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Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από 
Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της διαβούλευσης που το 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε να οργανώσει για την καλύτερη 
προετοιμασία του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-κίνηση. Μέρος της διαβούλευσης αυτής αποτελεί η 
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Απριλίου. Η διαβούλευση συνεχίζεται. 
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1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα 

Ο τομέας «Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» - ΔΠΒ- συγκεντρώνει δύο διακριτές 
κατηγορίες όπου υπάγονται κατά κύριο λόγο οι εξής παραγωγικοί κλάδοι: 

Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 Κλωστοϋφαντουργία- έτοιμο ένδυμα 

 Υποδήματα- Δερμάτινα είδη- γούνα 

 Αργυροχρυσοχοΐα 

 Επιπλοποιεία 

 Κατασκευή Παιγνιδιών 

 Χειροτεχνία 

Πολιτιστικές Βιομηχανίες  

 Κινηματογράφος 

 Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου –Gaming- 

 Εικαστικές Τέχνες 

 Παραστατικές τέχνες 

 Εκδόσεις βιβλίων 

 Παραγωγή και πώληση αντιγράφων μνημείων 

Από την ανωτέρω απαρίθμηση προκύπτει ότι ο τομέας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία κλάδων με 
ανομοιότητες μεταξύ τους ως προς τα μεγέθη, τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την κάθε 
παραγωγική αλυσίδα/κλάδο, τις ανάγκες παρεμβάσεων στήριξης του κάθε κλάδου. 

Σήμερα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πολιτισμού και δημιουργίας αναδεικνύεται παγκόσμιος ηγέτης, 
κατέχοντας το 70% της παγκόσμιας αγοράς. Διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στο εξαγωγικό 
εμπόριο προς τις τρίτες χώρες, αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της 
κοινοτικής και εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς και χρησιμοποιεί ως βασικό 
συντελεστή παραγωγής τη γνώση και την τεχνογνωσία, το συναίσθημα, τον πολιτισμό και την 
καινοτομία. 

Ο τομέας αυτός φάνηκε μάλιστα ιδιαίτερα ανθεκτικός στην παρούσα κρίση χρέους και ύφεσης όσον 
αφορά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του και ενίσχυσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα των 
νέων. Την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας επέδειξε ένα σταθερό βηματισμό προς μια αναπτυξιακή 
τροχιά, αλλά από το 2010 και μετά ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε το 10% και αναμένεται να 
παραμείνει σε αυτό το υψηλό ποσοστό τα επόμενα έτη.  

Αν και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένα και ελλιπή, 
προκύπτει ότι μεταξύ των ετών 2002 και 2011 η αξία του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδος σε προϊόντα 
και υπηρεσίες πολιτισμού και δημιουργίας αυξήθηκε ραγδαία. Ωστόσο, το ισοζύγιο παρέμεινε 
αρνητικό. Η ελλειμματική θέση προσδιορίζεται από το εμπορικό έλλειμμα στην κατηγορία των 
προϊόντων, ενώ το μικρό – αν και αυξανόμενο διαχρονικά – πλεόνασμα στο σκέλος των υπηρεσιών 
δεν είναι αρκετό για την ανατροπή του αρνητικού ισοζυγίου.  

Στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η κλωστοϋφαντουργία-έτοιμο 
ένδυμα και υπόδηση όπου παρότι επλήγη ιδιαίτερα έντονα από την κρίση, εξακολουθεί σήμερα να 
παραμένει ένας βασικός κλάδος της οικονομίας. Διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα όπως: 
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 Πρώτη βαμβακοπαραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (το 80% της ευρωπαϊκής 
παραγωγής) με βαμβάκι υψηλής ποιότητας, μεγάλα περιθώρια βελτίωσής του και ευρύ φάσμα 
νέων εφαρμογών. 

