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1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Στόχος της ενότητας αυτής είναι να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης δράσεων
Καινοτομίας, Έρευνας και Επιχειρηματικότητας της προγραμματικής περιόδου 20142020 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τους στόχους και να δοθούν
απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα, την
αποδοτικότητα, την επίπτωση και τη βιωσιμότητα των δράσεων.
Οι δράσεις που θα αξιολογηθούν εμπίπτουν ως επί το πλείστων στις δράσεις της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο
αυτό θα αξιολογηθούν οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ ΒΑ, το ΕΠΑΝΕΚ
και το ΠΑΑ καθώς και από Ευρωπαϊκά προγράμματα (H2020, Life+, κ.α.)
Η διαφοροποίηση των χρηματοδοτήσεων μεταξύ χρηματοδοτικών εργαλείων είναι η εξής:





1.1.

το ΠΕΠ 2014-2020 στηρίζει δράσεις τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας όπου οι
πόροι αφορούν ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις των οποίων το αποτέλεσμα
απαιτεί επιχειρηματική ανάπτυξη και διασύνδεση με την τοπική πραγματικότητα
το ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδοτεί δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της εθνικής
RIS ή και την στήριξη ερευνητικών φορέων και υλοποιούνται χωρικά στην ΠΒΑ
το ΠΑΑ στηρίζει δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας με βάση την
επιλεξιμότητα του ΕΓΤΠΕ

Υλοποίηση της RIS3

Η στρατηγική της RIS όσο και οι επιμέρους στοχεύσεις της αφορούσαν:




Συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους έγινε αναπτυξιακή εμβάθυνση με τα
διαχειριστικά και χρηματοδοτικά εργαλεία των συγχρηματοδοτούμενων πόρων
(αγροδιατροφή, τουρισμός / φύση / πολιτισμός, e-οικονομία)
Συγκεκριμένες μεθοδολογίες για κινητοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας
(Από το χωράφι στο ράφι / ποιότητα, διακλαδικές διασυνδέσεις, συνέργειες
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού στη λογική της ενεργοποίησης τοπικών
παραγωγικών συστημάτων)

Η τακτική και η μεθοδολογία για την υλοποίηση αυτών των επιμέρους στόχων αφορούσε
τις ακόλουθες φάσεις:
1η Φάση: Ενεργοποίηση Δημοσίων Φορέων και Επιστημονικής & Ερευνητικής
κοινότητας
i.
ii.

iii.

Χρηματοδότηση δημόσιων ερευνητικών υποδομών που θα λειτουργήσουν ως
αναπτυξιακή βάση / υπόβαθρο, για τη στήριξη της ερευνητικής εκκίνησης.
Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων προϊοντικού προσανατολισμού με πόρους
της ΠΒΑ για να ξεκινήσει η ερευνητική διαδικασία και να δώσει τα πρώτα
αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα να κινητοποιηθεί με έμμεσο τρόπο η παραγωγική
βάση.
Χρηματοδότηση ερευνητικά ώριμων ιδιωτικών πρωτοβουλιών

2η Φάση: Ενεργοποίηση Ιδιωτικού Τομέα
Ενεργοποίηση ιδιωτών μέσω της συμμετοχής τους με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε
προκηρύξεις για αξιοποίηση ή/και ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην
παραγωγική τους διαδικασία.
Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση της στρατηγικής, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ξεκίνησε την εφαρμογή της RIS 3 μέσα από το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
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παράλληλα με την ενεργοποίηση της εθνικής RIS3, ενώ επίσης η Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου (ως διοικητικός μηχανισμός) υιοθέτησε την στρατηγική και ξεκίνησε την
εφαρμογή της με την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (από ίδιους πόρους της)
στην κατεύθυνση της προϊοντικής έρευνας.
Σε εθνικό επίπεδο οι δράσεις που συνέβαλαν στην περιφερειακή στρατηγική
επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας παρουσιάζονται παρακάτω:

1.1.1. Δράσεις ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1a στο Βόρειο
Αιγαίο
Η Επενδυτική Προτεραιότητα 1a «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» υποστηρίζει τη
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, για το λόγο αυτό εξετάζεται η πρόοδος
υλοποίησης των έργων εκείνων που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 3
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ, καθώς
αποτελεί τον Άξονα εκείνο που περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα
και αναφέρεται στην ΠΒΑ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 «Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών
έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας» προβλέπεται η ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων
ερευνητικών υποδομών εθνικής σημασίας, που απαιτούνται για υποστήριξη της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών
(ESFRI), δημιουργώντας ελκυστικό περιβάλλον για την έρευνα, για την προώθηση της
καινοτομίας και για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Εκτιμώμενα
αποτελέσματα του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου, είναι τα εξής:


Βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας και σύνδεση αυτής με την
αγορά, για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας.
 Συμβολή της χώρας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και αύξηση
παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 Δημιουργία ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος το οποίο θα προσελκύσει
ιδιωτικές επενδύσεις, συνεργασίες και συμπράξεις σε θέματα έρευνας και
καινοτομίας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, εξετάζεται η πορεία
υλοποίησης των προαναφερθέντων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ έως και τις
31.12.2019.
Έως το τέλος του 2019, είχαν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις, οι δύο εκ των οποίων αφορούσαν
στην ενίσχυση υποδομών έρευνας και τεχνολογίας (δύο κύκλοι), η τρίτη αφορούσε στην
ενίσχυση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης και στην αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από αυτά, ενώ η τέταρτη αφορά στην ενίσχυση
της καινοτομικής ικανότητας των παραμεθόριων και νησιωτικών περιφερειών και των
περιφερειών με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν είχε συμμετοχή στην Πρόσκληση: «Δράση
στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων»
Παρακάτω, παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των εν λόγω Προσκλήσεων.

Πρόσκληση: «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας» (Α΄ κύκλος)
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Στις 29.07.2016 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4047/1137/Α2) «Ενίσχυση των
υποδομών έρευνας και καινοτομίας». Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχονταν
73.000.000 € (ΔΔ) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η
21.10.2016.
Η Πρόσκληση αφορούσε στην υποβολή εκ μέρους συγκεκριμένων ερευνητικών φορέων
της χώρας (οι προτάσεις των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ο οποίος εγκρίθηκε μετά από
αξιολόγηση ως προς τη συνάφεια με την Εθνικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των
υποδομών Εθνικού δικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών), επικαιροποιημένων
αναλυτικών προτάσεων για την προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξη της υποδομής η
οποία θα περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, βασικής ή εφαρμοσμένης
έρευνας, δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης. Στόχος της δράσης
είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση
σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την
εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες
υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Πρόσκληση: «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας» (Β΄ κύκλος)
Η Πρόσκληση αποτελεί το Β΄ κύκλο της πρόσκλησης «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας
και καινοτομίας» και εκδόθηκε στις 22.12.2017 (αρ. πρωτ. 7064/1968/Α2). Ο
προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000 € (ΔΔ) και η καταληκτική της
ημερομηνία ήταν η 30.03.2018.

