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Ρόδος, 05.07.2018 
 
1. Χρηματοδότηση από ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ και 

ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα σε θάλασσες και παραλίες. 

 
Την ενίσχυση 12 Δήμων με συνολικά 2 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών που θα εξασφαλίζουν 

αυτόνομη πρόσβαση σε θάλασσες και παραλίες για τα ΑμΕΑ και άλλες κατηγορίες ατόμων με 
περιορισμένη κινητικότητα, ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Η Ειδική Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Ευγενία 
Φωτονιάτα, υπέγραψε τις αποφάσεις για την ένταξη των πρώτων έργων στη Δράση «Δημιουργία 
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 

2. Οι καινοτομικές επιδόσεις της Ελλάδας όπως αποτυπώνονται στον Ευρωπαϊκό 
Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018. 
 
Μια διαρκώς βελτιούμενη πορεία των επιδόσεων καινοτομίας εμφανίζει η Ελλάδα, με βάση τα 

πιο πρόσφατα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 (European 
Innovation Scoreboard, EIS) αναφορικά με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας από το 2014 μέχρι 
σήμερα. Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας και 
έρευνας & ανάπτυξης, με τη χώρα να συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του EIS που αφορούν την 
Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η ανάλυση έχει σκοπό 
να διευκολύνει την κατανόηση των περίπλοκων πρωτογενών συνθετικών πινάκων που αφορούν τη 
χώρα (όπως αυτοί δημοσιεύονται στο αντίστοιχο country report για την Ελλάδα) και την 
επακόλουθη ενίσχυση του σχετικού δημόσιου διαλόγου. 

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) του 2018, ο οποίος δημοσιεύτηκε 
στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών 
μελών για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες. Μέσω της ετήσιας 
δημοσίευσης του EIS από το 2000 μέχρι σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής αποτίμησης 
των ερευνητικών και καινοτομικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών κρατών μελών (καθώς και 
κάποιων τρίτων χωρών), αναδεικνύοντας έτσι τις ισχυρές και ασθενείς διαστάσεις του ερευνητικού 
και καινοτομικού τους συστήματος. Επιπλέον, μέσω της δημοσίευσης των ευρημάτων ωθούνται τα 
κράτη μέλη να σταθμίσουν ή/και να ιεραρχήσουν τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν 
τις προσπάθειές τους ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω αυτές τις επιδόσεις. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

No65 
 

05.07.2018 
 

Γενικού Ενδιαφέροντος  

http://www.ando.gr/
mailto:ando@ando.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=525


 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 78230-75323 - Fax +30 22410 85131  

Web Site: www.ando.gr ● email: ando@ando.gr 

 

  
Σύμφωνα με τα ευρήματα του 2018, η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην καινοτομία συνεχίζει 

να αυξάνεται, ενώ ο ρυθμός αυτής της βελτίωσης έχει επιταχυνθεί τα τελευταία έτη. Αποτέλεσμα 
είναι ότι η ΕΕ μειώνει την απόσταση που τη χωρίζει από βασικούς ανταγωνιστές, όπως ο 
Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτούνται όμως περαιτέρω προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Στο επίπεδο των κρατών μελών, η 
Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη 
Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, που εντάσσεται φέτος 
στην ομάδα των κορυφαίων στην καινοτομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ. 

 
3. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών 

Ακτών, 18–28 Σεπτεμβρίου 2018, ακτές Σλοβενίας. 

 
Η  «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών Ακτών» θα 

λάβει χώρα στις 18-28 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αδριατική ακτή της Σλοβενίας και πιο 
συγκεκριμένα στις πόλεις Ίζολα και Κόπερ. Έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει στα θέματα της 
θάλασσας, των ακτών, των φυσικών πόρων και των οικονομικών δυνατοτήτων που παρέχουν 
καθώς και να παρουσιάσει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι θάλασσες και οι ακτές λόγω 
των φυσικών φαινομένων και των ανθρωπίνων παρεμβάσεων. 

Η σχετική ανάρτηση – ανακοίνωση στο ΕΣΠΑ και σχετικό αφιέρωμα στο κανάλι της EUSAIR 
στο YouTube. 
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Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
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