 Εξαιρετική ευελιξία και δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής των επιχειρήσεων (κυρίως των 
μεγαλύτερων και καθετοποιημένων) 

 Εύρος παραγωγικών δυνατοτήτων και δυνατότητα παραγωγής σύνθετων και έντονα 
διαφοροποιημένων προϊόντων 

 Πολύ γρήγορη ανταπόκριση (λόγω της οργάνωσης των επιχειρήσεων αλλά και της 
γεωγραφικής θέσης της χώρας) 

 Πολύ καλή αναλογία στη σχέση ποιότητας - τιμής – αντιλαμβανομένης αξίας  

 Δυνατότητα ανάληψης παραγγελιών ανεξαρτήτως αιτούμενης ποσότητας  

 Ισχυρές και καθιερωμένες εμπορικές σχέσεις και συνεργασίες στην Ευρώπη. 

 Ειδικά στον κλάδο της υπόδησης η αλυσίδα αξίας είναι καθετοποιημένη 

Στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών ξεχωρίζει την τελευταία 5ετία ο κλάδος των 
κινηματογραφικών παραγωγών. Ο Κινηματογράφος αποτελεί τον πιο δυναμικά ανερχόμενο τομέα 
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, με πολλές δυνατότητες για διεθνή προβολή της Ελλάδας, όπως 
δείχνουν οι τελευταίες επιτυχημένες παρουσίες ελληνικών ταινιών στα διεθνή Φεστιβάλ, αλλά και για 
προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, αφού η χώρα μας διαθέτει τις προϋποθέσεις να 
φιλοξενήσει την παραγωγή ταινιών προσφέροντας τόσο το φυσικό σκηνικό όσο και εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό. 

Ένας επίσης ανερχόμενος κλάδος των πολιτιστικών βιομηχανιών διεθνώς είναι αυτός της ανάπτυξης 
και προώθησης ψυχαγωγικών παιχνιδιών και δημιουργικού περιεχομένου σε κάθε είδους  
συσκευές/μέσα και διαδραστικά περιβάλλοντα. H σημαντική αυτή άνθιση που παρουσιάζεται 
σχετίζεται άμεσα με την καταλυτική εισαγωγή της Πληροφορικής στις Δημιουργικές Βιομηχανίες. Η 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού απαιτεί πολλαπλές λειτουργίες1, που μπορούν να 
αξιοποιήσουν την ψυχαγωγική φύση του παιχνιδιού (Gamification) ως μέσο για τη στοχευμένη 
προώθηση ενός μηνύματος σε επιμέρους κοινά, εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών βρίσκει ολοένα και περισσότερες εφαρμογές στο επίπεδο των 
«serious» games – περάν δηλαδή του αμιγώς ψυχαγωγικού λογισμικού – σε πεδία όπως η προβολή 
και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση, οι 
προσομοιώσεις (simulations), οι εφαρμογές στην υγεία, η διαφήμιση/επικοινωνία, κ.α. Παράλληλα, 
οι τεχνολογίες παιγνίων (gaming technologies) μπορούν να συνδυαστούν και να αναδείξουν 
πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο, σε περιβάλλοντα από κινητές συσκευές μέχρι πλανητάρια και 
εικονικούς κόσμους, με πληθώρα νέων εφαρμογών και πεδίων έρευνας όπως είναι η 
σύνθεση/αναπαραγωγή του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης επηρεάζει το εικονικό περιβάλλον, η 
προσαρμογή του δυναμικά παραγόμενου περιεχομένου ανάλογα με την εμπειρία/ικανοποίηση του 
χρήστη και προσαρμοστική μάθηση, κ.α.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή 
αγορά εφαρμογών (apps) αναμένεται να φτάσει τα 63 δισεκατομμύρια ευρώ με 5 εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας ως το 2018, εντός της οποίας οι δημιουργοί εφαρμογών παιχνιδιών στην Ε.Ε. 
κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά: 28 εταιρείες από την ΕΕ δημιούργησαν το 40% των 

                                                        
1 όπως προγραμματισμό Η/Υ, Εικόνα, Ήχο, Κίνηση, Βίντεο, Σενάριο κ.α., γεγονός που δημιουργεί μια πρώτης τάξεως συνθήκη για την 
καλλιέργεια πολύ‐κλαδικών συνεργασιών (cross‐disciplinary). 
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100 κορυφαίων σε εισπράξεις εφαρμογών παιχνιδιών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.2 Πλεονέκτημα του 
κλάδου είναι η αυτονόητη εξωστρέφεια και το ανοιχτό σύστημα διανομής. 