Πρόσκληση: «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας»
Στις 16.04.2019 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση (αρ. πρωτ. 2560/411/Α2) «Υποστήριξη της
Περιφερειακής Αριστείας». Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχονταν 45.000.000
€ (ΔΔ) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 22.07.2019.
Η παρούσα πρόσκληση απευθυνόταν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή
σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες
περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ
του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι
εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα). Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση
ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς
και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Στόχος
είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των εν λόγω περιφερειών στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της κάθε Περιφέρειαςστόχου και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και
ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση
ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής
πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους
με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Σημειώνεται δε, ότι στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την «Ενίσχυση των υποδομών
έρευνας και καινοτομίας» δε γίνονταν αναφορά στους τομείς Προτεραιότητας της
RIS3, η σύνδεσή τους έγινε από τον σύμβουλο για να αναδείξει τυχόν εξειδικεύσεις και
δυνατότητες της Περιφέρειας. Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι οι εν δυνάμει δράσεις
συμβάλλουν στις οριζόντιες συνιστώσες της RIS3 και κυρίως στη δημιουργία υποδομών
έρευνας και καινοτομίας, που συνεισφέρουν με τη σειρά τους στη διευκόλυνση για την
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην παραγωγή νέας γνώσης, στη
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διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στη διεθνή συνεργασία.
Πίνακας 1: Εντάξεις δράσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στο πλαίσιο των προσκλήσεων «Ενίσχυση των
υποδομών έρευνας και καινοτομίας» (Α&Β κύκλος) έως 11/2020.
ΤΟΜΕΑΣ
RIS3

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ1

ΟΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΒΑ

5002670

«Κέντρο για τη μελέτη και την
αειφόρο
εκμετάλλευση
θαλάσσιων βιολογικών πόρων»

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιβάλλον

100.002,00

5002738

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή
για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές
Τέχνες και Επιστήμες και για την
Γλωσσική
Έρευνα και Καινοτομία»

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΠΕ

90.000,00

5002739

«Ελληνικό Ολοκληρωμένο
Σύστημα Παρακολούθησης,
Πρόγνωσης και Τεχνολογίας
των Θαλασσών και των
Επιφανειακών Υδάτων»
«Intelligent Research
Infrastructure for Shipping,
Supply Chain, Transport and
Logistics»
«SoDaNet in Action»

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιβάλλον
ΤΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Logistics

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Κοινωνικές
Επιστήμες
ΤΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιβάλλον

55.000,00

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Αγροδιατροφή

89.826,00

5027930

5023637

5021516

5029057

«ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη
μΕλέτη της ατμοσφαιρικής
σύστασης και κλΙματικής
Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)»
«Foodomics-GR – Ενδελεχής
Χαρακτηρισμός Τροφίμων»

ΣΥΝΟΛΟ

-

207.032,00

1.086.593,662

201.800,00
/

1.830.254,00

Όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί ο Π/Υ των προσκλήσεων «Ενίσχυση των
υποδομών έρευνας και καινοτομίας» (Α & Β κύκλος) κατανεμήθηκε σε τρεις (3) τομείς
RIS3 για τη δημιουργία υποδομών έρευνας και καινοτομίας με τον τομέα των ΤΠΕ να δρα
και συμπληρωματικά στα έργα των άλλων τομέων.

1

Ο Π/Υ αναφέρεται στον Π/Υ που έλαβε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και δεν
γίνεται ο επιμερισμό για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
2
Ο Π/Υ αναφέρεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην οποία ανήκουν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα καθώς η έρευνα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τις 2
περιφέρειες (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) αλλά δεν προσμετράται στην κατανομή του Π/Υ.
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Γράφημα 1: Κατανομή Π/Υ δράσεων «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας» (Α & Β
κύκλος) ανά τομέα προτεραιότητας RIS3

Περιβάλλον

39%

Αγροδιατροφή

49%

ΤΠΕ
12%

Αναφορικά με την Πρόσκληση: «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» η Περιφέρεια
Β. Αιγαίου συμμετείχε μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου
σε εφτά (7) Έργα συνολικού Π/Υ €12.123.065,27
εκ των οποίων €10.934.410,76
αναφέρονται στην Περιφέρεια (Μετάβαση) Βορείου Αιγαίου.
Οι δράσεις:
Πίνακας 2: Εντάξεις δράσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη της
Περιφερειακής Αριστείας» έως 11/2020.
ΟΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

5045851

«Κέντρο Βιώσιμης Κυκλικής
Βιοοικονομίας
και
Ενέργειας
[Aegean_BIOECONOMY]»

5046494

«[e- Aegean R&D Network]
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»
«AGRICA II: Δίκτυο
Αριστείας στην
Αγροδιατροφική Έρευνα και
Καινοτομία του Αιγαίου»

5046750

5047038

5047041

5047046

«Παρατηρητήριο Παράκτιου
Περιβάλλοντος
και
Διαχείριση Κινδύνων σε
Νησιωτικές
Περιοχές
(AEGIS+)»
«Ευφυής
ερευνητική
υποδομή για τη ναυτιλία, τις
μεταφορές
και
την
εφοδιαστική
αλυσίδα
(ENIRISST+)»
«Διαπεριφερειακός
Ψηφιακός
Μετασχηματισμός Αιγαίου
Αρχιπελάγους στον
Πολιτισμό και Τουρισμό [ eAegean CulTour ]»

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιβάλλον

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ3
Συνολικός
Π/Υ για ΠΒΑ
Π/Υ Έργου
1.374.101,37
1.317.274,36

ΤΠΕ

2.999.890,65

2.446.501,66

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ4
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Αγροδιατροφή

1.178.162,65

1.121.724,15

Περιβάλλον

1.992.622,60

1.992.622,60

1.217.430,75

1.217.430,75

2.900.857,25

2.378.857,24

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΒΑ

ΤΟΜΕΑΣ
RIS3

Logistics
ΤΠΕ

Πολιτισμός
ΤΠΕ

-

3

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αναφέρεται στον Π/Υ που έλαβε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4
Συνδικαιούχος σε δίκτυο
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ΟΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

5047291

«Υποδομή Εφαρμογών
Μικροβιώματος σε
Συστήματα Τροφίμων
(FOODBIOMES)»

ΤΟΜΕΑΣ
RIS3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΒΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ5

