824.920 46.292.229

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 116.141.929 148.362.751 148.737.792

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 12.913.069 16.420.102 10.807.248

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 54.037.402 94.561.418 103.892.229

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 471.555.396 378.447.412 427.258.030

ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 13.309.766 13.731.418 4.891.162

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 43.822.683 50.208.808 110.544.906

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ,ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 38.075.509 64.529.952 64.275.860

ΜΕΤΑΞΙ 1.345.957 1.200.827 960.766

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 766.894.722 963.268.882 1.069.659.133

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 6.832.051 14.965.006 18.166.319

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 893.715 983.534 1.145.203

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 102.726 953.376 221.636

ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 66.678.853 70.542.834 76.617.663

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ ΚΛΠ 1.142.151 1.110.269 768.033

ΟΠΛΑ,ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 4.210.260 2.462.029 15.107.262

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 123.716.097 156.640.259 153.328.341

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 39.777.039 49.858.065 46.927.488

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛ. 1.397.916.455 4.576.256.134 10.649.372.812

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Γ.1. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΛΑΣ)

2005 2008 2012

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1.631.289 1.581.260 553.124

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 49.823.422 74.386.139 118.411.319

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 41.412.090 68.408.316 26.461.226

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 581.141.472 723.987.593 875.760.898

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 112.026.338 154.929.889 149.857.543

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 645.972.839 880.421.869 896.992.658

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ 590.630 641.469 2.458.236

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 13.133.343 23.419.774 44.129.336

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 147.046.151 184.716.306 215.944.708

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΒΥΝΗ,ΑΜΥΛΑ ΙΝΟΥΛΙΝΗ 13.007.785 16.560.888 15.032.876

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 40.109.911 59.214.413 20.369.443

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 67.213.379 100.525.569 70.685.964

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 704.878.184 995.646.363 762.675.443

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ,ΕΚΡΗΚΤ.ΥΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧ.ΣΠΙΡΤΑ 600.904 949.644 4.728.808

ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 74.629.897 138.713.324 110.099.808

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 63.027.357 84.299.456 81.950.398

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 9.339.930 13.857.510 17.661.368

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 48.006.692 52.964.752 40.469.254

ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝ.ΕΟΚ 518/79 0 188.160 243.348

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ 34.366.214 30.576.832 15.311.593

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ.ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 123.808 278.947 113.568

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΛΠ 14.510.077 21.154.349 30.680.044

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 112.256.567 145.394.089 153.918.792

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 358.800.441 588.705.606 385.862.839

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 14.987.871 17.323.168 39.928.706

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 32.710.853 71.108.146 59.026.332

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 30.978.763 53.445.088 46.697.040

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 19.803.073 20.198.210 15.050.434

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 5.260.164 5.422.972 3.603.165

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 70.164.310 107.670.694 88.094.213

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.041.962.203 875.038.130 958.003.901

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 291.451 267.520 235.268

ΦΤΕΡΑ - ΠΟΥΠΟΥΛΑ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΛΠ ΤΕΧΝΗΤ. 706.661 1.803.557 327.851

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 5.144.665 6.164.803 8.423.384

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 6.945.935 8.999.469 4.470.241

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 270.629.659 567.895.905 579.099.254

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 114.885.217 137.288.483 136.973.943

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 338.251.516 664.854.323 634.340.778

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 377.357.094 454.392.409 597.501.877

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 8.191.280 25.871.415 1.684.876

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 8.477.561 16.802.054 39.831.962

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14.759.564.293 21.150.357.383 27.331.088.539
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Γ.1A. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΛΑΣ), ΣΕ ΚG

2005 2008 2012
ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 436.273 542.504 1.158.191

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 33.546.221 43.539.581 36.391.927

ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 6.384.412.378 6.389.125.715 6.722.992.920

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 17.622.847 12.968.754 3.490.949

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ.ΣΥΝΘ. 256.545 139.203 180.708

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 610.488 358.980 2.743.865

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤ. ΙΝΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 627.552 326.481 132.046

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 542.822.680 600.987.388 516.981.239

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 85.659 123.184 266.463

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 320.155.816 353.739.161 449.844.471

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 47.756.219 61.770.843 89.098.478

ΒΑΜΒΑΚΙ 375.947.971 269.135.943 333.281.115

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 24.898.557 32.573.023 30.741.044

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 59.548.190 79.933.747 93.793.909

ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 887.083 1.292.928 910.025

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜ 1.261.623 841.513 1.055.776

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 36.440.109 40.375.303 65.765.912

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 17.263.824 16.743.756 17.922.825

ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 78.309.109 79.487.883 75.407.841

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 716.609.852 472.866.191 566.096.155

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 34.554.220 46.717.611 45.245.944

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 966.508.959 1.305.254.971 1.080.775.443

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 17.037.030 21.393.762 22.121.962

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 128.275.331 184.054.063 152.771.125

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 7.905.139 18.753.208 11.659.603

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 57.045.679 44.327.847 22.131.523

ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 17.452.709 21.235.897 17.251.679

ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 2.382.322 2.146.956 1.661.003

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 118.816.679 77.088.455 105.755.596

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 1.882.437 3.640.609 11.465.987

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 5.081.648 17.351.262 11.245.369

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 6.058.834 4.692.801 7.732.566

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 125.562 248.536 220.974

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 22.520.853 33.174.189 43.193.972

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 114.294.169 101.519.107 73.244.473

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 922.078.927 914.888.384 1.153.205.909

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 187.214 31.626 199.208

ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 2.661.314 3.551.555 7.426.071

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 24.252.368 40.808.072 39.110.781

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 92.960.550 149.618.858 159.156.882

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 15.457.086 17.907.909 12.467.766

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 341.450.545 226.537.456 294.387.992

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 202.065.372 195.812.224 230.599.256

ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 6.163.882 3.645.890 5.317.381

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 160.250 382.324 844.119

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ,ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 1.555.416.959 1.080.507.348 809.192.425

ΜΕΤΑΞΙ 34.235 19.219 41.976

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 113.412.610 117.677.103 136.911.456

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 7.741.464 9.963.306 14.913.994

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 49.902 65.656 29.797

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 43.872 200.614 14.874

ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 179.329.762 124.727.407 202.747.453

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ ΚΛΠ 206.336 152.312 131.587

ΟΠΛΑ,ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 1.987.315 147.531 7.020.065

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 4.806.682 8.331.758 6.455.049

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 34.970.566 40.824.545 40.291.622

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛ. 3.791.779.708 8.752.809.378 15.059.556.114

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Γ.1A. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΛΑΣ), ΣΕ ΚG

2005 2008 2012ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 295.099 310.731 339.041

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 4.490.265 8.276.280 18.737.907

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 10.079.819 13.046.585 7.072.820

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 648.318.964 656.483.091 680.058.998

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 95.942.618 95.799.991 99.491.124

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 437.386.994 521.174.227 506.380.086

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ 715.501 941.913 8.389.612

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 146.121.469 198.464.984 334.084.212

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 275.103.916 4.380.766.030 268.832.778

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΒΥΝΗ,ΑΜΥΛΑ ΙΝΟΥΛΙΝΗ 48.549.760 32.548.184 36.332.808

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 530.122.942 669.362.295 142.650.529

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 10.145.735 13.501.794 8.690.705

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 113.021.378 141.169.686 131.428.621

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ,ΕΚΡΗΚΤ.ΥΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧ.ΣΠΙΡΤΑ 370.319 918.081 3.005.733

ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 86.872.442 119.922.664 118.797.987

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 294.953.102 235.806.526 220.694.051

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 1.522.984 4.820.287 5.228.523

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 17.695.840 19.248.538 13.778.728

ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝ.ΕΟΚ 518/79 0 1 4.166

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ 7.260.716 6.934.748 2.521.676

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ.ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 31.216 68.095 28.921

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΛΠ 620.382 1.375.988 2.408.137

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 195.015.145 407.097.995 433.182.222

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 332.379.760 477.260.976 359.417.711

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 1.143.346 2.018.603 8.735.328

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 1.855.134 7.841.486 6.730.205

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 102.632.847 141.028.799 132.671.408

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 748.399 1.520.441 900.989

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 728.593 804.784 1.426.413

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 11.884.037 20.352.502 17.946.355

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 21.465.256 17.879.614 25.048.662

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 15.040 12.675 12.029

ΦΤΕΡΑ - ΠΟΥΠΟΥΛΑ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΛΠ ΤΕΧΝΗΤ. 76.554 133.121 48.308

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 2.797.994 2.139.300 5.950.701

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 896.254 606.525 790.976

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 84.504.827 116.090.778 97.324.440

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 111.183.090 118.115.188 132.403.444

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 669.795.851 1.040.681.883 1.104.002.730

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 103.121.663 134.711.136 129.232.006

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 5.579.117 12.852.108 2.360.861

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 65.013 194.028 151.694

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 21.832.166.867 31.649.364.491 33.862.048.500
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Γ.2. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

2005 2008 2012
ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 157.358.172 160.439.032 165.547.059

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 88.192.812 97.068.105 139.629.345

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 105.075.464 79.941.696 111.339.089

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 43.340.064 51.483.759 62.020.997

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 32.687.674 51.910.956 23.499.760

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 9.693.111 9.764.387 17.361.048

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 12.072.119 14.601.640 17.065.697

ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 88.717 17.424.793 14.472.602

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 19.762.524 11.307.367 10.691.281

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 3.865.502 9.320.939 9.459.617

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 3.924.046 6.186.245 7.768.907

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 496.940 4.049.108 4.447.794

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 939.072 3.077.791 4.329.201

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 1.273.322 1.741.587 4.093.362

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 10.333.199 11.129.280 3.312.025

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 1.548.910 2.200.097 2.617.696

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 10.306.324 13.654.603 2.345.822

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.335.626 5.141.876 2.339.294

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 1.282.911 2.532.098 1.648.251

ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 312.816 856.398 954.798

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 72.795 118.718 895.016

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΒΥΝΗ,ΑΜΥΛΑ ΙΝΟΥΛΙΝΗ 1.944.081 113.735 791.763

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1.293 2.068.982 744.886

ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 349.465 705.266 728.403

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 173.960 508.419 652.844

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 2.290.496 488.205 536.674

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 87.135 145.864 517.163

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 548.431 347.208 409.557

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 700.470 10.607.337 393.176

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 160.394 254.756 375.038

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 88.213 157.858 352.841

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 1.098.678 626.147 263.975

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 149.781 188.799 262.053

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 135.242 183.297 204.190

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 203.786 57.452 190.829

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 77.209 49.113 129.549

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 318 61.617 129.044

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 94.538 113.659 113.368

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 10.581.830 157.411 110.243

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 0 0 104.180

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 10.576 2.820 96.600

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 252 28.052 94.526

ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 324.479 29.844 79.575

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 109.232 252.885 79.268

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 110.659 182.033 79.030

ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 117.227 765.084 71.109

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 336.937 1.315.176 67.432

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 77.036 4.709 53.513

ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 7.253 4.047 49.777

ΒΑΜΒΑΚΙ 0 541.463 46.880

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 4.079 920.974 42.568

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΛΠ 450 37.964 36.005

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 29.538.583 30.951.168 35.822

ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 33.742 14.488 27.129

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 0 0 25.759

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 95.831 17.935 20.515

ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 27.843 20.083 15.529

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Γ.2. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

2005 2008 2012ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 11.361 67.882 14.023

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 0 735 10.169

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 0 714 7.728

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 8.854 9.146 4.870

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 8.448 3.190

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ ΚΛΠ 0 0 1.950

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 800 58.826 1.257

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 4.500 914 1.103

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 450 19.235 765

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 0 380 0

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 0

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 46 259 0

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 0 0 0

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 1.344 400 0

ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 0 6.120

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 13.146 1.608 0

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ,ΕΚΡΗΚΤ.ΥΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧ.ΣΠΙΡΤΑ 0 0 0

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 0 10.692 0

ΜΕΤΑΞΙ 0 0

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜ 0 136.902 0

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 380 0

ΦΤΕΡΑ - ΠΟΥΠΟΥΛΑ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΛΠ ΤΕΧΝΗΤ. 0 0 0

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 0 14.332 0

ΟΠΛΑ,ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 0

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 0 0

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 1.607.021 50.806 0

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 5.750 33.902 0

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 0 0 0

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ.ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 0 0 0

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 4.833 0

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤ. ΙΝΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 0

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 954 0 0

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ.ΣΥΝΘ. 0

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 19.001 147.137 0

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ 100 0 0

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 0 7.052 0

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 556.119.779 606.450.195 613.814.529
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Γ.2Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ), ΣΕ ΚG

2005 2008 2012
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛ. 2.526.442.531 3.048.852.009 7.151.201.637

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 235.124.810 229.342.790 257.844.787

ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 556.244 70.118.371 129.591.720

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 50.302.560 52.805.113 53.283.516

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 41.589.579 36.011.695 51.414.223

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 31.337.821 34.269.444 35.250.025

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 20.948.506 13.819.081 19.568.092

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 14.231.863 14.656.478 18.105.511

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 8.815.982 17.533.868 13.562.651

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 3.722.145 10.475.971 13.001.874

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 675.390 8.110.177 6.018.327

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 273.734 273.609 5.921.268

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 1.145.560 5.331.938 4.758.517

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 822.722 1.676.720 4.259.716