Η στρατηγική που για την ανάπτυξη του τομέα, παρά την πολυμορφία του, περιλαμβάνει στόχους με 
κοινά χαρακτηριστικά που διατρέχουν όλους τους ανωτέρω κλάδους και αυτά είναι: 

Η  δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών 
κάθε κλάδου (design & branding) προκειμένου να διευκολύνει την προώθηση  τους στην 
διεθνή αγορά (εξωστρέφεια) σε συνδυασμό με την αισθητή βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας τους και την αύξηση της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας τους. 

Η ανωτέρω στρατηγική για τον τομέα ΔΠΒ θα πρέπει να συνδυάζεται με την στόχευση των άλλων 8 
τομέων προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά ιδιαίτερα με τον τουρισμό και την παραγωγή 
τροφίμων που από κοινού με τον τομέα ΔΠΒ σηματοδοτούν την διεθνή εικόνα της χώρας, 
δημιουργώντας ένα αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που θα τα 
χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα, η διακριτή ταυτότητα και οι ανταγωνιστικές τιμές. 

 

2. Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα  

Ειδικός στόχος 1: Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των ΔΠΒ αντιμετωπίζουν προβλήματα 
άμεσου χαρακτήρα για την συνέχιση της λειτουργίας τους, γεγονός που κάνει επιτακτικές 
παρεμβάσεις από το ΕΠΑΝΕΚ άμεσου χαρακτήρα. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η δημιουργία νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων (πχ. κεφάλαιο κίνησης, ασφάλιση εμπορικών επισφαλειών,κλπ) και 
στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και για την 
πρόσληψη ανέργων και νέων. 

Κατηγορίες Παρέμβασης 

ΚΠ 1.1 Ανασύσταση της αγοράς 

ΚΠ 1.2. Αντιμετώπιση της ανεργίας - Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας 

Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

Η έξοδος της χώρας από την κρίση προϋποθέτει την σημαντική αύξηση των εξαγωγών άρα και την 
στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτή την προσπάθεια μέσω της ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων 
για την συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις και ανάπτυξη Liaison Offices σε διεθνή 
σημεία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Επίσης, μέσω της  ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την 
συνεργασία με εμπειρογνώμονες εξαγωγών, έλληνες ή αλλοδαπούς, την κατάρτιση στελεχών 
επιχειρήσεων στο θέμα, καθώς και της υποστήριξης πρωτοβουλιών για διεθνείς συνεργασίες και 
συμπαραγωγές, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (ειδικότερα για τις πολιτιστικές βιομηχανίες). Ακόμη η 
εξωστρέφεια θα ενισχυθεί μέσω της εκπόνησης μελετών αγοράς για λογαριασμό συλλογικών φορέων 

                                                        

2http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-145_en.htm  
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επιχειρήσεων, της σύνδεσης φορέων με διεθνή κλαδικά δίκτυα πληροφόρησης τάσεων αγορών 
καθώς και της ενίσχυσης δικτύου ελλήνων οικονομικών και εμπορικών ακολούθων σε ξένες χώρες. 