Αγροδιατροφή

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ3
Συνολικός
Π/Υ για ΠΒΑ
Π/Υ Έργου
460.000,00
460.000,00

12.123.065,27

10.934.410,76

Και σε αυτή την πρόσκληση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει σε δράσεις στο πλαίσιο
των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιβάλλον,
Αγροδιατροφή, Πολιτισμός και ΤΠΕ για την προώθηση της αριστείας μέσω της
υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών.
Σε επίπεδο Π/Υ το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί σε δράσεις στους τομείς ΤΠΕ και
Περιβάλλον (34% και 30% αντίστοιχα), ενώ μόλις 14% του εγκεκριμένου Π/Υ αφορά στην
Αγροδιατροφή.
Γράφημα 2: Κατανομή Π/Υ δράσεων «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» ανά τομέα
προτεραιότητας RIS3 στην ΠΒΑ

30%

34%

14%
22%

Περιβάλλον

Αγροδιατροφή

Πολιτισμός ΤΠΕ

ΤΠΕ

1.1.2. Δράσεις ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Η Επενδυτική Προτεραιότητα 1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα
και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας
και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής
επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην
κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής
και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» υποστηρίζει την
5
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εθνική στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, για το λόγο αυτό εξετάζεται η πρόοδος
υλοποίησης των έργων εκείνων που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ και αφορούν
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Ο Ειδικός Στόχος 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την
ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας
και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση» εξυπηρετεί την εθνική πολιτική του τομέα
Έρευνας και Καινοτομίας για το 2020 και επικεντρώνεται στην αξιοποίηση έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις ώστε να αποτελέσουν το βασικό
πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση της
επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας μέσω της παραγωγής, διάδοσης και
ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα
προϊόντα, υπηρεσίες παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. Εκτιμώμενα
αποτελέσματα του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου, είναι τα εξής:


Η στροφή στην οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη
εξειδίκευση.
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων μέσω της παραγωγής, διάδοσης και ενσωμάτωσης της νέας
γνώσης και της καινοτομίας και της σύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την
οικονομία.
 Η ανάπτυξη της αριστείας στην έρευνα και η ευθυγράμμιση της προσφοράς της
Έρευνας και της Καινοτομίας κυρίως με την επιχειρηματική ζήτηση.
Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την RIS3,
προκειμένου να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ανάπτυξης και
αντιστοίχισης των ισχυρών σημείων της έρευνας και της καινοτομίας με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και των εξελίξεων στην αγορά
με συνεκτικό τρόπο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, εξετάζεται η πορεία
υλοποίησης των προαναφερθέντων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ έως και τις
31.12.2019.
Έως το τέλος του 2019, είχαν εκδοθεί 13 Προσκλήσεις και 1 προδημοσίευση
πρόσκλησης:
1. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης &
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Α΄ κύκλος-2017)
2. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης &
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος-2019)
3. Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης
Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής
Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» (2016)
4. Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης
Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής
Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» (2018)
5. Δράση Εθνικής Εμβέλειας «“ERA-NETS 2019” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές
Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS»
6. Δράση Εθνικής Εμβέλειας «“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές
Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»
7. «Διμερής Ελλάδας – Γερμανίας» (2016)
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«Διμερής Ελλάδας – Ρωσίας» (2016)
«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ» (2017)
«Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019»
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνα» (2018)
Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» και «Ανοιχτή
καινοτομία στον Πολιτισμό»
13. Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας
Αρωγός»
14. Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» -2η
Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις
Τα συνολικά στοιχεία για την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων της εν λόγω
Επενδυτικής Προτεραιότητας, παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες.
8.
9.
10.
11.
12.

Ως προς τη Στρατηγική RIS3, διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι οριζόντιες συνιστώσες οι
οποίες κατά προτεραιότητα αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν αναδυόμενοι τεχνολογικοί
τομείς, στην παραγωγή νέας γνώσης, στην αριστεία στην έρευνα.
Επίσης, οι προκηρυσσόμενες δράσεις εντάσσονται στη Στρατηγική Επιλογή 1
«Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση τη Νέας Γνώσης» της RIS3, στον Άξονα
Παρέμβασης «δ. Εξωστρέφεια και δικτύωση», στην κατηγορία παρέμβασης «1.δ
Διασύνδεση αι συνεργασία σε ΕΤΑΚ» (1.δ.1 Ενίσχυση συμμετοχής σε
διακρατικά/διευρωπαϊκά δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες – ERANETS-FTEs και
1.δ.2 Δράσεις διμερών και διακρατικών συνεργασιών) και στη Στρατηγική Επιλογή 2
«Επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία», στον Άξονα Παρέμβασης «β. Ενίσχυση
δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ» και στην κατηγορία παρέμβασης «2.β Ενίσχυση της
ενδογενούς έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις» (2.β.1 Ενιαία δράση κρατικών
ενισχύσεων ΕΤΑΚ: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ).
Πίνακας 3: Στοιχεία πληρωμών ΕΛΚΕ-ΓΓΕΤ και ΟΠΣ έναντι των εντάξεων (έως 31.12.2019) δράσεων
που υλοποιούνται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, στην Περιφέρεια Β.Αιγαίου

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εντάξεις

Πληρωμές
Ε.Λ. έως
31/12/2019

ΕΔΚ Α' κύκλος

€ 1.660.165,73

€ 636.232,36

ΕΔΚ Β' κύκλος

€ 50.000,00

€-

0,00%

€-

0,00%

Διμερείς ΕλλάδαΓερμανία
Διμερείς ΕλλάδαΡωσία
Διμερείς ΕλλάδαΙσραήλ
Διμερείς ΕλλάδαΚίνα
Διμερείς Σύνολο

€ 63.140,00

€-

0,00%

€-

0,00%

€-

€-

0,00%

€-

0,00%

€-

€-

0,00%

€-

0,00%

€ 101.505,00

€-

0,00%

€-

0,00%

€ 164.645,00

€-

0,00%

€-

0,00%

ERANETS I

€-

€-

0,00%

€-

0,00%

ERANETS II

€ 79.977,56

€ 31.991,03

40,00%

€-

0,00%

ERANETS ΣΥΝΟΛΟ

€ 79.977,56

€ 31.991,03

40%

€-

0%

Ειδικές Δράσεις
"Υδατοκαλλιέργειες
", "Βιομηχανικά
Υλικά" και "Ανοιχτή
καινοτομία στον
Πολιτισμό"