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 2.291.147 2.809.146 3.244.280

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 13.501.550 4.924.453 1.996.978

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΒΥΝΗ,ΑΜΥΛΑ ΙΝΟΥΛΙΝΗ 708.525 189.251 1.591.729

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.910.236 6.081.925 1.408.895

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 4.749.114 7.147.863 1.105.364

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 1.582.171 1.556.684 1.054.445

ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 749.559 1.091.291 764.893

ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 241.638 492.848 562.441

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 3.472.042 4.727.257 524.523

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 372.842 55.761 382.434

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 473.682 170.937 232.537

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 599.677 298.200 214.750

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 161.039 241.417 204.509

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 339.763 368.726 165.955

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 13.922 22.019 114.324

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 36.080 76.682 103.735

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 133.180 2.037.730 101.376

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 517 434.554 93.668

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 12.619.794 96.803 83.931

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 106.924 78.965 76.678

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 34.014 12.299 64.790

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 54.939 60.888 49.005

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 10 5.590 40.174

ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 33.867 75.011 31.399

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 73.104 279.845 29.994

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 4.020 1.030 24.717

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 19.859 2.299.572 23.711

ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 58.838 2.563 22.270

ΒΑΜΒΑΚΙ 0 386.274 21.935

ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 1.845 1.129 21.819

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 11.219 7.171 19.807

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 57.022 24.581 18.865

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 1.091.217 3.703.720 16.683

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 16.718 10.976 15.886

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1.540 189.890 12.140

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 0 0 10.822

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 577.004 2.070 8.645

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 9.497.149 5.824.690 8.155

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΛΠ 150 869 6.496

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 42.433 279.901 5.425

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 58.943 350 5.386

ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 5.342 2.594 3.099

ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 3.876 4.353 2.847

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Γ.2Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ), ΣΕ ΚG

2005 2008 2012ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 0 2 1.807

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 0 134 1.114

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 1.005 656 808

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ ΚΛΠ 0 0 426

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 200 9.598 172

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 315 224 152

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 2 13.465 54

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 0 0 29

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0 251 27

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 15 3.093 9

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 3.213 900 0

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤ. ΙΝΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 0

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜ 0 609 0

ΜΕΤΑΞΙ 0 0

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 0 38 0

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 0 1 0

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 20 100 0

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 0 0 0

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 205 5 0

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ 0 0 0

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 0 34.600 0

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ,ΕΚΡΗΚΤ.ΥΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧ.ΣΠΙΡΤΑ 0 0 0

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 262 0 0

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 6.187 8.026 0

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ 60 0 0

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ.ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 0 0 0

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 6 0

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 0 13.882 0

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0 0 0

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 148 2.100 0

ΦΤΕΡΑ - ΠΟΥΠΟΥΛΑ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΛΠ ΤΕΧΝΗΤ. 0 0 0

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 3.113.585 28.465 0

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 0 0 0

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 3.075 0

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ.ΣΥΝΘ. 0

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 0

ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 0 17.000

ΟΠΛΑ,ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 2.994.824.250 3.589.488.297 7.778.277.977
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Γ.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2005 2008 2012
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 24,37% 19,58% 37,00%

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 20,45% 21,77% 32,65%

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 22,28% 21,12% 26,06%

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 28,75% 24,08% 21,88%

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 26,42% 33,14% 15,33%

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 5,04% 3,12% 8,84%

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 8,21% 7,90% 7,90%

ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 6,45% 10,69% 7,34%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 7,46% 7,11% 7,08%

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 24,63% 31,93% 5,74%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΒΥΝΗ,ΑΜΥΛΑ ΙΝΟΥΛΙΝΗ 14,95% 0,69% 5,27%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 3,38% 4,17% 5,22%

ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 0,03% 4,88% 3,75%

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 4,14% 4,74% 3,53%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 0,44% 2,78% 2,89%

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3,96% 0,93% 2,27%

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 4,91% 4,29% 1,93%

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 0,73% 1,04% 1,87%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3,12% 4,41% 1,55%

ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0,47% 1,21% 1,25%

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 0,55% 0,94% 1,24%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1,90% 1,29% 1,12%

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 0,28% 0,60% 0,80%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 0,06% 0,08% 0,63%

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 0,15% 0,35% 0,48%

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 0,02% 0,01% 0,43%

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 2,73% 3,01% 0,39%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0,28% 0,31% 0,39%

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 0,18% 0,21% 0,30%

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 1,58% 0,26% 0,26%

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 0,00% 0,00% 0,26%

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ ΚΛΠ 0,00% 0,00% 0,25%

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 0,98% 0,48% 0,23%

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 0,00% 0,01% 0,21%

ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 0,51% 0,14% 0,16%

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 0,08% 0,08% 0,15%

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 0,12% 0,13% 0,15%

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 0,04% 0,05% 0,14%

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 0,00% 0,06% 0,13%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΛΠ 0,00% 0,18% 0,12%

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 0,06% 0,06% 0,11%

ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 0,09% 0,07% 0,11%

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 0,00% 0,00% 0,11%

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 0,17% 0,12% 0,11%

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 0,00% 0,00% 0,09%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 0,07% 0,03% 0,09%

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 0,00% 0,06% 0,09%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 0,59% 1,70% 0,08%

ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 0,16% 0,66% 0,06%

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 0,00% 0,21% 0,06%

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 0,04% 0,25% 0,06%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0,00% 0,06% 0,05%

ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 0,24% 0,02% 0,05%

ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 0,01% 0,00% 0,05%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Γ.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2005 2008 2012ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 0,22% 0,03% 0,05%

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0,09% 0,15% 0,04%

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 0,01% 1,51% 0,04%

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 0,09% 1,10% 0,04%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 2,95% 0,03% 0,03%

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 0,05% 0,01% 0,02%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 0,02% 0,00% 0,01%

ΒΑΜΒΑΚΙ 0,00% 0,14% 0,01%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 0,01% 0,01% 0,01%

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 10,91% 5,45% 0,01%

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 0,00% 0,08% 0,00%

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 0,00% 0,02% 0,00%

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 0,01% 0,00% 0,00%

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ.ΣΥΝΘ. 0,00% 0,00% 0,00%

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 0,43% 0,06% 0,00%

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤ. ΙΝΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 0,00% 0,00% 0,00%

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜ 0,00% 0,05% 0,00%

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 0,00% 0,00% 0,00%

ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 0,00% 0,04% 0,00%

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ,ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 0,00% 0,00% 0,00%

ΜΕΤΑΞΙ 0,00% 0,00% 0,00%

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 0,00% 0,00% 0,00%

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 0,00% 1,09% 0,00%

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 0,04% 0,03% 0,00%

ΟΠΛΑ,ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 0,00% 0,00% 0,00%

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 0,00% 0,00% 0,00%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 0,00% 0,00% 0,00%

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ 0,00% 0,00% 0,00%

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 0,00% 0,03% 0,00%

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ,ΕΚΡΗΚΤ.ΥΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧ.ΣΠΙΡΤΑ 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 0,01% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 0,04% 0,28% 0,00%

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ 0,00% 0,00% 0,00%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ.ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00% 0,00% 0,00%

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 0,00% 0,07% 0,00%

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0,00% 0,00% 0,00%

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 1,97% 12,67% 0,00%

ΦΤΕΡΑ - ΠΟΥΠΟΥΛΑ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΛΠ ΤΕΧΝΗΤ. 0,00% 0,00% 0,00%

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0,00% 0,00% 0,00%

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 0,48% 0,01% 0,00%

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 4,16% 3,66% 3,68%
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Γ.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2005 2008 2012
ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 84,497% 84,405% 84,052%

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 47,666% 33,716% 50,260%

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 59,903% 33,850% 48,566%

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 12,452% 14,437% 24,719%

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 25,499% 25,068% 22,359%

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 20,582% 18,391% 22,296%

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 11,391% 0,782% 13,112%

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 8,590% 12,433% 10,223%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 4,004% 7,002% 8,169%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 7,759% 8,044% 7,835%

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 13,325% 2,607% 6,427%

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 27,509% 42,690% 6,167%

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 0,598% 5,745% 4,579%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΒΥΝΗ,ΑΜΥΛΑ ΙΝΟΥΛΙΝΗ 1,459% 0,581% 4,381%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5,528% 13,018% 3,114%

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 6,524% 3,815% 2,696%

ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 0,009% 1,097% 1,928%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 0,587% 1,310% 1,099%

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 1,917% 2,106% 0,905%

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 0,188% 0,322% 0,841%

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 0,023% 0,008% 0,708%

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 1,353% 0,421% 0,658%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 0,028% 0,021% 0,548%

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 3,367% 3,509% 0,406%

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 2,487% 0,819% 0,386%

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ ΚΛΠ 0,000% 0,000% 0,324%

ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 0,135% 0,395% 0,277%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΛΠ 0,024% 0,063% 0,270%

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 0,992% 0,277% 0,261%

ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 0,224% 0,121% 0,187%

ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 0,194% 0,353% 0,182%

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 0,000% 0,000% 0,140%

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 0,164% 0,140% 0,135%

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 0,000% 0,017% 0,131%

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 0,000% 0,000% 0,127%

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 0,023% 0,028% 0,122%

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 0,250% 0,087% 0,106%

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 0,055% 0,102% 0,093%

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 11,355% 0,012% 0,077%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0,266% 0,137% 0,075%

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 0,117% 1,732% 0,074%

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 0,176% 0,132% 0,073%

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 0,029% 0,025% 0,072%

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 0,251% 0,090% 0,069%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 0,035% 0,013% 0,065%

ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 0,146% 0,123% 0,038%

ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 0,075% 0,003% 0,030%

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0,047% 0,078% 0,029%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 0,249% 1,308% 0,025%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 3,797% 0,020% 0,023%

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 0,066% 0,237% 0,023%

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 0,017% 2,983% 0,022%

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 0,000% 0,123% 0,021%

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 0,000% 0,000% 0,019%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Γ.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2005 2008 2012ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 0,004% 0,470% 0,018%

ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 0,002% 0,001% 0,018%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 0,206% 0,553% 0,012%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 0,000% 0,204% 0,010%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 0,010% 0,005% 0,009%

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 0,000% 0,001% 0,009%

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 11,239% 5,017% 0,008%

ΒΑΜΒΑΚΙ 0,000% 0,144% 0,007%

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 0,001% 3,522% 0,006%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 0,046% 0,000% 0,004%

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 0,011% 0,122% 0,003%

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 0,000% 0,009% 0,000%

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 0,705% 0,000% 0,000%

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ.ΣΥΝΘ. 0,000% 0,000% 0,000%

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 0,526% 0,251% 0,000%

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤ. ΙΝΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 0,000% 0,000% 0,000%

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜ 0,000% 0,072% 0,000%

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 0,000% 0,000% 0,000%

ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 0,000% 0,466% 0,000%

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ,ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 0,000% 0,000% 0,000%

ΜΕΤΑΞΙ 0,000% 0,000% 0,000%

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 0,000% 0,000% 0,000%

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 0,000% 0,002% 0,000%

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 0,046% 0,050% 0,000%

ΟΠΛΑ,ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ,ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 0,000% 0,000% 0,000%

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 0,000% 0,000% 0,000%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 0,002% 0,000% 0,000%

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ 0,000% 0,000% 0,000%

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 0,000% 0,017% 0,000%

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ,ΕΚΡΗΚΤ.ΥΛΕΣ.ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧ.ΣΠΙΡΤΑ 0,000% 0,000% 0,000%

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 0,017% 0,000% 0,000%

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 0,035% 0,042% 0,000%

ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝ.ΕΟΚ 518/79 0,000% 0,000% 0,000%

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ 0,001% 0,000% 0,000%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ.ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 0,000% 0,000% 0,000%

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 0,000% 0,000% 0,000%

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 0,000% 0,913% 0,000%

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 0,000% 0,000% 0,000%

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 0,984% 16,568% 0,000%

ΦΤΕΡΑ - ΠΟΥΠΟΥΛΑ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΛΠ ΤΕΧΝΗΤ. 0,000% 0,000% 0,000%

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0,000% 0,000% 0,000%

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 0,465% 0,003% 0,000%

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 0,000% 0,000% 0,000%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 2,596% 2,361% 3,335%
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Γ.5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

2005 % 2008 % 2012 %
ΙΤΑΛΙΑ 109.028.514 19,61% 78.303.943 12,91% 97.127.763 15,82%

ΛΙΒΥΗ 17.022.253 3,06% 4.215.238 0,70% 70.880.199 11,55%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 56.948.443 10,24% 57.999.308 9,56% 51.932.875 8,46%

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 54.193.130 9,74% 29.759.836 4,91% 32.268.868 5,26%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 7.903.958 1,42% 22.505.203 3,71% 25.824.268 4,21%

ΙΣΠΑΝΙΑ 14.119.126 2,54% 9.884.723 1,63% 24.995.025 4,07%

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 24.367.074 4,38% 22.380.029 3,69% 24.122.806 3,93%

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 12.614.408 2,27% 14.339.652 2,36% 23.942.985 3,90%

ΑΛΒΑΝΙΑ 11.245.063 2,02% 17.919.537 2,95% 20.514.235 3,34%

Η.Π.Α. 15.818.552 2,84% 17.617.856 2,91% 19.177.788 3,12%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13.774.707 2,48% 16.663.407 2,75% 15.645.736 2,55%