Κατηγορίες Παρέμβασης  

ΚΠ 2.1. Προβολή και Προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα των 
Ελληνικών Brands στη Διεθνή Αγορά 

ΚΠ 2.2. Προσανατολισμός των Ελληνικών Επιχειρήσεων προς τις εξαγωγές και υιοθέτηση 
εξαγωγικής κουλτούρας 

ΚΠ 2.3. Πληροφόρηση για προσαρμογή στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού (τάσεις αγοράς, 
συμπεριφορά καταναλωτών) 

Ειδικός στόχος 3: Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 

Σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις η κρίση ανέδειξε με έντονο τρόπο διαρθρωτικές αδυναμίες που 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά τους, την χρηματοληπτική τους ικανότητα, τις προοπτικές 
ανάπτυξης τους. Η ενίσχυση από το ΕΠΑΝΕΚ της εκπόνησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης και 
προσαρμογής θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην ταχύτερη εξυγίανσή τους και στην εξασφάλιση 
της συνέχισης της λειτουργίας τους. Στον τομέα των ΔΠΒ υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Τα σχέδια, που θα εκπονηθούν από εξειδικευμένες εταιρείες 
συμβούλων, θα καλύπτουν την εξέταση της διάρθρωσης και της οργανωτικής δομής της επιχείρησης 
αλλά και θα καλύπτουν την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού που την στελεχώνει με στόχο την 
προσαρμογή του στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Θα μπορούσε να προβλεφθεί και η 
ενίσχυση των παρεμβάσεων που θα προκύψουν από τα εν λόγω σχέδια (αλλαγές στην δομή της 
επιχείρησης, στην παραγωγική διαδικασία, κατάρτιση προσωπικού, αλλαγές στην δομή της 
επιχείρησης κλπ). 

Κατηγορίες Παρέμβασης  

ΚΠ 3.1. Η ενίσχυση της εκπόνησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης 

ΚΠ 3.2. Η ενίσχυση της εκπόνησης των σχεδίων προσαρμογής 

Ειδικός στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 

Η έμφαση που δίνεται από το ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυσης της προσπάθειας των επιχειρήσεων για 
αύξηση των εξαγωγών ( καθώς και στην υποκατάσταση των εισαγωγών) προϋποθέτει την βελτίωση 
της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά παρεμβάσεων που σχετίζονται με την βελτίωση στην καινοτόμο 
σχεδίαση (design), στην εισαγωγή καινοτομιών στην διαδικασία παραγωγής, στην συμμόρφωση με 
διεθνή πρότυπα, στην συνεργασία με περισσότερους κρίκους της αλυσίδας αξίας ( λχ κέντρα 
έρευνας, ποιοτικού ελέγχου, προμηθευτές πρώτων υλών, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης).  

Κατηγορίες Παρέμβασης  

ΚΠ4.1. Βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των πρώτων υλών 

ΚΠ 4.2. Δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην τεχνολογική 
καινοτομία 
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Ειδικός στόχος 5: Αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας 

Η αξιοποίηση της αλυσίδας αξίας και η ενίσχυση των δικτυώσεων , καθιστά τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες πιο ανταγωνιστικά και αυξάνει τις θέσεις εργασίας. 

Η ενίσχυση των δικτυώσεων, της συνεργασίας, των συμπράξεων και των συγχωνεύσεων 
επιχειρήσεων που είναι ομοειδείς ή ανήκουν στην ίδια ή συμπληρωματικές αλυσίδες αξίας, των 
επιχειρήσεων που συμπράττουν για την εκτέλεση  έργων (projects) καθώς και η ενίσχυση της 
συστέγασης και της ομαδοποίησης επιχειρήσεων για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας καθιστά 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πιο ανταγωνιστικά και αυξάνει τις θέσεις εργασίας. 

Επίσης, η αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας θα ενισχυθεί μέσω της υλοποίησης κεντρικών 
υποδομών ευρείας κλίμακας, της ενθάρρυνση της συνεργασίας και δικτύωσης  του δημιουργικού και 
πολιτιστικού τομέα μεταξύ τους καθώς και με άλλους τομείς. Ακόμα θα ενισχυθούν νέες επιχειρήσεις 
που θα δημιουργηθούν είτε στους ανερχόμενους τομείς δημιουργικού περιεχομένου, είτε σε 
παραδοσιακούς κλάδους που θα συμπληρώνουν ή θα ανανεώνουν τις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας. 
Επιπρόσθετα θα ενισχυθούν και υποστηριχτούν πρωτοβουλίες για την δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων (start-ups). 