€-

€-

0,00%

€-

0,00%

www.pepba.gr

%
38,32%

Πληρωμές ΟΠΣ έως
31/12/2019
€ 79.146,07

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

%
47,70%

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1β

Εντάξεις

Πληρωμές
Ε.Λ. έως
31/12/2019

€ 2.199.410,85

€ 700.214,42

%
32%

Πληρωμές ΟΠΣ έως
31/12/2019

%

€ 79.146,07

4%

Πίνακας 4:Στοιχεία προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των υποβληθεισών προτάσεων και των θετικά
αξιολογημένων προτάσεων στην Περιφέρεια ΒΑ ανά Τομέα Προτεραιότητας στο πλαίσιο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 1b
Υποβληθείσες
Προτάσεις
ΣΥΝΟΛΟ Δ. Δ.
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Δ. ΕΔΚ

€ 36.576.497,33

Αγροδιατροφή

€ 5.586.154,39

Βιοεπιστήμες Υγεία & Φάρμακα

€ 2.061.647,47

Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Ενέργεια

€ 5.363.120,33

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη Κλιματική Αλλαγή
Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
(Logistics)
Υλικά Κατασκευές

€ 5.387.848,72

Πολιτισμός- Τουρισμός- Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες
Διεπιστημονικές παρεμβάσεις σχετίζονται με
τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS3 - ΕRΑΝΕΤs
Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής
(ΚΕΤs) – ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ

€ 12.048.325,86

€ 752.806,08

€ 3.967.631,48
€ 1.408.963,00

€ 0,00

%

15,27%
5,64%
14,66%
2,06%
14,73%
10,85%
3,85%
32,94%
0,00%

€ 0,00

0,00%

Θετικά Αξιολογημένες
προτάσεις
ΣΥΝΟΛΟ Δ.
%
Δ.
€
8.361.469,90
€
12,1
1.011.725,85
%
€ 251.000,00
3,0%
€ 656.815,88
€ 182.741,08
€
1.408.212,29
€
2.130.874,24
€ 653.440,00
€
2.066.660,56
€€-

7,9%
2,2%
16,8
%
25,5
%
7,8%
24,7
%
0,0%
0,0%

Επιπλέον, από τις εγκρίσεις των Έργων στους δύο κύκλους του ΕΔΚ παρατηρούμε ότι
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το 87.52% της Δημόσιας Δαπάνης αναφέρεται σε
Προϋπολογισμό ερευνητικών φορέων - που δεν αφορά άλλον πέρα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου- ενώ μόλις το 12.48% αντιστοιχεί στον Προϋπολογισμό των Επιχειρήσεων.

Πίνακας 5: Ενταγμένα Υποέργα στους δύο κύκλους ΕΔΚ με φορείς υλοποίησης από Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου (21η επικαιροποίηση 30/11/2020 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων)

Τίτλος Πρότασης

Ενίσχυση της
καλλιέργειας
μαστιχόδεντρων με
μοχλό τη χρήση
καινοτόμων μοριακών
μεθόδων
Ενίσχυση της
καλλιέργειας
μαστιχόδεντρων με
μοχλό τη χρήση
καινοτόμων μοριακών
μεθόδων

Τομέα
ς
Προτε
ραιότ
ητας

3ΑΓΡ:

3-ΑΓΡ

Συντονι
στής

OXI

OXI

Προϋπολ
ογισμός

Επωνυμία Φορέα

Επιχείρηση

ΕΝΩΣΗ
ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩ
ΓΩΝ ΧΙΟΥ
ΣΥΝ.Π.Ε.

220,000.0
0

165,000.0
0

Επιχείρηση

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30,000.00

22,500.00

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Δημόσια
Δαπάνη

Είδος Φορέα

Τίτλος Πρότασης

Τομέα
ς
Προτε
ραιότ
ητας

Στα ίχνη των
περιηγητών

2-ΤΠΔ

Σύστημα
περιβαλλοντικής
παρακολούθησης των
Ελληνικών θαλασσών
με τη χρήση
δορυφορικών
τηλεπισκοπικών
δεδομένων και in-situ
μετρήσεων

4ΠΒΑ

Βελτιστοποίηση
υπηρεσιών μεταφοράς
στον τουρισμό με
τεχνικές ευφυών
συστημάτων
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΝΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ
Συνδρομητική
πλατφόρμα ανάλυσης
μεγάλου αριθμού
διαδικτυακών
αναφορών, εύρεσης
insights και
επιχειρηματικών
ευκαιριών σε
πολυγλωσσικό
περιβάλλον
«ΑΦΗΓΗΣΗ:
Ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης
και επιμέλειας
ψηφιακού
περιεχομένου και
παραγωγής
προσωποποιημένων
ατομικών και
συνεργατικών
αφηγήσεων»

Συντονι
στής

Προϋπολ
ογισμός

Επωνυμία Φορέα

NAI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Τμήμα
Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και
ΕπικοινωνίαςΕρευνητική Ομάδα
Ευφυούς
Αλληλεπίδρασης &
Εικονικής

181,505.8
5

181,505.8
5

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Τμήμα
Ωκεανογραφίας και
Θαλάσσιων
Βιοεπιστημών

223,700.0
0

223,700.0
0

117,000.0
0

117,000.0
0

2-ΤΠΔ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΕΤΕΜ)-ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

1-ΥΚΑ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

207,150.0
0

207,150.0
0

Ερευνητικός
Οργανισμός

Τμήμα
Πολιτισμικής
Τεχνολογίας &
Επικοινωνίας Ερευνητική ομάδα
Ευφυούς
Αλληλεπίδρασης -

125,748.0
0

125,748.0
0

Ερευνητικός
Οργανισμός

Εργαστήριο
Μουσειολογίας
Τμήμα
Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας,
Πανεπιστημίου
Αιγαίου

140,311.4
0

140,311.4
0

8-ΤΠΕ

2-ΤΠΔ

OXI

OXI

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Δημόσια
Δαπάνη

Είδος Φορέα

Τίτλος Πρότασης

Σύστημα επιτήρησης
θαλασσίων περιοχών
με τη χρήση
Συστημάτων μη
Επανδρωμένων
Αεροσκαφών {ΣμηΕΑ ή
Unmanned Aircraft
Systems (UAS)} για
την αποφυγή και
πρόληψη της
πειρατείας σε εμπορικά
πλοία
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
– ΟΙ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΧΙΝΟΣ: Κλινική
αξιολόγηση των
επιδράσεων της
μαστίχας Χίου στην
ουλίτιδα και το
στοματικό μικροβίωμα
με προηγμένες τεχνικές
αλληλούχησης
ΕΥΕΛΙΚΤΑ
ΔΙΑΨΗΦΙΑΚΑ
ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6
Αξιολόγηση και
ανάδειξη ποικιλιών
σίτου για τη παραγωγή
νέων προϊόντων
άλεσης με υψηλή
διατροφική αξία
Συστήματα φορετών
συσκευών ατομικής
προστασίας, υγείας και
ασφάλειας με
επιχειρησιακή
εφαρμογή σε θέσεις
φύλαξης
Αξιοποίηση
παραπροϊόντων και
άλευρων εναλλακτικών
του σιταριού για την
παραγωγή καινοτόμων
κράκερ.
Αξιοποίηση
παραπροϊόντων και
άλευρων εναλλακτικών
του σιταριού για την
παραγωγή καινοτόμων
κράκερ.
6