ΚΥΠΡΟΣ 24.401.305 4,39% 25.846.383 4,26% 14.822.787 2,41%

ΠΟΛΩΝΙΑ 9.274.407 1,67% 14.018.172 2,31% 14.808.769 2,41%

ΓΑΛΛΙΑ 10.311.888 1,85% 13.309.585 2,19% 12.237.403 1,99%

ΣΕΡΒΙΑ 2.665.341 0,48% 12.259.893 2,02% 12.019.357 1,96%

ΤΟΥΡΚΙΑ 13.068.956 2,35% 25.811.593 4,26% 11.034.019 1,80%

ΑΥΣΤΡΙΑ 10.259.711 1,84% 8.623.712 1,42% 9.673.629 1,58%

ΔΑΝΙΑ 2.077.568 0,37% 5.588.446 0,92% 8.554.562 1,39%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8.473.287 1,52% 8.565.900 1,41% 8.335.911 1,36%

ΕΛΒΕΤΙΑ 6.439.359 1,16% 6.555.858 1,08% 8.080.064 1,32%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3.432.240 0,62% 4.081.143 0,67% 7.162.088 1,17%

ΣΟΥΗΔΙΑ 3.895.882 0,70% 12.779.582 2,11% 6.628.358 1,08%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 5.097.089 0,92% 9.677.796 1,60% 5.790.398 0,94%

ΚΑΝΑΔΑΣ 3.123.219 0,56% 3.448.642 0,57% 5.758.176 0,94%

ΒΕΛΓΙΟ 1.317.562 0,24% 3.685.105 0,61% 5.584.788 0,91%

ΕΔΑΦ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.ΔΗΜ ΜΑΚE 5.252.083 0,94% 4.849.494 0,80% 5.359.834 0,87%

ΚΙΝΑ 2.024.219 0,36% 6.924.817 1,14% 5.000.095 0,81%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1.448.874 0,26% 5.360.826 0,88% 4.854.109 0,79%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.465.174 0,26% 8.236.183 1,36% 4.485.927 0,73%

ΚΡΟΑΤΙΑ 3.857.530 0,69% 11.670.080 1,92% 4.297.967 0,70%

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 27.943.380 5,02% 5.353.226 0,88% 3.737.226 0,61%

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 376.554 0,07% 347.655 0,06% 2.785.463 0,45%

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 0,00% 3.227.099 0,53% 2.600.740 0,42%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2.396.819 0,43% 1.786.891 0,29% 2.529.894 0,41%

ΡΩΣΙΑ 3.609.104 0,65% 4.755.912 0,78% 2.499.275 0,41%

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 952.925 0,17% 3.680.142 0,61% 2.367.322 0,39%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 809.649 0,15% 3.889.527 0,64% 2.234.163 0,36%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.487.282 0,27% 2.326.236 0,38% 2.173.428 0,35%

ΙΣΡΑΗΛ 1.693.427 0,30% 2.412.928 0,40% 2.122.591 0,35%

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 0,00% 0,00% 1.957.710 0,32%

ΑΡΜΕΝΙΑ 1.089.799 0,20% 1.617.747 0,27% 1.897.835 0,31%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 529.519 0,10% 947.337 0,16% 1.556.525 0,25%

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 2.783.388 0,50% 12.495.584 2,06% 1.545.918 0,25%

ΛΙΒΑΝΟΣ 5.871.130 1,06% 10.229.448 1,69% 1.472.568 0,24%

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 0,00% 0,00% 1.452.377 0,24%

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ 246.289 0,04% 1.224.193 0,20% 1.361.162 0,22%

ΤΥΝΗΣΙΑ 396.834 0,07% 90.120 0,01% 1.217.943 0,20%

ΜΑΡΟΚΟ 423.697 0,08% 2.029.879 0,33% 1.123.621 0,18%

ΝΙΓΗΡ 4.605.808 0,83% 19.962.361 3,29% 994.589 0,16%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3.948 0,00% 6.210.664 1,02% 991.498 0,16%

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0 0,00% 0 0,00% 924.292 0,15%

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 5.900.008 1,06% 2.510.254 0,41% 818.998 0,13%

ΜΑΛΤΑ 503.708 0,09% 279.952 0,05% 818.814 0,13%

ΙΑΠΩΝΙΑ 238.820 0,04% 391.406 0,06% 803.241 0,13%

ΤΑΙΒΑΝ 419.846 0,08% 747.713 0,12% 770.609 0,13%

ΠΕΡΟΥ 0,00% 0 0,00% 745.078 0,12%

ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ 111.380 0,02% 95.609 0,02% 690.571 0,11%

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 514.610 0,09% 278.832 0,05% 619.888 0,10%

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 309.924 0,06% 127.190 0,02% 553.021 0,09%

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 803.221 0,14% 1.325.703 0,22% 531.972 0,09%

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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Γ.5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

2005 % 2008 % 2012 %ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 22.000 0,00% 314.400 0,05% 441.600 0,07%

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 1.267.301 0,23% 524.575 0,09% 437.273 0,07%

ΙΝΔΙΑ 8.890 0,00% 220.765 0,04% 403.729 0,07%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 499.345 0,09% 1.552.273 0,26% 401.498 0,07%

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 306.671 0,06% 530.005 0,09% 367.637 0,06%

ΙΡΑΚ 35.780 0,01% 27.685 0,00% 363.877 0,06%

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 142.350 0,03% 192.025 0,03% 319.378 0,05%

ΓΕΩΡΓΙΑ 1.374.495 0,25% 99.293 0,02% 305.045 0,05%

ΚΟΥΒΕΙΤ 242.095 0,04% 354.704 0,06% 302.525 0,05%

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 98.812 0,02% 17.357 0,00% 300.623 0,05%

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 0 0,00% 19.737 0,00% 296.965 0,05%

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 0,00% 18.861 0,00% 291.252 0,05%

ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ 1.161.281 0,21% 733.569 0,12% 277.496 0,05%

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 912.767 0,16% 882.118 0,15% 215.162 0,04%

ΧΩΡ& ΕΔΑΦ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖ. 63.555 0,01% 0 0,00% 206.625 0,03%

ΝΙΓΗΡΙΑ 0,00% 1.415.580 0,23% 180.362 0,03%

ΘΕΟΥΤΑ 0,00% 48.792 0,01% 169.423 0,03%

ΣΟΥΔΑΝ 47.240 0,01% 43.234 0,01% 158.242 0,03%

ΕΣΘΟΝΙΑ 9.878 0,00% 11.258 0,00% 151.724 0,02%

ΧΙΛΗ 0 0,00% 20.950 0,00% 123.264 0,02%

ΑΝΔΟΡΡΑ 3.418 0,00% 35.267 0,01% 115.992 0,02%

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0 0,00% 0 0,00% 112.188 0,02%

ΠΑΝΑΜΑΣ 748.336 0,13% 47.822 0,01% 107.699 0,02%

ΑΛΓΕΡΙΑ 27.877 0,01% 19.302.346 3,18% 103.180 0,02%

ΒΙΕΤΝΑΜ 14.830 0,00% 115.435 0,02% 98.784 0,02%

ΟΜΑΝ 5.851.142 1,05% 25.544 0,00% 94.194 0,02%

ΓΟΥΙΑΝΑ 0,00% 0,00% 71.217 0,01%

ΜΕΛΙΛΙΑ 0,00% 31.739 0,01% 65.447 0,01%

ΚΑΤΑΡ 22.550 0,00% 210.668 0,03% 59.385 0,01%

ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. 0,00% 185.918 0,03% 55.937 0,01%

ΤΑΙΛΑΝΔΗ 55.320 0,01% 50.065 0,01% 44.051 0,01%

ΜΕΞΙΚΟ 0,00% 1.994.310 0,33% 42.733 0,01%

ΚΕΝΥΑ 0,00% 0 0,00% 32.900 0,01%

ΚΟΣΟΒΟ 2.973 0,00% 33.515 0,01% 32.600 0,01%

ΜΠΑΧΡΕΙΝ 26.340 0,00% 20.525 0,00% 30.712 0,01%

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 0,00% 0,00% 28.652 0,00%

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 25.101 0,00%

ΙΡΑΝ 112.050 0,02% 0 0,00% 23.408 0,00%

ΟΝΔΟΥΡΑ 0,00% 0,00% 21.424 0,00%

ΜΑΚΑΟ 27.308 0,00% 0,00% 20.148 0,00%

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 0,00% 445 0,00% 19.240 0,00%

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0 0,00% 0,00% 16.371 0,00%

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 104.090 0,02% 0,00% 13.264 0,00%

ΓΚΟΥΑΜ 0,00% 0,00% 10.765 0,00%

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 7.376 0,00% 64.599 0,01% 9.367 0,00%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 143.023 0,03% 8.525 0,00% 6.801 0,00%

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 0 0,00% 0 0,00% 6.177 0,00%

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 0 0,00% 5.210 0,00% 5.413 0,00%

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 0,00% 10.306 0,00% 3.926 0,00%

ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ. 0,00% 0,00% 1.515 0,00%

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 32.660 0,01% 70.000 0,01% 1.220 0,00%

ΚΟΝΓΚΟ 0,00% 0,00% 1.143 0,00%

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 0,00% 0,00% 754 0,00%

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΜΑΛΙ 234.768 0,04% 2.642.446 0,44% 0,00%

ΚΑΜΠΟΤΖΗ 0 0,00% 0,00% 0,00%

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΜΑΛΑΟΥΙ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 0 0,00% 11.400 0,00% 0,00%

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 0,00% 0,00% 0 0,00%
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Γ.5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

2005 % 2008 % 2012 %ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 167.487 0,03% 0,00% 0,00%

ΤΖΑΜΑΙΚΑ 30.535 0,01% 0,00% 0,00%

ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ 71.623 0,01% 0,00% 0,00%

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 0,00% 0 0,00% 0,00%

ΓΚΑΝΑ 0,00% 6.347 0,00% 0,00%

ΖΑΜΠΙΑ 0,00% 0 0,00% 0,00%

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ 0 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΟΥΡΙΝΑΜ 33.899 0,01% 0,00% 0,00%

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΡΙΑ 15.482.917 2,78% 3.127.395 0,52% 0,00%

ΚΙΡΓΙΖΙΑ 0 0,00% 0,00% 0,00%

ΜΠΕΝΙΝ 2.677.762 0,48% 0,00% 0,00%

ΓΟΥΙΝΕΑ 350.587 0,06% 175.456 0,03% 0,00%

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 226.873 0,04% 0,00% 0,00%

ΓΚΑΜΠΟΝ 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0,00% 0,00% 0 0,00%

ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 4.453.963 0,80% 0,00% 0,00%

ΛΙΒΕΡΙΑ 48.649 0,01% 0,00% 0 0,00%

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 228 0,00% 0,00% 0,00%

ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ 1.022 0,00% 0,00% 0,00%

ΔΗΜ.ΚΟΝΓΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΖΑΙΡ) 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 11.401 0,00% 2.281 0,00% 0,00%

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 0,00% 19.900 0,00% 0,00%

ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 0,00% 0 0,00% 0,00%

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 14.321 0,00% 0,00% 0 0,00%

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 0,00% 0 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ: 556.119.779 100,00% 606.450.195 100,00% 613.814.529 100,00%
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Γ.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2005 2008 2012 %
ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 79.540.426 34.141.116 78.902.156 81,24%

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 5.124.527 7.985.243 7.472.915 7,69%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 1.996.777 3.998.204 3.389.307 3,49%

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 6.044.430 11.049.230 2.242.352 2,31%

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 2.986.639 1.921.326 1.347.823 1,39%

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 6.130.782 15.954.075 1.266.180 1,30%

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΑ 997.063 965.538 1.204.791 1,24%

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 75.538 188.522 461.957 0,48%

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 223.982 448.463 262.441 0,27%

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 2.872.107 451.459 156.748 0,16%

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 49.282 35.785 126.911 0,13%

ΧΩΡΑ:ΛΙΒΥΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2005 2008 2012 %
ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 37.933 53.647.768 75,69%

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 6.479.268 2.823.852 16.281.384 22,97%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 498.291 839.388 800.699 1,13%

ΧΩΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2005 2008 2012 %
ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 28.288.489 24.741.899 23.336.336 44,94%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 9.883.518 11.771.742 11.635.885 22,41%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 793.267 5.553.424 10,69%

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 2.469.444 2.441.702 3.080.552 5,93%

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1.484.252 3.208.390 3.026.166 5,83%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 1.129.122 1.946.045 2.150.123 4,14%

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 8.572.682 8.758.923 1.085.063 2,09%

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 846.027 1.345.849 877.816 1,69%

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 187.594 1.643.410 483.011 0,93%

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 4.621 2.343 165.684 0,32%

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 3.255 87.200 161.329 0,31%

ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 0 0 106.326 0,20%

ΧΩΡΑ: ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2005 2008 2012 %
ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 42.433.878 21.545.805 23.560.976 73,01%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 1.913.351 3.019.505 3.412.006 10,57%

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 4.073.724 0 1.525.807 4,73%

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1.853.357 1.944.473 1.275.671 3,95%

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 757.358 536.133 823.343 2,55%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.546.250 0 605.767 1,88%