Κατηγορίες Παρέμβασης  

ΚΠ 5.1. Δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών συστημάτων-δικτύων 

ΚΠ 5.2 Ανάδειξη νέων επιχειρήσεων για συμπλήρωση και ανανέωση του βιομηχανικού ιστού 

Οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης 

ΟΚΠ 1. Δημιουργία εθνικών προτύπων και έλεγχος της αγοράς 

Προώθηση και ενσωμάτωση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στο εθνικό σύστημα τυποποίησης 
για την υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και την βελτίωση των προϊόντων αυτής. 
Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους με διεθνή 
πρότυπα και προδιαγραφές. Ενίσχυση φορέων του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα για την 
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης και πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα. Ενίσχυση 
των εξειδικευμένων εποπτικών μηχανισμών ελέγχου και περαιτέρω θεσμική θωράκιση τους για την 
συμμόρφωση της αγοράς ιδιαίτερα για τα εισαγόμενα προϊόντα χαμηλού κόστους που 
ανταγωνίζονται αθέμιτα προϊόντα που ακολουθούν διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Έλεγχος 
προϊόντων απομίμησης και πειρατείας. 

ΟΚΠ 2. Κατάρτιση και πιστοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού 

Η διεξαγωγή κατάλληλα σχεδιασμένων και αποδοτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
ως άνω Ειδικών Στόχων απαιτεί κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, μία 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αντίστοιχες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων εξειδικευμένου προσωπικού. 

ΟΚΠ3. Παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που θα προάγουν την 
επιχειρηματικότητα, θα τις στηρίξουν στην αναπτυξιακή τους προσπάθεια και θα συμπληρώνουν τις 
όποιες άλλες ενισχύσεις θα τους προσφέρονται από το ΕΠΑΝΕΚ. Θα απαιτηθεί για όλους τους τομείς 
προτεραιότητας η αξιοποίηση/επικαιροποίηση/συγκρότηση μητρώων εμπειρογνωμόνων. 

 mentoring του επιχειρηματία για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, 
για την σύνταξη business plan, για την συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, για την 
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συνεργασία με φορείς της γνώσης ( εμπειρογνώμονες, ερευνητικά ιδρύματα,…), για την 
προαγωγή συνεργειών και δικτυώσεων. 

 δράσεις ΕΤΑΚ για νέα προϊόντα 

 συμβουλευτικές υπηρεσίες για οργάνωση παραγωγής - εξαγωγών - marketing 

 σχεδιασμός προϊόντος (συσκευασιών, ιστοσελίδας, mobile apps, ποιοτικό έλεγχο, ανάπτυξη 
νέων προϊόντων ή εξέλιξη υπαρχόντων),  

 πιστοποιήσεις ποιότητας (ISO, CMMI κλπ) 

 κατάθεση και κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (trademarks) 
και κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΟΚΠ 4. Υλοποίηση κεντρικών υποδομών ευρείας κλίμακας 

Κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων των κλάδων των Δημιουργικών Βιομηχανιών σε κεντρικές 
υποδομές που να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οικονομίες κλίμακας όπως μίσθωση ή 
απόκτηση κτηριακών υποδομών για στέγαση σε κτήρια clusters. Αντίστοιχα για το Gaming 
απαιτούνται τεράστιοι όγκοι ψηφιακών δεδομένων που πρέπει να μεταφερθούν, επεξεργαστούν, και 
αποθηκευτούν (υπερ-υψηλή ταχύτητα internet, symmetric bandwidth, security, QoS, Server 
Licensing, web services hosting, κλπ). 