Τομέα
ς
Προτε
ραιότ
ητας

6ΜΕΑ

Συντονι
στής

NAI

Προϋπολ
ογισμός

Δημόσια
Δαπάνη

Είδος Φορέα

Επωνυμία Φορέα

Ερευνητικός
Οργανισμός

ΤΜΗΜΑ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

397,300.4
8

397,300.4
8

79,950.00

79,950.00

2-ΤΠΔ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Εργαστήριο
Διοίκησης
Ναυτιλιακών και
Λιμενικών
Επιχειρήσεων –
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Σχολή
Επιστημών

3-ΑΓΡ

OXI

Επιχείρηση

ΕΝΩΣΗ
ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩ
ΓΩΝ ΧΙΟΥ
ΣΥΝ.Π.Ε.

162,650.0
0

84,325.00

Επιχείρηση

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΪΣΤΡΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

71,428.57

50,000.00

Ερευνητικός
Οργανισμός

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου - Τμήμα
Επιστήμης
Τροφίμων και
Διατροφής

156,332.0
0

156,332.0
0

201,975.0
0

201,975.0
0

1-ΥΚΑ

3-ΑΓΡ

NAI

OXI

8-ΤΠΕ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Εργαστήριο
Συστημάτων
Υπολογιστών και
Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών

3-ΑΓΡ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων και
Διατροφής

226,319.3
8

226,319.3
8

3-ΑΓΡ

NAI

Επιχείρηση

ΑΦΟΙ Κ ΠΟΡΙΑΖΗ
ΟΕ

221,435.0
0

175,948.0
0

Αφορά στην παρέμβαση IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

www.pepba.gr
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Τίτλος Πρότασης

Τομέα
ς
Προτε
ραιότ
ητας

Συντονι
στής

Αυτόματο Ρομποτικό
Όχημα για Χρήση σε
Ιχθυοτροφεία-Ποιοτικός
Έλεγχος Ψαριών

3-ΑΓΡ

NAI

Προϋπολ
ογισμός

Δημόσια
Δαπάνη

Είδος Φορέα

Επωνυμία Φορέα

Ερευνητικός
Οργανισμός

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

527,000.0
0

527,000.0
0

376,468.2
5

376,468.2
5

197,400.0
0

197,400.0
0

211,500.0
0

211,500.0
0

121,068.1
2

121,068.1
2

ΣΥΝΟΛΟ

3,988,501.
48

Γεωπληροφοριακό
σύστημα υποστήριξης
της υδατοκαλλιέργιας
ακριβείας

3-ΑΓΡ

NAI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Τμήμα
Ωκεανογραφίας και
Θαλασσίων
Βιοεπιστημών Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

Επιτόπια
Ολοκληρωμένη
ΔΙΑχείριση
Νοσοκομειακών Υγρών
Αποβλήτων

4ΠΒΑ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΑ

Πρότυπο Ελληνικό
Αυτόνομο Μη
Επανδρωμένο Πλωτό
Σύστημα USV ARGO

4ΠΒΑ

OXI

Ερευνητικός
Οργανισμός

Gaming Your Way to
Ageing Well

5ΥΦΑ

NAI

Ερευνητικός
Οργανισμός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΒΙΟ-ΕΠΙΣΤΗΜ
TMHMA
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩ
Ν ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τέλος, από τα υποέργα που εγκρίθηκαν στο σύνολο του προγράμματος ΕΔΚ
παρατηρούμε ότι μόνο σε 2 υπάρχουν πάνω από ένας φορέας από την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και μάλιστα στο ένα εξ αυτών πρόκειται για δύο επιχειρήσεις από την
ΠΒΑ. Με άλλα λόγια από τα 18 Έργα με συμμετοχές από την ΠΒΑ μόνο σε ένα υπάρχει
συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιχείρηση της Περιφέρειας. Τα
υπόλοιπα 15 Έργα αναφέρονται σε συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
επιχειρήσεις εκτός περιφέρειας και 2 σε συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς
φορείς εκτός περιφέρειας.

1.1.3. Εμβληματικές Πρωτοβουλίες ΕΛΙΔΕΚ
Δράση στην Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
Στις 21.06.2019 (αρ. πρωτ. 100507/21.06.2019) εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, προς τους δυνητικούς δικαιούχους, προϋπολογισμού 850.000 €,
προκειμένου να υποβληθούν τεχνικά δελτία για τη δράση «Δράση στην Αγροδιατροφή
των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 2,
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου
“Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική
τεχνολογία και πιλοτική εφαρμογή στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του
«Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους
του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. Η προθεσμία υποβολής τεχνικών δελτίων ανέρχεται σε 15 ημέρες.
Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ), το Εθνικό
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Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδας.
Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας τριών ιδρυμάτων τα οποία θα αξιοποιούν
νέες τεχνολογίες και καινοτομικές τεχνικές στο τρίπτυχο «Έρευνα – Καινοτομία Εκπαίδευση» με στόχο την πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής.
Για το ανωτέρω τρίπτυχο ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
Α. Έρευνα και Καινοτομία
1. Ίδρυση και λειτουργία Δικτύου φορέων που θα υλοποιούν δράσεις έρευνας και
ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής
2. Ίδρυση και πιλοτική λειτουργία Τοπικής Μονάδας Αγροτικής Παραγωγής
3. Λειτουργία Παρατηρητηρίου Έρευνας και Τεχνολογίας και θεματικών
Συστάδων Αγροτικών Επιχειρήσεων με επίκεντρο αλυσίδες αξίας τοπικών
αγροτικών προϊόντων (π.χ. ελιά-λάδι, οπωροκηπευτικά, κτηνοτροφίακτηνοτροφικά προϊόντα)
4. Δημιουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων και πιλοτικών καλλιεργειών
Β. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
1. Διασύνδεση με διετή προγράμματα σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου
2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
σε αγροτικά/κτηνοτροφικά και περιβαλλοντικά θέματα
3. Αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών για φιλοξενία θερινών σχολείων,
σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ. τοπικού, εθνικού και διεθνή χαρακτήρα
4. Δημιουργία χώρων για γεωργικές εκθέσεις και εκθετηρίου τοπικών προϊόντων
από τοπικούς παραγωγούς
Η διάρκεια υλοποίησης της Δράσης είναι δύο έτη. Τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της δράσης θα πραγματοποιήσει η ΓΓΕΤ.
Οι δρόμοι της Ελιάς
Κεντρικός στόχος της Εμβληματικής δράσης της Ελιάς είναι η προώθηση της
συνεργασίας του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών της χώρας,
για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών και του
ελαιόλαδου. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου,
τη στήριξη των τοπικών παραγωγών και την προστασία του καταναλωτή. Παράλληλα,
δίνεται έμφαση στη φυτοπροστασία και την καταπολέμηση σημαντικών "εχθρών" της
ελιάς και την ολιστική αλληλούχιση του γονιδιώματος των ποικιλιών ελιάς «Κορωνέικη»
και «Χονδρολιά Χαλκιδικής».
Στο εθνικό δίκτυο συμμετέχουν, με συμπληρωματική ερευνητική και αναλυτική δράση,
ερευνητικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, όπως o Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
(ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ
Κρήτης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών
«Αλέξανδρος Φλέμινγκ».
Το πρόγραμμα «Οι δρόμοι της Ελιάς» είναι διετές και επιστημονικός συντονιστής είναι ο
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αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Μολασιώτης από το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ,
ενώ χωρίζεται σε 3 υποέργα τα οποία θα ασχοληθούν με τη γενετική της ελιάς, τα
προϊόντα της ελιάς και τη φυτοπροστασία. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την
υλοποίηση της δράσης είναι 3.090.940,38 ευρώ.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε στη συγκεκριμένη Δράση έπειτα από απόφαση
της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που
πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 2020.