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 444.220 257.694 338.216 1,05%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 277.927 67.831 283.130 0,88%

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 54.012 930.540 104.300 0,32%

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ 16



Έξυπνη εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα

 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020

Γ.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2005 2008 2012 %
ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 4.020.310 15.728.494 18.955.480 73,40%

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 1.928.241 4.773.176 3.909.103 15,14%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 302.664 410.487 909.374 3,52%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 17.604 168.589 439.611 1,70%

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 121.759 97.942 369.879 1,43%

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 421.353 57.641 317.500 1,23%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 229.553 0,89%

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 5.793 165.236 0,64%

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 16.967 10.408 160.647 0,62%

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 12.655 112.170 109.138 0,42%

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΞΤΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΓΝΩΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 

 

Ταυτότητα/Προφίλ Επιχείρησης: 

Επωνυμία:  
Έδρα (Διεύθυνση):  
Τηλ. Επικοινωνίας:  
Υπεύθυνος Επιχείρησης/Νόμιμος 

Εκπρsόσωπος: 
 

Υπεύθυνος συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου: 
 

Τομέας/Κλάδος(-οι) Δραστηριοποίησης:  
Αριθμός Εργαζομένων:  
 

Η σςμπλήπυση τος παπόντορ επυτηματολογίος γίνεται επώνςμα αλλά και εμπιστεςτικά. Στιρ 

ανοιστέρ επυτήσειρ, παπακαλούμε να αναπτύξετε ελεύθεπα την άποτή σαρ.  Στιρ επυτήσειρ 

πολλαπλήρ επιλογήρ, απαντήστε σημειώνονταρ ένα x. 
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1. ΠΡΟΥΙΛ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

1.1 Πορεία δραστηριότητα επιχείρησης: 

 ☐ Αύξουσα      ☐Υθίνουσα       ☐ ταθερή 

 

1.2 Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείστε  στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με τους Ευρωπαίους, ή τους πέραν της 

Ευρώπης, ανταγωνιστές σας; Ποια είναι τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα 

και πώς εξελίσσονται αυτά κατά τα τελευταία χρόνια; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

1.3 Διαθέτει η επιχείρησή σας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που της επιτρέπουν να 

παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες: 

 

☐  Με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 

☐ Ποιοτικότερα ή προσφέρουν στους καταναλωτές / πελάτες  μεγαλύτερα οφέλη 

σε  σχέση με τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων του κλάδου 

☐ Άλλο: (Παρακαλώ περιγράψτε) 

…………………………………………………………………………………. 

 

1.4 Αν απαντήσατε ΝΑΙ σε μία τουλάχιστον επιλογή της προηγούμενης ερώτησης, 

περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας (ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα) 

αναφορικά με τεχνολογίες που χρησιμοποιείτε, ιδιαίτερες δεξιότητες, εμπειρίες, 

γνώσεις που διαθέτετε ή άλλα εφόδια όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

εγκαθιδρυμένη πελατειακή βάση, φήμη ή αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης ή / 

και των προϊόντων, ικανότητα αποδοτικότερης χρήσης των πόρων που 

απαιτούνται για την παραγωγή. Πως εξελίσσονται αυτά τα ανταγωνιστικά σας 

πλεονεκτήματα κατά τα τελευταία χρόνια? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Διεθνής Ανταγωνισμός 

1.5 Πως θα αξιολογούσατε τις γνώσεις σας σχετικά με σχετικά με τους ανταγωνιστές 

σας σε Ευρωπαϊκό ή / και Διεθνές επίπεδο; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα 

παρακάτω. 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΦΨ 

ΓΝΨΗ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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1.6 Οι ανταγωνιστές σας στην Ευρωπαϊκή ή / και Διεθνή αγορά διαθέτουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, που τους επιτρέπουν να παράγουν τα προϊόντα / τις υπηρεσίες 

τους : 

 

☐   Με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 

☐  Ποιοτικότερα ή προσφέρουν στους καταναλωτές / πελάτες  μεγαλύτερα 

οφέλη σε  σχέση με τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων του κλάδου 

☐  Άλλο: (Παρακαλώ περιγράψτε) 

…………………………………………………………………………………. 

 

1.7 Αν απαντήσατε ΝΑΙ σε μία τουλάχιστον επιλογή της προηγούμενης ερώτησης, 

περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών σας στην Ευρωπαϊκή 

ή / και Διεθνή αγορά αναφορικά με τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, ιδιαίτερες 

δεξιότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εμπειρίες, γνώσεις που διαθέτουν ή άλλα 

εφόδια όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εγκαθιδρυμένη πελατειακή βάση, φήμη ή 

αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης ή / και των προϊόντων, ικανότητα 

αποδοτικότερης χρήσης των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Ανάγκες Βελτίωσης 

1.8 Ποιες τεχνολογίες, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν να συμβάλουν στον 

κλάδο σας, εντός της επόμενης δεκαετίας, στη μείωση του κόστους παραγωγής 

ή στην παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών τα οποία είναι ποιοτικότερα ή 

προσφέρουν στους καταναλωτές / πελάτες  μεγαλύτερα οφέλη; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

1.9 ε ποιους τομείς θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να υπάρξουν βελτιώσεις στην 

επιχείρησή σας και στον κλάδο σας γενικότερα, για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς σας/του; 

 

Α/

Α 

Σομέας Βελτίωσης ΝΑΙ/Ο

ΦΙ 

1. Άμεση μείωση κόστους παραγωγής (ενεργειακό κόστος κλπ)  

2. Βελτίωση Ποιότητας υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών  

3. Αύξηση γκάμας προϊόντων και προσθήκη νέων υπηρεσιών  
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4. Βελτίωση προβολής επιχείρησης και προϊόντων  

5. Πρόσβαση σε δίκτυα παραγωγής και διακίνησης/προώθησης 

προΙόντων, τουριστών και υπηρεσιών 

 

6. Αξιοποίηση τοπικών χαρακτηριστικών (τοπικές ποικιλίες, γαστρονομία, 

φύση, πολιτισμός, κλπ) 

 

7. Βελτίωση ρευστότητας (αναδιάρθρωση δανείων, κλπ)  

8. Πρόσβαση σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδιάρθρωσης  

9. Σεχνολογικός εκσυγχρονισμός – αυτοματοποίηση διαδικασιών 

(προμήθειες, κρατήσεις - παραγγελίες, διαδίκτυο, μηχανήματα, κλπ) 

 

10. Άλλο: (Παρακαλούμε προσδιορίστε) 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

1.10 Διαθέτει η επιχείρησή σας εξειδικευμένο προσωπικό με υψηλά προσόντα; 

(Αναφερθείτε στο πλήθος εργαζομένων και επίπεδο προσόντων) 

……………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

1.11 Πόσο ανάγκη έχει η επιχείρησή σας σε εξειδικευμένο προσωπικό με υψηλά 

προσόντα; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

ΠΟΛΤ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΟΛΟΤ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.12 Πόσο εύκολα βρίσκετε εξειδικευμένο προσωπικό με υψηλά προσόντα εντός της 

Περιφέρειας; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

ΠΟΛΤ 

ΕΤΚΟΛΑ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΕΤΚΟΛΑ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΔΤΚΟΛΑ 

ΔΤΚΟΛΑ ΚΑΘΟΛΟΤ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.13 ε ποιό βαθμό μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη της επιχείρησής σας σε 

εξειδικευμένο προσωπικό από χρήση υπηρεσιών εξωτερικού σύμβουλου; 

Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

ΠΟΛΤ ΜΕΣΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.14 Εφόσον έχετε ανάγκη εξωτερικού συμβούλου, σας επιτρέπει η οικονομική σας 

κατάσταση να καλύψετε το κόστος του; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα 

παρακάτω. 

ΝΑΙ ΟΦΙ 
☐ ☐ 

 

Συνεργασία - Δικτύωση 

1.15 υνεργάζεστε με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου σας με σκοπό τη διάχυση 

πληροφοριών, τη βελτίωση και προτυποποίηση της ποιότητας των προϊόντων / 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τους 

προμηθευτές ή του πελάτες σας κ.λπ.; την περίπτωση που η απάντηση είναι 

ΝΑΙ, παρακαλώ επιλέξτε μία από τις απαντήσεις. 

NAI OXI 
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☐ ε τακτική βάση με μόνιμη μονάδα υποστήριξης της συνεργασίας  

☐ 

☐ ε τακτική βάση χωρίς μόνιμη μονάδα υποστήριξης της συνεργασίας 

☐ ε μη τακτική βάση αλλά με περιγεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας 

☐ Περιστασιακά χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο 

☐ Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.16 υνεργάζεστε με άλλες επιχειρήσεις πέραν του κλάδου σας, οι οποίες αποτελούν 

προμηθευτές ή πελάτες σας με σκοπό τη διάχυση πληροφοριών, τη βελτίωση και 

προτυποποίηση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών, την ανάπτυξη 

καινοτόμων ιδεών κ.λπ.; την περίπτωση που η απάντηση είναι ΝΑΙ, παρακαλώ 

επιλέξτε μία από τις απαντήσεις. 

NAI OXI 
☐ ε τακτική βάση με μόνιμη μονάδα υποστήριξης της συνεργασίας  

☐ 

☐ ε τακτική βάση χωρίς μόνιμη μονάδα υποστήριξης της συνεργασίας 

☐ ε μη τακτική βάση αλλά με περιγεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας 

☐ Περιστασιακά χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο 

☐ Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ευκαιρίες – Προκλήσεις – Απειλές 

 

1.17 Πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι Σεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην επιχείρησή σας; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

ΠΟΛΤ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΑΗΜΑΝΣΟ 
ΚΑΘΟΛΟΤ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.18 Ποιες τεχνολογίες, προϊόντα, υπηρεσίες και ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά 

είναι, κατά τη γνώμη σας, πολλά υποσχόμενες για την επόμενη δεκαετία; 

Παρακαλώ, αναφερθείτε τόσο στον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριοτήτων σας 

όσο και γενικά. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….… 

 

1.19 Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι μεγαλύτερες απειλές και προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας και ο κλάδος σας εντός της επόμενης δεκαετίας; 

την περίπτωση που δραστηριοποιείστε σε περισσότερους από έναν κλάδους, 

παρακαλώ αναφερθείτε στους δύο σημαντικότερους. 

 

Απειλές/προκλήσεις επιχείρησης: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….… 

 

Απειλές/προκλήσεις  Κλάδου: 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….… 

 

Δυναμική της Περιφέρειας 

1.20 Ποιοι πιστεύετε είναι οι πιο δυναμικοί κλάδοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

(δώστε παραδείγματα για συγκεκριμένες δραστηριότητες/προϊόντα/υπηρεσίες);  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

 

1.21 Πιστεύετε ότι υπάρχουν νέοι κλάδοι και επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να 

αναδειχθούν άμεσα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (αναφερθείτε κατά το 

δυνατόν με συγκεκριμένα παραδείγματα);  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….… 

 

1.22 Σι επερχόμενες απειλές και προκλήσεις βλέπετε για τους βασικούς τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την επόμενη 

δεκαετία; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….… 
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1.23 Πόσο διεθνοποιημένη είναι η οικονομία της περιοχής σας (δηλαδή, κατά πόσο 

προσανατολίζεται σε καίριους τομείς, και σε ξένες άμεσες επενδύσεις) - ποιοι 

τομείς είναι πιο ανοιχτοί; ε ποιούς προορισμούς πηγαίνουν οι περισσότερες 

εξαγωγές; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

 

1.24 Ποιοί τομείς της οικονομίας στην περιοχή σας είναι ισχυροί σε R&D επενδύσεις 

και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας; Από πού παίρνουν νέες επιστημονικές και 

τεχνολογικές γνώσεις; Από περιφερειακά πανεπιστήμια ή από τους διεθνείς R & D 

εταίρους; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

 

1.25 ε ποιες υποδομές, ή υπηρεσίες, στην Περιφέρειά σας υπάρχουν ελλείψεις που 

επηρρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την προώθηση των 

προϊόντων/υπηρεσιών: 

Ελλείψεις Τποδομών ή Τπηρεσιών 
Βαθμολογία* 

(1-5) 

Τποδομές και υπηρεσίες μεταφορων  

Κοινές υποδομές προώθησης (εκθεσιακοί χώροι, εκθετήρια, κλπ)  

Ευρυζωνικές υποδομές (διασύνδεση στο διαδίκτυο, ταχύτητες)  
Σουριστικές και πολιτιστικές υποδομές για την ανάπτυξη του 

τοπικού αποθέματος (τουριστικά καταφύγια, διαδρομές) (αφορά 

σε τουριστικές επιχειρήσεις ) 

 

Φώροι αποθήκευσης προϊόντων και υποδομές logistics 

(εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις)  
 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

(μεταποιητικές επιχειρήσεις, βιομηχανία κλπ) 
 

Τπηρεσίες τραπεζικού δανεισμού για τις επιχειρήσεις  

Τπηρεσίες συμβουλευτικής για τις επιχειρήσεις  

Άλλες υποδομές, ή υπηρεσίες:  

 * 1: υψηλός βαθμός ελλείψεων – 5 χαμηλότερη σημασία 

 

 

 

2. ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Διασύνδεση με άλλες περιοχές (προμηθευτές – πελάτες) 
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2.1 Οι εισροές για την παραγωγή των προϊόντων σας προέρχονται συνήθως από 

περιοχές εκτός της Περιφέρειας; Αν ΝΑΙ, αναφέρετε τις περιοχές/χώρες από τις 

οποίες προέρχονται συνήθως οι εισροές. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

☐ EΛΛΑΔΑ     ☐ ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΕΝΨΗ    ☐ ΦΨΡΕ ΕΚΣΟ Ε.Ε. 