1.1.4. Έργα RIS ΠΒΑ συγχρηματοδοτούμενα από το ΠΑΑ 2014-2020
Σε σχέση με τα έργα που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια έχουν υποβληθεί δεκαπέντε
(15) προτάσεις, που αφορούν κυρίως τη φυτική και ζωική παραγωγή, τη μεταποίηση, τη
γεωργία και την οικονομική ανάπτυξη και βιοτεχνολογία.
Αναλυτικότερα, στην υπ’ αρ. πρωτ. 4267/24.05.2018, 1η Πρόσκληση της ΕΥΕ ΠΑΑ
(ΑΔΑ: ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στο
Υπομέτρο 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020, εγκρίθηκαν τελικώς 12 αιτήσεις στήριξης, όπως επισημαίνονται στον ακόλουθο
πίνακα:
A/A

Κωδικός Πρότασης

Επωνυμία Ε.Ο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

1

Μ16ΣΥΝ-00943

Mitilinia

FOODSTANDARD

2

Μ16ΣΥΝ-00216

MastDetection

ΕΛΚΕ ΑΠΘ

3

Μ16ΣΥΝ-00122

ΑΘΕΡΑΣ BEES

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

4

Μ16ΣΥΝ-00643

Micro-Terroir

Ε.Ο.Σ.Σ.

5

Μ16ΣΥΝ-01091

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΡΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

Μ16ΣΥΝ-00331

MVFREE RAMS

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

7

Μ16ΣΥΝ-00770

ΚΕΦΑΛΑΚΙ
ΕΛΑΦΡΥ

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

www.pepba.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΗΣ ΤΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΚΑΡΙΑ & ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΒΕΛ-ΤΙΩΣΗ &
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΗΓΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΟΥ
ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗ SUPERFOOD
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΥΣΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ LIGHT
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Κωδικός Πρότασης

A/A

Επωνυμία Ε.Ο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

8

Μ16ΣΥΝ-00207

ΛΕΣΠΕΡ

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

9

Μ16ΣΥΝ-00292

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου - ΕΟΣΣ

ΕΛΚΕ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

10

Μ16ΣΥΝ- 00278

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΙ
ΛΗΜΝΟΥ

Α.Μ.Σ. ΛΗΜΝΟΥ

11

Μ16ΣΥΝ-01145

ΜΕΛΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

Μ.Α.Σ.
ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ - Ο
ΙΚΑΡΟΣ

12

Μ16ΣΥΝ- 01019

OLIVEUP

Α.Ε.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΌ
ΚΡΙΟΥΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ
ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΛΗΜΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ &
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ &
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Από τις υποβολές στο εν λόγω πρόγραμμα φαίνεται ότι οι τομείς του αγροδιατροφικού
συμπλέγματος στην Περιφέρεια ΒΑ που αξιοποιεί περισσότερο τις δυνατότητες για Έρευνα
αναφέρονται σε:






Ελαιόλαδο (3/12 προτάσεις)
Μέλι (3/12)
Κτηνοτροφία και Κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως τυροκομικά (3/12)
Οίνος (2/12)
Μαστίχα (1/12).

1.1.5. Έργα RIS ΠΒΑ συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΒΑ 2014-2020
Συνολικά στο ΕΠ Β. Αιγαίου είναι ενταγμένα 30 έργα, τα οποία υπηρετούν την RIS ΠΒΑ,
αθροιστικού Π/Υ 39.720.910 € όπως συστηματοποιούνται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 6: Πίνακας Έργων RIS Χρηματοδότησης από το ΕΠ ΠΒΑ 2014-2020 Πηγή: ΕΚΘΕΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΠ
1
1
1
1
1

Θ.Σ. ΕΠ
1
1α
1
1β
2
2c
2
3d
2
3c
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
9
1
18
1
1
30

www.pepba.gr

Π/Υ
4.004.112,00€
1.250.000,00€
6.629.318,00€
8.000.000,00€
19.837.480,00€
39.720.910,00€
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Για τις επενδυτικές προτεραιότητες 1a,1b,2c, 3c και 3d τα έργα που εγκρίθηκαν
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
a

Πίνακας 7: Εγκεκριμένα έργα στις προτεραιότητες 1 ,1b,2c, 3c και 3d του ΕΠΒΑ ανά τομέα εθνικής RIS3
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1b

MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

5010590

Δράση καινοτομίας ΜΜΕ για
το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο

1a

5021542

1a

5021552

1a

5021550

1a

5021513

1a

5021534

Ερευνητικές υποδομές για
την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων ελιάς και αμπέλου
στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου RIFood-Aegean
Ερευνητική υποδομή για την
επεξεργασία και αξιοποίηση
υποπροϊόντων και
υπολειμμάτων
αγροδιατροφικού τομέα για
την παραγωγή εναλλακτικών
προϊόντων και ενέργειας Aegean AgroWaste Lab
Δημιουργία Υποδομής για
την υποστήριξη της Γαλάζιας
Ανάπτυξης στο Βόρειο
Αιγαίο: Παρατηρητήριο
Παράκτιου Περιβάλλοντος
(AEGIS)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
"AGRICA": Κέντρο Έρευνας
και Καινοτομίας
Αγροδιατροφής του Αιγαίου
Κέντρο ολοκληρωμένης
ψηφιακής διαχείρισης
πολιτισμικής κληρονομιάς