 

2.2 Οι πελάτες σας βρίσκονται συνήθως σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας; Αν  ΝΑΙ, 

παρακαλώ αναφέρετε τις περιοχές/χώρες στις οποίες βρίσκονται οι κυριότεροι 

πελάτες σας. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

☐ EΛΛΑΔΑ     ☐ ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΕΝΨΗ    ☐ ΦΨΡΕ ΕΚΣΟ Ε.Ε. 
 

 

Προώθηση της καινοτομίας (γνώση/εμπειρία) 

 

2.3 Τπάρχει σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κάποιος φορέας που να προωθεί την 

επιχειρηματικότητα και να υποστηρίζει τους νέους αλλά και τους υφιστάμενους 

επιχειρηματίες; την περίπτωση που η απάντηση είναι ΝΑΙ, μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις. 

NAI OXI 
☐ Επιμελητήριο 

☐ 

☐ Δημόσια Τπηρεσία 

☐ Αναπτυξιακή Εταιρεία 

☐ ύνδεσμος επιχειρήσεων 

☐ υστάδα επιχειρήσεων (cluster) 

☐ Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4 Έχει αναπτύξει η επιχείρηση σας οποιαδήποτε καινοτομία εντός της τελευταίας 

πενταετίας; την περίπτωση που η απάντηση είναι ΝΑΙ, μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις. 

NAI OXI 
☐ Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας 

☐ 

☐ Ανάπτυξη νέων εφαρμογών που βασίζονται σε μια υπάρχουσα τεχνολογία 

☐ Ανάπτυξη νέων διαδικασιών παραγωγής χωρίς χρήση νέας τεχνολογίας 

☐ Ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης της επιχείρησης 

☐ Ανάπτυξη νέων μορφών μάρκετινγκ 

☐ Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

☐ Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.5 Αν  απαντήσατε ΝΑΙ στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλώ σημειώστε πως 

προέκυψε η ιδέα για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις. 
☐ Από τις απαιτήσεις των πελατών 

☐ Από τη μελέτη των ανταγωνιστών επιχειρήσεων 

☐ Από συνεργασία με ερευνητικά – πανεπιστημιακά ιδρύματα της Περιφέρειας 

☐ Από συνεργασία με ερευνητικά – πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός της Περιφέρειας 

☐ Από το προσωπικό της επιχείρησης 
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☐ 
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

2.6 Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια επιχειρηματικής αξιοποίησης 

καινοτόμων ιδεών; Παρακαλώ αναφερθείτε, εφόσον μπορείτε, τόσο στην 

σημερινή όσο και στην προ κρίσης εποχή. 
☐ Έλλειψη χρηματοδότησης 
☐ Μειωμένη ρευστότητα – αυξημένη φορολογία 
☐ Έλλειψη υποστηρικτικών δομών 
☐ Έλλειψη κουλτούρας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
☐ Γραφειοκρατία 
☐ Ασταθές θεσμικό πλαίσιο 

☐ 
Ελλιπής ενημέρωση για χρηματοδοτικές πηγές και τα διαθέσιμα, από το ΕΠΑ, χρηματο-

οικονομικά εργαλεία 
☐ Έντονος ανταγωνισμός 
☐ Υόβος για την αποτυχία  

☐ 
Άλλο: 

(περιγράψτε)…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.7 Έχετε συνεργαστεί ποτέ με ερευνητικά – πανεπιστημιακά ιδρύματα ; 

NAI, εντός της 

Περιφέρειας 

NAI, εκτός της 

Περιφέρειας 

OXI 

☐ ☐ ☐ 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε τον τομέα συνεργασίας και την εμπειρία σας 

(θετική ή αρνητική). 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2.8 Έχετε συμμετέχει/συμμετέχετε σε κάποιο δίκτυο παραγωγών ή άλλη μορφή 

συνεργασίας; 

NAI, εντός της 

Περιφέρειας 

NAI, εκτός της 

Περιφέρειας 

OXI 

☐ ☐ ☐ 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε τον τομέα συνεργασίας και την εμπειρία σας 

(θετική ή αρνητική). 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2.9 Πως θα αξιολογούσατε την γνώση σας για την ερευνητική δραστηριότητα που 

έχει πραγματοποιηθεί η πραγματοποιείται σήμερα σχετικά με τον κλάδο σας, είτε 

εντός είτε εκτός της Περιφέρειας; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΦΨ 

ΓΝΨΗ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.10 ε τι βαθμό ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας η ερευνητική δραστηριότητα που 

έχει πραγματοποιηθεί η πραγματοποιείται σήμερα σχετικά με τον κλάδο σας, είτε 

εντός είτε εκτός της Περιφέρειας; Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

ΠΛΗΡΨ 
ΜΑΛΛΟΝ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 

ΕΦΨ 

ΓΝΨΗ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.11 τελεχώνουν τα τοπικά πανεπιστήμια τις επιχειρήσεις που ευρίσκονται στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου με απόφοιτούς τους, ή οι περιφερειακοί εργοδότες 

πρέπει να ψάξουν αλλού, ή στο εξωτερικό, για ειδικευμένο προσωπικό; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
 

2.12 Έχετε συμμετέχει/συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων 

(εθνικό ή κοινοτικό); (αναφέρετε σε ποιο, ποια περίοδο, και το είδος ενίσχυσης) 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε την εμπειρία σας (θετική ή αρνητική) σε 

σχέση με τις διαδικασίες ένταξης, υλοποίησης του προγράμματος και 

ανταπόκρισης στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Προοπτική συνεργασίας για την ανάπτυξη καινοτομίας 

2.13 Θα συμμετείχατε σε μια συνεργασία με τα ερευνητικά – πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, το δημόσιο τομέα ή/και ιδιωτικές οργανώσεις/φορείς/επιμελητήρια με 

σκοπό να διερευνηθούν οι κλάδοι προς τους οποίους θα πρέπει να 

εξειδικευθούν οι δράσεις Έρευνας, Σεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας; 

Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. 

 

ΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ 

ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΟΦΙ 

ΟΦΙ 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.14 Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ωφεληθεί η επιχείρησή σας από μια τέτοια 

συνεργασία;  

 

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ☐ 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών ☐ 

Αύξηση της κερδοφορίας ☐ 

Αύξηση των πωλήσεων ☐ 

Δημιουργία νέων αγορών ☐ 

Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης ☐ 

Αύξηση της παραγωγικότητας ☐ 

Ευελιξία παραγωγής ☐ 

Βελτίωση ποιότητας ☐ 

Ικανοποίηση πελατών ☐ 

Προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον 

☐ 

Άλλο: (προσδιορίστε βάσει των υφιστάμενων αναγκών της 

επιχείρησης) 

☐ 

 

2.15 Θα δαπανούσατε πόρους (κεφάλαιο, ανθρώπινη εργασία κ.λπ.) με σκοπό να 

ξεκινήσετε να επενδύετε ή να επενδύσετε περισσότερο στην έρευνα και 

καινοτομία; 

 

ΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ 

ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΟΦΙ 

ΟΦΙ 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.16 Ποια θα μπορούσαν να είναι τα κίνητρα που θα καθιστούσαν μια τέτοια 

επένδυση περισσότερο ελκυστική; (Παρακαλώ ιεραρχήστε από το σημαντικότερο 

στο λιγότερο σημαντικό) 

 

Κίνητρο Προτεραιότητα 

(αριθμήστε) 

Οικονομική ενίσχυση   

Απλοποιημένες διαδικασίες ένταξης σε πρόγραμμα  

Εστίαση στις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης  

Εφαρμοσιμότητα / ρεαλιστικότητα καινοτόμου σχεδίου   

Διάθεση συμβουλευτικής υποστήριξης  

Λιτές/αποτελεσματικές δομές συνεργασίας / εποπτείας 

/συντονισμού 

 

Τψηλός βαθμός μεταφοράς τεχνογνωσίας  

Άλλο (αναφέρατε)………………………………………………………  

 

2.17 Με ποιο τρόπο πιστεύετε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορεί να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη της επιχείρησής σας 

Ενημέρωση και Πρόσβαση σε χρηματο-οικονομικά εργαλεία και 

προγράμματα ενισχύσεων 

☐ 

Δημιουργία δικτύων και συνεργασιών ☐ 

Πιστοποίηση και σύμφωνα ποιότητας ☐ 

Αξιοποίηση Σεχνολογιών και Έρευνας ☐ 

Αξιοποίηση Χηφιακών Μέσων και Σεχνολογιών Πληροφορικής ☐ 

Ενίσχυση Εξωστρέφειας (προβολή, εκθέσεις, σχεδίαση προϊόντων, 

marketing) 

☐ 

Δημιουργία Σοπικού Υορέα διευκόλυνσης της χρηματοδότησης όσων εκ 

των  ανωτέρω ενεργειών επιλέχθηκαν, με παροχή δανείων και εγγυήσεων 

☐ 

Δημιουργία Σοπικού Υορέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

υλοποίηση όσων εκ των  ανωτέρω ενεργειών επιλέχθηκαν 

☐ 

Άλλο: 

(αναφέρατε)……………………………………………………………………………….. 

☐ 

 

2.18 Θεωρείτε απαραίτητη την ανάγκη για εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στην 

επιχείρηση σας, όπως σύγχρονο μανατζμεντ και μάρκετινγκ, διαφοροποίηση του 

προϊόντος σας και την επέκταση σε νέες αγορές; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.19 Ποιο θα ήταν ένα κατάλληλο κίνητρο / προϋπόθεση για να αποφασίσετε να 

επενδύσετε -περισσότερο- στην έρευνα, την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες 

προώθησης της επιχείρησής σας; Σι προϋπολογισμό σκοπεύετε να επενδύσετε 

σε κοινοπραξίες με πανεπιστήμια και τεχνολογικά κέντρα της περιοχής; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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Επεξεπγασία στοισείων έπεςναρ γνώμηρ επισειπήσεων  

 
πλνιηθά απεζηάιεζαλ 1000 εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπγθεληξψζεθαλ απαληήζεηο απφ 22 

επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ αθφινπζε αλαινγία αλά λνκφ (Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα) θαη 
θιάδν: 

 
Αξγνιίδα: 36,4% (8 επηρεηξήζεηο) 
Αξθαδία: 18,2% (4 επηρεηξήζεηο) 
Μεζζελία: 18,2% (4 επηρεηξήζεηο) 
Κνξηλζία: 13,6% (3 επηρεηξήζεηο) 
Λαθσλία: 13,6% (3 επηρεηξήζεηο) 
 
Σνπξηζκφο: 36,4% (8 επηρεηξήζεηο) 
Μεηαπνίεζε: 27,3% (6 επηρεηξήζεηο) 
Τπεξεζίεο: 27,3% (6 επηρεηξήζεηο) 
Καηαζθεπέο: 9,1% (2 επηρεηξήζεηο) 
 
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ: 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Δξψηεζε: Πνξεία δξαζηεξηφηεηα επηρείξεζεο; 

Η πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο σο ηαζεξή απφ 
ην 45,5% ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιπηηθά: 
- ηαζεξή: 45,5% 
- Αχμνπζα: 36,4% 
- Φζίλνπζα: 18,2% 

 

Δξψηεζε: Πφζν αληαγσληζηηθφο είλαη ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείζηε  ζηελ 
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο, ή ηνπο πέξαλ ηεο 
Δπξψπεο, αληαγσληζηέο ζαο; Πνηα είλαη ηα αληαγσληζηηθά ζαο πιενλεθηήκαηα θαη 
πψο εμειίζζνληαη απηά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα; 

Οη επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνπλ φηη ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη κέηξην ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο ή πέξαλ ηεο Δπξψπεο 
αληαγσληζηέο. Γηαθξίλεηαη επίζεο φηη ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο πιήηηεηαη απφ ηε 
ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε ζηε ρψξα. 

Χο ιφγνη πνπ δηακνξθψλνπλ απηφ ην βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο αλαθέξνληαη: 

 Σν πςειφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Η δξαζηεξηνπνίεζε αηφκσλ / επηρεηξήζεσλ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

 Η έληνλε γξαθεηνθξαηία 

 Η αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδηαίηεξα ζε 
ζέκαηα ρνξεγήζεσλ 

 Ο πεξηνξηζκφο ζηε δήηεζε πνηνηηθψλ ππεξεζίσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ 
κε αληίζηνηρν απνηέιεζκα ζηελ πξνζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Η ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νη ίδηεο 
ηα αλαθέξνπλ, εληνπίδνληαη ζηα εμήο: 

 Πνηνηηθέο ππεξεζίεο / πνηνηηθά πξντφληα 

 Φπζηθά / ηνπηθά πιενλεθηήκαηα (θιίκα, πεξηβάιινλ, ηνπίν, πνιηηηζκφο, 
θνπιηνχξα) 

 Υακειφηεξεο ηηκέο 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Σειεκαηηθή δηαρείξηζε 
θιήζεσλ) 

 Τπεπζπλφηεηα 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

 Γλψζε ηνπηθψλ ζπλζεθψλ αγνξάο 

 Αλεπηπγκέλν δίθηπν δηαλνκήο 

 Παξαγσγή πξντφλησλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά (κεζνγεηαθά, πξνζαξκνζκέλα 
ζηηο απαηηήζεηο ησλ εγρψξησλ θαηαλαισηψλ) 

 Μεησκέλν θφζηνο κεηαθνξάο πξντφλησλ 
 

Δξψηεζε: Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηεο επηηξέπνπλ 
λα παξάγεη πξντφληα ή ππεξεζίεο; 

Γηα ην 81,8% ησλ επηρεηξήζεσλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πνηφηεηα θαη ηα 
κεγαιχηεξα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα πξντφληα/ππεξεζίεο. Αλαιπηηθά: 
- Πνηνηηθφηεξα ή πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο / πειάηεο κεγαιχηεξα νθέιε ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ: 81,8% 
- Με ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ: 40,9% 
- Άιιν: 9,1% (Άκεζε εμππεξέηεζε, Δπειημία) 

 

Δξψηεζε: Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζε κία ηνπιάρηζηνλ επηινγή ηεο πξνεγνχκελεο 
εξψηεζεο, πεξηγξάςηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζαο (αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα) αλαθνξηθά κε ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, 
εκπεηξίεο, γλψζεηο πνπ δηαζέηεηε ή άιια εθφδηα φπσο δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 
εγθαζηδξπκέλε πειαηεηαθή βάζε, θήκε ή αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή / θαη 
ησλ πξντφλησλ, ηθαλφηεηα απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ παξαγσγή. Πσο εμειίζζνληαη απηά ηα αληαγσληζηηθά ζαο πιενλεθηήκαηα θαηά ηα 
ηειεπηαία ρξφληα; 

Οη απαληήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Δγθαζηδξπκέλε πειαηεηαθή βάζε 

 Φήκε 

 Αλαγλσξηζηκφηεηα 

 Τςειή πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Έκπεηξν / εμεηδηθεπκέλν / επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ / παξαγσγή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

 Άκεζε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 Ιθαλφ κέγεζνο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο / ηθαλφηεηαο εμππεξέηεζεο 

 Υξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ 

 Δλζσκαησκέλε ηερλνγλσζία 

 Αμηνπηζηία ππεξεζηψλ / πξντφλησλ 

 Αζθάιεηα ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξνο εηδηθέο νκάδεο (ΑΜΔΑ, καζεηέο, 
ειηθησκέλνπο) 

 Δμεηδηθεπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ (ππεξεζίεο transfer, πφξηα – πφξηα, εηδηθέο 
κηζζψζεηο, VIP) 

 Υξήζε αζθαιψλ πιηθψλ (νηθνινγηθά) γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

 Υξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Πνιπκέζα) 

 Πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο 

 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

 Καζεηνπνίεζε παξαγσγήο 
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 Υακειφ θφζηνο παξαγσγήο 

 Απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ 

 Σεθκεξίσζε δηεζλψλ παηεληψλ 
 
 

Δξψηεζε: Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηηο γλψζεηο ζαο ζρεηηθά κε ζρεηηθά κε ηνπο 
αληαγσληζηέο ζαο ζε Δπξσπατθφ ή / θαη Γηεζλέο επίπεδν; 

Σν 40,9% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη θαιή γλψζε ησλ αληαγσληζηψλ ζε Δπξσπατθφ ή / θαη 
Γηεζλέο επίπεδν. Αλαιπηηθά: 
- Καιή: 40,9% 
- Πνιχ θαιή: 22,7% 
- Μέηξηα: 13,6% 
- Γελ έρσ γλψζε: 13,6% 
- Καθή: 9,1% 

 

Δξψηεζε: Οη αληαγσληζηέο ζαο ζηελ Δπξσπατθή ή / θαη Γηεζλή αγνξά δηαζέηνπλ 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα παξάγνπλ ηα πξντφληα / ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο; 

εκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληαγσληζηψλ ζηελ Δπξσπατθή ή / θαη Γηεζλή αγνξά 
είλαη θαηά 61,1% ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κε ρακειφηεξν θφζηνο. Αλαιπηηθά: 
- Με ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ: 61,1% 
- Πνηνηηθφηεξα ή πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο / πειάηεο κεγαιχηεξα νθέιε ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ: 33,3% 
- Άιιν: 11,1% (Γηαξθήο αλαδήηεζε αλαβάζκηζεο ππεξεζηψλ θαη εμέιημε δξαζηεξηφηεηαο, 

Σερλνινγηθά αλψηεξα πξντφληα) 
 

Δξψηεζε: Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζε κία ηνπιάρηζηνλ επηινγή ηεο πξνεγνχκελεο 
εξψηεζεο, πεξηγξάςηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηψλ ζαο ζηελ 
Δπξσπατθή ή / θαη Γηεζλή αγνξά αλαθνξηθά κε ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, 
ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εκπεηξίεο, γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή 
άιια εθφδηα φπσο δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εγθαζηδξπκέλε πειαηεηαθή βάζε, θήκε 
ή αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή / θαη ησλ πξντφλησλ, ηθαλφηεηα 
απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή. 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ αλαγλσξίδνληαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
αληαγσληζηψλ ηνπο: 

 Τηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ / πξνζθνξά ππεξεζηψλ 
ηνπο 

 Υακειφηεξν θφζηνο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη κεηαθνξηθψλ εμφδσλ 

 Πξνζθνξά ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 

 Παξνρή επαξθνχο νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

 Μεησκέλν θφζηνο ιφγσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ πεγάδνπλ απφ ην κέγεζνο ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

 Μεγάιε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

 Δθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο 

 Άξηην δίθηπν ππνδνκψλ 

 Φήκε ζηε δηεζλή αγνξά 

 Δγγχηεηα ζε κεγάιεο αγνξέο ηεο Δ.Δ. 

 Ιθαλφηεηα θαη λννηξνπία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηψλ θνξέσλ 
(επηρεηξήζεσλ, θξάηνπο, ζπιινγηθψλ θνξέσλ, παλεπηζηεκίσλ, θνηλσληθψλ 
νκάδσλ) 

 Υακειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο 

 Υακειφ θφζηνο ρξήκαηνοιφγσ ρξήζεο εγρψξηνπ λνκίζκαηνο) 
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 Μεησκέλε γξαθεηνθξαηία 

 ηήξημε απφ ηα θξάηε θαη ηνπηθνχο θνξείο 
 

Δξψηεζε: Πνηεο ηερλνινγίεο, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ 
θιάδν ζαο, εληφο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή 
ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη πνηνηηθφηεξα ή πξνζθέξνπλ 
ζηνπο θαηαλαισηέο / πειάηεο  κεγαιχηεξα νθέιε; 

Οη αθφινπζεο ηερλνινγίεο αλαθέξζεθαλ: 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξάζηλεο ελέξγεηαο 

 Μεραλήκαηα έξγσλ 

 Ρνκπνηηθή 

 Σερλνινγίεο επηθνηλσληψλ (ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ ζε πςειέο ηαρχηεηεο) θαη 
ηειεκαηηθήο 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ κε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πδάησλ 
γηα πφηηζκα 

 Σερλνινγίεο θηληξίζκαηνο (βαθή επίπισλ) 

 Σερλνινγίεο εθπαίδεπζεο (;) 

 Σππνπνίεζε παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξψησλ θαη ελδηάκεζσλ πιψλ 

 Γνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο κεηξήζεσλ 

 Σερλνινγίεο δηαρείξηζεο απνζήθεο (logistics) 3PL 

 Σερλνινγίεο ηξνθίκσλ 

 Μεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

 Δμέιημε δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ γηα εμαγσγέο 

 Σερλνινγία πιηθψλ 

 Δμειηγκέλε κεραλνινγία - κεραλνηξνληθή 

 Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 Τιηζκηθφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 Γίθηπα κεηαθνξψλ (ηξαίλα) 

 Οξγαλσηηθή κείσζε θφζηνπο γξαθεηνθξαηίαο 
 

Δξψηεζε: ε πνηνπο ηνκείο ζα πξέπεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, λα ππάξμνπλ βειηηψζεηο 
ζηελ επηρείξεζή ζαο θαη ζηνλ θιάδν ζαο γεληθφηεξα, γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηάο ζαο/ηνπ; 

Οη βαζηθνί ηνκείο πνπ νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε γηα ηελ 
ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο είλαη θαηά 77,3% ε άκεζε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο θαη ε βειηίσζε ηεο πξνβνιήο επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ. Αλαιπηηθά: 
- Άκεζε κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο (ελεξγεηαθφ θφζηνο θιπ): 77,3% 
- Βειηίσζε πξνβνιήο επηρείξεζεο θαη πξντφλησλ: 77,3% 
- Πξφζβαζε ζε δίθηπα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο/πξνψζεζεο πξνΙφλησλ, ηνπξηζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ: 63,6% 
- Βειηίσζε ξεπζηφηεηαο (αλαδηάξζξσζε δαλείσλ, θιπ): 63,6% 
- Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο – απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ (πξνκήζεηεο, θξαηήζεηο - 

παξαγγειίεο, δηαδίθηπν, κεραλήκαηα, θιπ): 54,5% 
- Βειηίσζε Πνηφηεηαο πθηζηάκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ: 50,0% 
- Αχμεζε γθάκαο πξντφλησλ θαη πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ: 50,0% 
- Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ηνπηθέο πνηθηιίεο, γαζηξνλνκία, θχζε, πνιηηηζκφο, 

θιπ): 40,9% 
- Πξφζβαζε ζε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ αλαδηάξζξσζεο: 31,8% 

 

Δξψηεζε: Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε πςειά πξνζφληα; 

Οη 7 απφ ηηο 22 επηρεηξήζεηο (31,8%) απάληεζαλ πσο δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ ην νπνίν 
είλαη εμεηδηθεπκέλν κε πςειά πξνζφληα. 
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Δξψηεζε: Πφζν αλάγθε έρεη ε επηρείξεζή ζαο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε 
πςειά πξνζφληα; 

Σν 40,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο δειψλεη πσο έρεη κεγάιε αλάγθε γηα 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε πςειά πξνζφληα. Αλαιπηηθά: 
- Μεγάιε: 40,9% 
- Μέηξηα: 36,4% 
- Πνιχ κεγάιε: 9,1% 
- Μηθξή: 9,1% 
- Καζφινπ: 4,5% 

 

Δξψηεζε: Πφζν εχθνια βξίζθεηε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε πςειά πξνζφληα 
εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο; 

Σν 33,3% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη πσο είλαη δχζθνιν λα βξεζεί πξνζσπηθφ κε πςειά 
πξνζφληα εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο. Αλαιπηηθά: 
- Γχζθνιν: 33,3% 
- Μάιινλ εχθνια: 28,6% 
- Μάιινλ δχζθνια: 28,6% 
- Πνιχ εχθνια: 4,8% 
- Καζφινπ: 4,8% 

 

Δξψηεζε: ε πνηφ βαζκφ κπνξεί λα θαιπθζεί ε αλάγθε ηεο επηρείξεζήο ζαο ζε 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απφ ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ ζχκβνπινπ; 

Σν 28,6% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη πσο ε αλάγθε εμεχξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζσπηθνχ κπνξεί είηε κέηξηα είηε θαζφινπ λα θαιπθζεί απφ ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ 
ζχκβνπινπ. Αλαιπηηθά: 
- Μέηξηα: 28,6% 
- Καζφινπ: 28,6% 
- Πνιχ: 23,8% 
- Λίγν: 19,0% 

 

Δξψηεζε: Δθφζνλ έρεηε αλάγθε εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ, ζαο επηηξέπεη ε νηθνλνκηθή 
ζαο θαηάζηαζε λα θαιχςεηε ην θφζηνο ηνπ; 

Σν 82,4% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο δειψλεη πσο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ην 
θφζηνο εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ, ζε αληίζεζε κε ην 17,6% ην νπνίν βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ην θαιχςεη. 