1a

5021535

1a

5021499

1a

5021528

1a

5021543

Δημιουργία υποδομών για
την αξιολόγηση και ανάπτυξη
ανοικτών (open source)
τεχνολογιών και λογισμικών
διάδρασης σε περιβάλλον
εικονικής πραγματικότητας
(VR)
Σχεδιασμός και κατασκευής
ασφαλών έξυπνων
συσκευών για τη διατήρηση
της υλικής πολιτισμικής
κληρονομιάς
Εξοπλισμός
Πανεπιστημιακού
Εργαστηρίου Ποιότητας
Υδάτων και Αέρα και
εφαρμογή στις θερμές πηγές
Λέσβου με σκοπό την
αναβάθμιση των υπηρεσιών
και την ραδιολογική
προστασία εργαζομένων κι
επισκεπτών
Δημιουργία Κέντρου
Αριστείας Φυσικών
Προϊόντων για την ανάδειξη
τοπικών προϊόντων και
παραδοσιακών

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΑΣ
ΕΚΠΑ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
€
1.250.000,00

€
526.750,00

Αγροδιατροφή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
372.000,00

Αγροδιατροφή
/ Ενέργεια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
591.759,00

Περιβάλλον

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
747.920,00

Αγροδιατροφή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
279.865,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
316.800,00

ΤΠΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
200.000,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
306.218,00

Περιβάλλον

ΕΚΠΑ

€
662.800,00

Αγροδιατροφή

www.pepba.gr
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ΤΟΜΕΑΣ
RIS3
Αγροδιατροφή

2c

5030713

2c

5030398

2c

5030395

2c

5030616

2c

5032512

2c

5031827

2c

5030389

2c

5032636

2c

5032698

2c

5032678

2c

5030500

2c

5032637

2c

5030354

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗ-ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ
(ΕΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ
ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Ψηφιακή ενοποίηση
αρχαιολογικών χώρων
Λήμνου - Δημιουργία
Τουριστι-κών & πολιτιστικών
διαδρομών
Τρισδιάστατη προβολή
Κάστρου Μυρινάς
Αξιοποίηση σύγχρονων
ψηφιακών εφαρμογών και
της εικονικής
πραγματικότητας για την
ανάδειξη της Λημνίας Γης και
την προώθηση του
θρησκευτικού τουρισμού
στην Λήμνο
Ψηφιακές διαδρομές
Ιστορικού Τουρισμού στην
Λήμνο Anzdac digital
Tourism scenarios.
Δημιουργία-λειτουργία
"Ψηφιακών εφαρμογών
προβολής των γεω-μνημείων
της Λήμνου"
Ψηφιακή Ενοποίηση
αρχαιολογικών χώρων
Λέσβου - Δημιουργία
Τουριστι-κών & πολιτιστικών
διαδρομών-Δημιουργία
Κέντρου Πληροφόρησης
Συστημα augmented &
Virtual Reality για τις Βιγλες
της Χίου
Πολιτιστικός και
Εκπαιδευτικός Κομβος
Σάμου
Διαχείριση και Προβολή των
Λαογραφι-κών Μουσείων της
Σάμου με χρήση σύγχρονων
Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-ΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ-ΣΙΩΝ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΑΙΓΑΙΟΥ

€
499.750,00

ΤΠΕ- Υγεία

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ

€
306.990,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

€
347.440,00

Τουρισμός Πολιτισμός

€
409.960,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

€
249.860,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ

€
396.428,00

Τουρισμός Πολιτισμός

€
383.700,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

€
288.920,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

€
195.300,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

€
333.560,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ

€
758.490,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

€
182.900,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΧΙΟΥ

€
540.000,00

Τουρισμός Πολιτισμός

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

2c

5031788

2c

5032640

2c

5031695

2c

5032688

2c

5029964

3d

5019029

3c

2633

Καινοτόμες δράσεις
ψηφιακής προβολής του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου
Ψηφιακές Διαδρομές
Σαμιακού Οίνου Το κρασί
σαν μέσο προβολής και
προώθησης του πολιτιστικού
αποθέματος της Σάμου
Δημιουργία - λειτουργία
Ψηφιακών εφαρμογών
προβολής των γεωμνημείων
του Γεωπάρκου Λέσβου
Παγκόσμιου Γεωπάρκου
UNESCO
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ
Ολοκληρωμένη δράση
προβολής και ανάδειξης του
Τουριστικού και Πολιτιστικού
πλούτου της Λέσβου με
χρήση καινοτόμων
εφαρμογών Πληροφορικής
Συμμετοχή Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των
Περιφερειών στο Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙ-ΓΑΙΟΥ
Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕ-ΣΒΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

€
321.480,00

Τουρισμός Πολιτισμός

€
284.580,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕ-ΣΒΟΥ

€
441.600,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

€
330.000,00

Τουρισμός Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

€
358.360,00

Τουρισμός Πολιτισμός

Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ

€
8.000.000,00

Ν/Α

ΕΠΑΝΕΚ

€
19.837.480,00

Ν/Α

1.1.6. Έργα RIS ΠΒΑ συγχρηματοδοτούμενα από το Horizon 2020
Παρότι τόσο η Περιφερειακή όσο και η Εθνική RIS3 έχει διαμορφωθεί από το 2015, η
χρηματοδότηση των έργων που την αφορούν ξεκίνησε πρακτικά στο τέλος του 2018 με
την καταβολή των προκαταβολών των έργων που εντάχθηκαν στην Δράση του ΕΔΚ.
Κατά συνέπεια, ο Η2020 και οι θεματικές ενότητες που προκρίνει έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων των ερευνητικών φορέων της χώρας.
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Γράφημα 3: Θεματικές Συνέργειες Έξυπνης εξειδίκευσης με Horizon 2020
Αγροδιατρο
φή

Horizon
Societal
challenges

Επισιτισ
τική
ασφάλει
α και
αειφόρο
ς χρήση
των
βιολογικ

Πολιτισμ
όςΤουρισμό
ς

Βιοεπιστημ
ες- Υγεία
φάρμακα

Ενέργεια

Περιβάλλον
& Βιώσιμη
Ανάπτυξη

Βιώσιμη ενέργεια
Υγεία
και
καλή
διαβίω
ση

Κλιματική αλλαγή, πόρων
περιβάλλον,
Αποδοτικότητα
και
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες

πρώτων υλών

Θαλάσσια
έρευνα

Μεταφορέ
ς και
logistics

ΤΠΕ και
άλλες
KET

Πράσινη
,
ολοκληρ
ωμένη
κινητικό
τητα

Horizon
Industrial
leadership

Ηγεσία σε γενικές και βιομηχανικές τεχνολογίες

Καινοτομία στις ΜΜΕ

Horizon
Excellence
in science

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ESFRI

Μέχρι σήμερα (11/2020) υπογράφηκαν 27 επιχορηγήσεις για έργα με συμμετοχές από το
Βόρειο Αιγαίο στα προγράμματα Η2020 συνολικού προϋπολογισμού -για τις συμμετοχές
Βορείου Αιγαίου- € 8,61 εκ. εκ των οποίων 8,37 εκ. ευρώ συνιστούν ευρωπαϊκή
συμμετοχή.
Εγκρίθηκαν 32 συμμετοχές στα Έργα από 11διαφορετικούς φορείς εκ των οποίων μόνο
4 ΜμΕ με 6 συμμετοχές7.