 

Δξψηεζε: πλεξγάδεζηε κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζαο κε ζθνπφ ηε δηάρπζε 
πιεξνθνξηψλ, ηε βειηίσζε θαη πξνηππνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ / 
ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε δηαπξαγκαηεπηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο ή ηνπ πειάηεο ζαο θ.ιπ.; 

Γχν ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπο, αιιά θπξίσο πεξηζηαζηαθά θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 
Αλαιπηηθά: 
- Πεξηζηαζηαθά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πιαίζην: 38,1% 
- Όρη: 33,3% 
- ε κε ηαθηηθή βάζε αιιά κε πεξηγεγξακκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο: 23,8% 
- Άιιν: 4,8% (φιεο νη κνξθέο ζπλεξγαζίαο) 
- ε ηαθηηθή βάζε κε κφληκε κνλάδα ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο: 0% 
- ε ηαθηηθή βάζε ρσξίο κφληκε κνλάδα ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο: 0% 
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Δξψηεζε: πλεξγάδεζηε κε άιιεο επηρεηξήζεηο πέξαλ ηνπ θιάδνπ ζαο, νη νπνίεο 
απνηεινχλ πξνκεζεπηέο ή πειάηεο ζαο κε ζθνπφ ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, ηε 
βειηίσζε θαη πξνηππνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, ηελ 
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θ.ιπ.; 

Σν 42,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο πέξαλ ηνπ θιάδνπ ηνπο, ε νπνία φκσο είλαη πεξηζηαζηαθή ρσξίο ζπγθεθξηκέλν 
πιαίζην: Αλαιπηηθά: 
- Πεξηζηαζηαθά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πιαίζην: 42,9% 
- ε κε ηαθηηθή βάζε αιιά κε πεξηγεγξακκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο: 28,6% 
- Όρη: 23,8% 
- ε ηαθηηθή βάζε ρσξίο κφληκε κνλάδα ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο: 4,8% 
- ε ηαθηηθή βάζε κε κφληκε κνλάδα ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο: 0% 

 

Δξψηεζε: Πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

Η πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (54,5%) πηζηεχεη πσο νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ δηαδξακαηίδνπλ γη’ απηέο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Αλαιπηηθά: 
- Πνιχ ζεκαληηθφ: 54,5% 
- Μάιινλ ζεκαληηθφ: 36,4% 
- Μάιινλ αζήκαλην: 4,5% 
- Καζφινπ: 4,5% 

 

Δξψηεζε: Πνηεο ηερλνινγίεο, πξντφληα, ππεξεζίεο θαη επθαηξίεο ζηελ παγθφζκηα 
αγνξά είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, πνιιά ππνζρφκελεο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία; 
Παξαθαιψ, αλαθεξζείηε ηφζν ζηνλ θιάδν ή ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ ζαο φζν 
θαη γεληθά. 

Χο πνιιά ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: 

 Οη απηνκαηηζκνί ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο κε ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γεληθά 

 Η ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο 

 Η ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ ηξίησλ γηα δηαδηθηπαθέο θξαηήζεηο θαη δηαθήκηζε 

 Η ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Η ρξήζε δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

 Η ρξήζε αμηφπηζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 Η δεκηνπξγία βειηησκέλσλ ζπζηήκαηα εθηίκεζεο πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο 
έξγσλ 

 Η ρξήζε ηερλνινγίαο Logistics 3PL 

 Η αμηνπνίεζε ηεο ρεκείαο ηξνθίκσλ 

 Η πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο δηεζλνχο εκπνξίνπ 

 Η εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πιηθψλ 

 Η αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ 
Αληίζηνηρα, σο θιάδνη πνιιά ππνζρφκελνη αλαθέξζεθαλ νη εμήο: 

 Η παξαγσγή ελέξγεηαο κε έκθαζε ζε εθείλνλ ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο 

 Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ κε έκθαζε ζηηο εμεηδηθεπκέλεο / ελαιιαθηηθέο κνξθέο  

 Οη ππεξεζίεο πγείαο 

 Η δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 Ο θιάδνο ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηήκαηα GNSS - Global Navigation Satellite 
System (GPS) 

 Ο θιάδνο επηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ 

 Ο θιάδνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, εηνίκσλ γεπκάησλ θαη βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ 
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Δξψηεζε: Πνηεο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη κεγαιχηεξεο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο 
πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζή ζαο θαη ν θιάδνο ζαο εληφο ηεο επφκελεο 
δεθαεηίαο; ηελ πεξίπησζε πνπ δξαζηεξηνπνηείζηε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
θιάδνπο, παξαθαιψ αλαθεξζείηε ζηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο. 

Οη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ σο Απεηιέο/πξνθιήζεηο γηα ηηο ίδηεο ηα εμήο: 

 Σελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ζπλεπαγφκελε αβεβαηφηεηα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο 

 Σελ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη πίζηεο ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην κέζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 Σν απμεκέλν θφζηνο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο 
ελέξγεηαο 

 Σα κεησκέλα επίπεδα δήηεζεο θαη ηελ έθπησζε ζηε δεηνχκελε πνηφηεηα 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Σε κεησκέλε παξαγσγή εγρψξησλ πξψησλ πιψλ 

 Σν πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο 

 Σελ ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 
πξνθαιεί ε ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία 

 Σελ έιιεηςε ειέγρσλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην ζεζκηθφ 
πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 Σε ζπγθεληξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζε ιίγεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

 Σελ επξεία αλαδηάξζξσζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ θαη ρξήζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

 Σνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ σο κνλαδηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη φρη 
ζε ζπλδπαζκφ κε ην επίπεδν πνηφηεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

 Σε δηαηαξαρή ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο 

 Σνλ αληαγσληζκφ απφ εηζαγφκελα είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε ρακειφ 
επίπεδν ειέγρσλ θαη πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 

 Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ραξαθηεξηζκέλεο δσλεο ρξήζεο γεο 
 
Απφ ηελ άιιε, νη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ σο απεηιέο/πξνθιήζεηο γηα ηνλ Κιάδν ηνπο 

ηα εμήο: 

 Σελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ζπλεπαγφκελε αβεβαηφηεηα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο 

 Σελ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη πίζηεο ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην κέζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 Σα κεησκέλα επίπεδα δήηεζεο θαη ηελ έθπησζε ζηε δεηνχκελε πνηφηεηα 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Σελ θαθή θήκε ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ 

 Σν απμεκέλν επίπεδν εγθιεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα 

 Σελ έιιεηςε ειέγρσλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην ζεζκηθφ 
πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 Σνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ σο κνλαδηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη φρη 
ζε ζπλδπαζκφ κε ην επίπεδν πνηφηεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

 Σν απμεκέλν θφζηνο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο 
ελέξγεηαο 

 Σνλ αληαγσληζκφ απφ εηζαγφκελα είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε ρακειφ 
επίπεδν ειέγρσλ θαη πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 

 Σε δηαηαξαρή ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο 

 Σε κεγάιε γξαθεηνθξαηία πνπ επηθξαηεί ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 
 

Δξψηεζε: Πνηνη πηζηεχεηε είλαη νη πην δπλακηθνί θιάδνη ζηελ Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ (δψζηε παξαδείγκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο/πξντφληα/ππεξεζίεο); 
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Οη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ κε κεγάιε άλεζε ηνπο εμήο θιάδνπο σο ηνπο πην 
δπλακηθνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ: 

 Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο 

 Η αγξνηηθή παξαγσγή, ηδηαηηέξσο πηζηνπνηεκέλα θαη ηδηαίηεξεο αμίαο πξντφληα 

 Η βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

 Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο 
 

Δξψηεζε: Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ λένη θιάδνη θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ 
κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ άκεζα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (αλαθεξζείηε 
θαηά ην δπλαηφλ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα); 

Χο λένη θιάδνη θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 
αλαθέξζεθαλ νη εμήο: 

 Οη Τπεξεζίεο γεληθά 

 Σα Κέληξα αλαδηαλνκήο (δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα;) 

 Σα Δκπνξηθά ιηκάληα 

 Οη κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ φπσο ν ηαηξηθφο, ν αζιεηηθφο θαη ν 
ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, θαζψο θαη ν αγξνηνπξηζκφο 

 Η παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαη 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ΠΟΠ) 

 Οη λέεο κνξθέο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο (βηνινγηθέο, ζπάληα είδε θπηψλ) 

 Ο ηνκέαο ηεο αλαθχθισζεο / δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

 Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ γηα αιινδαπνχο ηνπξίζηεο 

 Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο 

 Ο θιάδνο ησλ 3PL Logistics 

 Ο θιάδνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ 
 

Δξψηεζε: Ση επεξρφκελεο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο βιέπεηε γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηελ επφκελε 
δεθαεηία; 

Χο επεξρφκελεο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήοο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ αλαθέξζεθαλ νη εμήο: 

 Σν γεληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πνιηηηθννηθνλνκηθή αζηάζεηα 

 Η κεγάιε γξαθεηνθξαηία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

 Οη πηζησηηθνί θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα 

 Η πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

 Η έιιεηςε ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 Η κείσζε ηηκψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ αιηείαο 

 Η έιιεηςε ειέγρνπ ηηκψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

 Η θαηάηκεζε γεσξγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Η εληαηηθνπνίεζε δηεζλνχο αληαγσληζκνχ 

 Η δηάιπζε ηνκέα ηεο β΄ θαηνηθίαο 

 Η ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε 

 Η δηαηαξαρή ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο 

 Η απνδνρή εηζαγφκελσλ εηδψλ απφ ρψξεο κε ρακειφ επίπεδν ειέγρσλ θαη 
πνηφηεηαο 

 Η αζηπθηιία 

 Δλδερφκελεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ δελ δηαζθαιίδνπλ ηα εγρψξηα 
ζπκθέξνληα 

 
 

Δξψηεζε: Πφζν δηεζλνπνηεκέλε είλαη ε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ζαο (δειαδή, θαηά 
πφζν πξνζαλαηνιίδεηαη ζε θαίξηνπο ηνκείο, θαη ζε μέλεο άκεζεο επελδχζεηο) - πνηνη 



Έμππλε εμεηδίθεπζε Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 
ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΙ Δ.Π.Δ. 

 
 

9 

ηνκείο είλαη πην αλνηρηνί; ε πνηνχο πξννξηζκνχο πεγαίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο 
εμαγσγέο; 

Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο εζηηάδνπλ ζην ρακειφ επίπεδν δηεζληπνίεζεο ηεο 
νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη αδπλαηνχλ λα δηαπηζηψζνπλ αλνηρηνχο ηνκείο. 

 

Δξψηεζε: Πνηνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή ζαο είλαη ηζρπξνί ζε R&D 
επελδχζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο; Απφ πνχ παίξλνπλ λέεο 
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο; Απφ πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα ή απφ ηνπο 
δηεζλείο R & D εηαίξνπο; 

Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, νη επηρεηξήζεηο δελ δηαθξίλνπλ ηζρπξνχο ηνκείο ζε 
R&D επελδχζεηο θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

 

Δξψηεζε: ε πνηεο ππνδνκέο ή ππεξεζίεο, ζηελ Πεξηθέξεηά ζαο ππάξρνπλ ειιείςεηο 
πνπ επεξξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ; 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο νη ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα εληνπίδνληαη ζε άιιεο ππνδνκέο ή ππεξεζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη 
επαξθείο βηνκεραληθέο δψλεο, φπσο επίζεο θαη ζηηο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 
Αλαιπηηθά: 

(* 1: πςειφο βαζκφο ειιείςεσλ – 5 ρακειφηεξε ζεκαζία) 
- Άιιεο ππνδνκέο, ή ππεξεζίεο: 1,75 
- Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ: 1,90 
- Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ (κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, 

βηνκεραλία θιπ): 1,95 
- Τπεξεζίεο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: 1,95 
- Υψξνη απνζήθεπζεο πξντφλησλ θαη ππνδνκέο logistics (εκπνξηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο): 2,21 
- Κνηλέο ππνδνκέο πξνψζεζεο (εθζεζηαθνί ρψξνη, εθζεηήξηα, θιπ): 2,23 
- Δπξπδσληθέο ππνδνκέο (δηαζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ηαρχηεηεο): 2,52 
- Σνπξηζηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ απνζέκαηνο 

(ηνπξηζηηθά θαηαθχγηα, δηαδξνκέο) (αθνξά ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο): 2,78 
- Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο: 2,35 

 

ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ – ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

Δξψηεζε: Οη εηζξνέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζαο πξνέξρνληαη ζπλήζσο 
απφ πεξηνρέο εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο; Αλ ΝΑΙ, αλαθέξεηε ηηο πεξηνρέο/ρψξεο απφ ηηο 
νπνίεο πξνέξρνληαη ζπλήζσο νη εηζξνέο. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη εηζξνέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο 
πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ πεξηνρέο εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο, απηή είλαη θπξίσο ε ππφινηπε 
ρψξα θαη δεπηεξεπφλησο ε Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαιπηηθά: 
- Διιάδα: 81,8% 
- Δπξσπατθή Έλσζε: 40,9% 
- Υψξεο εθηφο Δ.Δ.: 13,6% 

 

Δξψηεζε: Οη πειάηεο ζαο βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο; 
Αλ ΝΑΙ, παξαθαιψ αλαθέξεηε ηηο πεξηνρέο/ρψξεο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη 
θπξηφηεξνη πειάηεο ζαο. 
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Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ πειαηνιφγην πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ πεξηνρέο εθηφο 
ηεο Πεξηθέξεηαο, απηή είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππφινηπε ρψξα θαη δεπηεξεπφλησο 
ε Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαιπηηθά: 
- Διιάδα: 68,2% 
- Δπξσπατθή Έλσζε: 31,8% 
- Υψξεο εθηφο Δ.Δ.: 9,1% 

 

Δξψηεζε: Τπάξρεη ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θάπνηνο θνξέαο πνπ λα 
πξνσζεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο 
πθηζηάκελνπο επηρεηξεκαηίεο; 

Σν 63,2% ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη πσο ην Δπηκειεηήξην είλαη ν θπξηφηεξνο θνξέαο 
πνπ πξνσζεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Αλαιπηηθά: 
- Δπηκειεηήξην: 63,2% 
- Όρη: 31,6% 
- Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία: 10,5% 
- χλδεζκνο επηρεηξήζεσλ: 10,5% 
- Γεκφζηα Τπεξεζία: 0% 
- πζηάδα επηρεηξήζεσλ (cluster): 0% 

 

Δξψηεζε: Έρεη αλαπηχμεη ε επηρείξεζε ζαο νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία εληφο ηεο 
ηειεπηαίαο πεληαεηίαο; 

Η πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο (55%) δελ έρεη αλαπηχμεη νπνηαδήπνηε 
θαηλνηνκία εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Αλαιπηηθά: 
- Όρη: 55,0% 
- Αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο: 25,0% 
- Αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζε κηα ππάξρνπζα ηερλνινγία: 20,0% 
- Αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ κάξθεηηλγθ: 20,0% 
- Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ρσξίο ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο: 15,0% 
- Αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο: 10,0% 
- Άιιν: 5,0% 
- Αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ: 0% 

 

Δξψηεζε: Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, παξαθαιψ ζεκεηψζηε 
πσο πξνέθπςε ε ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνηα θαηλνηνκία εληφο ηεο ηειεπηαίαο 
πεληαεηίαο, απηή πξνέθπςε θαηά 88,9% απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Αλαιπηηθά: 
- Απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ: 88,9% 
- Απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο: 66,7% 
- Απφ ηε κειέηε ησλ αληαγσληζηψλ επηρεηξήζεσλ: 33,3% 
- Απφ ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά – παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο: 0% 
- Απφ ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά – παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο: 0% 

 
 

Δξψηεζε: Πνηα είλαη ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα επηρεηξεκαηηθήο 
αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ; Παξαθαιψ αλαθεξζείηε, εθφζνλ κπνξείηε, ηφζν 
ζηελ ζεκεξηλή φζν θαη ζηελ πξν θξίζεο επνρή. 

Η γξαθεηνθξαηία ζεσξείηαη απφ ην 68,2% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο, σο ην 
κεγαιχηεξν εκπφδην, Αλαιπηηθά: 
- Γξαθεηνθξαηία: 68,2% 
- Μεησκέλε ξεπζηφηεηα – απμεκέλε θνξνινγία: 63,6% 
- Έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο: 59,1% 
- Αζηαζέο ζεζκηθφ πιαίζην: 59,1% 
- Έιιεηςε θνπιηνχξαο θαη θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο: 45,5% 
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- Διιηπήο ελεκέξσζε γηα ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο θαη ηα δηαζέζηκα, απφ ην ΔΠΑ, ρξεκαην-
νηθνλνκηθά εξγαιεία: 36,4% 

- Έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ: 31,8% 
- Έληνλνο αληαγσληζκφο: 13,6% 
- Φφβνο γηα ηελ απνηπρία: 4,5% 

 

Δξψηεζε: Έρεηε ζπλεξγαζηεί πνηέ κε εξεπλεηηθά – παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα; 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο (81,8%) δελ έρνπλ ζπλεξγαζηεί πνηέ κε 
εξεπλεηηθά – παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ελψ κφιηο ην 18,2% έρεη ζπλεξγαζηεί (2 επηρεηξήζεηο 
κε ηδξχκαηα εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο, 1 επηρείξεζε κε ηδξχκαηα εληφο ηεο πεξηθέξεηαο θαη 1 
επηρείξεζε κε ηδξχκαηα εληφο θαη εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο). 

 

Δξψηεζε: Έρεηε ζπκκεηέρεη/ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην δίθηπν παξαγσγψλ ή άιιε 
κνξθή ζπλεξγαζίαο; 

Η πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (90,5%) δελ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε θάπνην δίθηπν 
παξαγσγψλ ή άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο. Αλαιπηηθά: 
- Όρη: 90,5% 
- NAI, εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο: 4,8% 
- NAI, εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο: 4,8% 

 

Δξψηεζε: Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ γλψζε ζαο γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ζαο, 
είηε εληφο είηε εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο; 

Σν 27,3% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη πσο ε γλψζε ηνπο γηα ηελ εξεπλεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ή πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν 
ηνπο είλαη είηε θαιή είηε κέηξηα. Αλαιπηηθά: 
- Καιή: 27,3% 
- Μέηξηα: 27,3% 
- Καθή: 22,7% 
- Γελ έρσ γλψζε: 18,2% 
- Πνιχ θαιή: 4,5% 

 

Δξψηεζε: ε ηη βαζκφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ζαο, 
είηε εληφο είηε εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο; 

Μνηξαζκέλεο είλαη νη απαληήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο 
ζηηο αλάγθεο ηνπο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαιπηηθά: 
- Μάιινλ αληαπνθξίλεηαη: 27,3% 
- Γελ αληαπνθξίλεηαη: 27,3% 
- Μάιινλ δελ αληαπνθξίλεηαη: 22,7% 
- Γελ έρσ γλψζε: 22,7% 
- Πιήξσο: 0% 

 

Δξψηεζε: ηειερψλνπλ ηα ηνπηθά παλεπηζηήκηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επξίζθνληαη 
ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κε απφθνηηνχο ηνπο, ή νη πεξηθεξεηαθνί εξγνδφηεο 
πξέπεη λα ςάμνπλ αιινχ, ή ζην εμσηεξηθφ, γηα εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ; 

Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ φηη ηα ηνπηθά παλεπηζηήκηα ΓΔΝ 
ζηειερψλνπλ, πιελ κεκνλσκέλσλ εμαηξέζεσλ, ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά νη 
επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη αιινχ γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  
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Δξψηεζε: Έρεηε ζπκκεηέρεη/ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξφγξακκα ελίζρπζεο 
επηρεηξήζεσλ (εζληθφ ή θνηλνηηθφ); (αλαθέξεηε ζε πνην, πνηα πεξίνδν, θαη ην είδνο 
ελίζρπζεο) 

Αλ ε απάληεζε είλαη ΝΑΙ αλαθέξεηε ηελ εκπεηξία ζαο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ζε ζρέζε 
κε ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο, πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αληαπφθξηζεο ζηηο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ζαο. 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπκκεηάζρεη / ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα ελίζρπζεο, 
άιιεο πξφζθαηα θαη άιιεο ζην παξειζφλ. Η εκπεηξία πνπ θαηαγξάθνπλ είλαη ζεηηθή σο πξνο 
ην γεγνλφο φηη εληζρχζεθαλ αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηνπο, κε αξλεηηθά ζεκεία ηελ 
γξαθεηνθξαηία θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηηο ξνέο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

 

Δξψηεζε: Θα ζπκκεηείραηε ζε κηα ζπλεξγαζία κε ηα εξεπλεηηθά – παλεπηζηεκηαθά 
ηδξχκαηα, ην δεκφζην ηνκέα ή/θαη ηδησηηθέο νξγαλψζεηο/θνξείο/επηκειεηήξηα κε 
ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη θιάδνη πξνο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπζνχλ νη 
δξάζεηο Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο; 

Σν 50% ησλ επηρεηξήζεσλ ζα ζπκκεηείρε ζίγνπξα ζε ζρεηηθέο δξάζεηο, κε κφιηο ην 5% λα 
κε δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή. Αλαιπηηθά: 
- Ναη: 50,0% 
- Μάιινλ λαη: 45,0% 
- Όρη: 5,0% 
- Μάιινλ φρη: 0% 

 

Δξψηεζε: Πσο πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα σθειεζεί ε επηρείξεζή ζαο απφ κηα 
ηέηνηα ζπλεξγαζία; 

Σν 73,7% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη πσο κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία ζα είρε σο θχξην 
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά: 
- Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ: 73,7% 
- Γεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ: 57,9% 
- Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ: 57,9% 
- Βειηίσζε πνηφηεηαο: 52,6% 
- Νέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο: 42,1% 
- Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ: 36,8% 
- Ιθαλνπνίεζε πειαηψλ: 36,8% 
- Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο: 31,6% 
- Βειηίσζε αληαγσληζηηθήο ζέζεο: 31,6% 
- Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο: 21,1% 
- Δπειημία παξαγσγήο: 21,1% 

 

Δξψηεζε: Θα δαπαλνχζαηε πφξνπο (θεθάιαην, αλζξψπηλε εξγαζία θ.ιπ.) κε ζθνπφ 
λα μεθηλήζεηε λα επελδχεηε ή λα επελδχζεηε πεξηζζφηεξν ζηελ έξεπλα θαη 
θαηλνηνκία; 

Σν 42,9% ησλ επηρεηξήζεσλ απαληά πσο «κάιινλ λαη» ζα δαπαλνχζε πφξνπο γηα ηελ 
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Αλαιπηηθά: 
- Μάιινλ λαη: 42,9% 
- Ναη: 33,3% 
- Όρη: 14,3% 
- Μάιινλ φρη: 9,5% 

 

Δξψηεζε: Πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα θίλεηξα πνπ ζα θαζηζηνχζαλ κηα ηέηνηα 
επέλδπζε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή; 
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Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ηεξαξρνχλ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ σο ην 
ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα λα θαηαζηήζνπλ κηα ηέηνηα επέλδπζε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή. 
Αλαιπηηθά θαηά ζεηξά: 
- 1) Οηθνλνκηθή ελίζρπζε 
- 2) Απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο έληαμεο ζε πξφγξακκα 
- 2) Δζηίαζε ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
- 4) Ληηέο/απνηειεζκαηηθέο δνκέο ζπλεξγαζίαο / επνπηείαο /ζπληνληζκνχ 
- 6) Τςειφο βαζκφο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 
- 5) Δθαξκνζηκφηεηα / ξεαιηζηηθφηεηα θαηλνηφκνπ ζρεδίνπ 
- 7) Γηάζεζε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 
- 8) Άιιν 

 

Δξψηεζε: Με πνην ηξφπν πηζηεχεηε ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ζεσξείηαη σο ν πην ζεκαληηθφο ηξφπνο ππνζηήξημεο ηεο 
αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Αλαιπηηθά: 
- Δλίζρπζε Δμσζηξέθεηαο (πξνβνιή, εθζέζεηο, ζρεδίαζε πξντφλησλ, marketing): 75,0% 
- Γεκηνπξγία δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ: 50,0% 
- Γεκηνπξγία Σνπηθνχ Φνξέα δηεπθφιπλζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο φζσλ εθ ησλ αλσηέξσ 

ελεξγεηψλ επηιέρζεθαλ, κε παξνρή δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ: 50,0% 
- Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ θαη Έξεπλαο: 40,0% 
- Αμηνπνίεζε Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο: 40,0% 
- Γεκηνπξγία Σνπηθνχ Φνξέα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε 

φζσλ εθ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ επηιέρζεθαλ: 40,0% 
- Δλεκέξσζε θαη Πξφζβαζε ζε ρξεκαην-νηθνλνκηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα 

εληζρχζεσλ: 35,0% 
- Πηζηνπνίεζε θαη ζχκθσλα πνηφηεηαο: 25,0% 

 

Δξψηεζε: Θεσξείηε απαξαίηεηε ηελ αλάγθε γηα εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ 
ζηελ επηρείξεζε ζαο, φπσο ζχγρξνλν καλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ, δηαθνξνπνίεζε 
ηνπ πξντφληνο ζαο θαη ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο; 

ε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε εηζαγσγή 
θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ φπσο φπσο ζχγρξνλν καλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ, δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
πξντφληνο θαη επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο. 

 

Δξψηεζε: Πνην ζα ήηαλ έλα θαηάιιειν θίλεηξν / πξνυπφζεζε γηα λα απνθαζίζεηε 
λα επελδχζεηε -πεξηζζφηεξν- ζηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πξνψζεζεο ηεο επηρείξεζήο ζαο; Ση πξνυπνινγηζκφ ζθνπεχεηε λα επελδχζεηε ζε 
θνηλνπξαμίεο κε παλεπηζηήκηα θαη ηερλνινγηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο; 

Χο θίλεηξα γηα επέλδπζε – πεξηζζφηεξν – ζηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζεκεηψλνληαη: 

 Η αχμεζε ηνπ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 
νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο  

 Η δηεχξπλζε ηεο αγνξάο (δπλεηηθψλ πειαηψλ)  

 Η δεκηνπξγία πξννπηηθψλ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο 

 Η έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε Παλεπηζηήκηα 

 Η παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη ε κείσζε εηζθνξψλ 

 Η ελεξγφο ππνζηήξημε ελεξγεηψλ εμαγσγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
 