Το πρόγραμμα H2020 προσελκύει συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου από τους τομείς της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και του ιδιωτικού τομέα και από ένα ευρύ φάσμα
τομέων και θεματικών πεδίων. Οι κυριότεροι δικαιούχοι του προγράμματος H2020 για το
2019 είναι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, οι οποίοι μαζί έλαβαν το
64 % της χρηματοδότησης της Ελλάδας, ενώ ο ιδιωτικός τομέας έλαβε το 31% (2,2%
περισσότερο από τις χρονιές 2014-2018).
Από τις συμμετοχές του Βορείου Αιγαίου, το μεγαλύτερο προϋπολογισμό τον έλαβαν οι
ελληνικοί φορείς που συμμετείχαν στη θεματική ενότητα Αγροδιατροφής και ακολουθούν

7
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οι συμμετοχές στις Πράσινες μεταφορές του προγράμματος Βιομηχανική υπεροχή του
H2020. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή του Π/Υ των συμμετοχών
Βορείου Αιγαίου μέχρι το Νοέμβριο του 2020 στις σημαντικότερες θεματικές
προτεραιότητες στο σύνολο του προγράμματος H2020.
Γράφημα 4: Κατανομή του Π/Υ των συμμετοχών του Β. Αιγαίου για την περίοδο 2014- 2020 στις
σημαντικότερες θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος H2020

Πίνακας 8: Εγκεκριμένα Έργα στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου ανά Θεματικό Πεδίο του Προγράμματος
Η2020
Topic

Topic Description

H2020 Signed
Grants

H2020 EU
Contribution

MSCARISE-2015

Marie Skłodowska-Curie Research and
Innovation Staff Exchange (RISE)

3

€ 621.000

LC-SC3-ES4-2018-2020

Decarbonising energy systems of geographical
Islands

2

€ 454.688

BG-05-2019

Multi-use of the marine space, offshore and
near-shore: pilot demonstrators

1

€ 3.129.725

ICT-06-2019

Unconventional Nanoelectronics

1

€ 435.313

MG-BG-022019

Ship emission control scenarios, marine
environmental impact and mitigation

1

€ 401.796

LC-MG-1-22018

Sustainable multi-modal inter-urban transport,
regional mobility and spatial planning.

1

€ 394.875

MG-7.12014
MG-2-22018

Connectivity and information sharing for
intelligent mobility

1

€ 354.125

Marine Accident Response

1

€ 300.625

Water in the context of the circular economy

1

€ 269.660

Innovative concepts, systems and services
towards 'mobility as a service'

1

€ 255.813

1

€ 242.387

1

€ 235.413

CIRC-022016-2017
MG-6.12016
MSCA-ITN2016

MIGRATION
-02-2018

Innovative Training Networks
Towards forward-looking migration
governance: addressing the challenges,
assessing capacities and designing future
strategies
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Topic

Topic Description

H2020 Signed
Grants

H2020 EU
Contribution

MG-9.32014
ENGGLOBALLY03-2017
TRANSFOR
MATIONS04-20192020
WIDESPRE
AD-03-2018

Analysis of funding schemes for transport
infrastructure

1

€ 213.894

The European Union and the global challenge
of migration

1

€ 189.600

Innovative approaches to urban and regional
development through cultural tourism

1

€ 174.456

Twinning

1

€ 159.181

ICT-35-2014

Innovation and Entrepreneurship Support

1

€ 146.563

SC5-212016-2017

Cultural heritage as a driver for sustainable
growth

1

€ 133.850

SwafS-262017
JTI-CS22016CFP03-AIR02-18
JTI-CS22014CFP01-AIR02-05
SwafS-062018
COCREATION05-2016
SwafS-112017

Science4Refugees - Support to highly skilled
refugee scientists

1

€ 95.189

Prototype Tooling for subcomponents
manufacturing for wing winglet

1

€ 75.062

Structural bonded repair of monolithic
composite airframe

1

€ 62.250

Science4Refugees

1

€ 18.250

Co-creation between public administrations:
once-only principle

1

€0

Science education outside the classroom

1

€0

Από τη λεπτομερή εξέταση των έργων με συμμετοχές ΠΒΑ στα προγράμματα Η2020
«Αντιμετώπιση Κοινωνικών προκλήσεων - Societal Challenges», «Βιομηχανική υπεροχή
- Industrial leadership» και «Επιστημονική Αριστεία» για το έτος 2019 (εξαιρέθηκαν από
τη μελέτη τα έργα Coordination and Support Actions (CSA) και Marie Sklodowska Curie
Individual Fellowships (IF) και Innovative Training Networks (ITN)) διαπιστώνεται ότι οι
ελληνικές συμμετοχές στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε ερευνητικούς τομείς /
ειδικούς στόχους που σχετίζονται με τον άξονα προτεραιότητας «Νησιά Ίσων ευκαιριών»
της Περιφερειακής RIS3 και ειδικότερα σε τομείς όπως το περιβάλλον και η γαλάζια
οικονομία.
Σημαντική είναι και η συμμετοχή σε έργα που αναφέρονται στην Αντιμετώπιση
Κοινωνικών προκλήσεων και ειδικότερα του μεταναστευτικού ζητήματος με περίπου 10%
των εγκεκριμένων Έργων να εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

1.1.7. Έργα RIS ΠΒΑ συγχρηματοδοτούμενα από το Life+
Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το περιβάλλον, συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στηρίζει την εφαρμογή του 7ου
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον καθώς και άλλες στρατηγικές και σχέδια της
ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται
μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.
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Το πρόγραμμα LIFE δημοσιεύει ετήσιες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων,
υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του να στηρίξει έργα που συμβάλλουν στην προστασία
του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι:


Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών
άνθρακα οικονομία, καθώς και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,
διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και
ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000
 Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και
κλιματικών στόχων στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών
 Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
 Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης
Στο πρόγραμμα LIFE για τη νέα περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται
δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική
Δράση.
Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα», όπως έργα πιλοτικά
(καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και
διάδοσης, περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων, τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς
και στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία λειτουργούν σε
εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία
ακόμη χρηματοδοτική πηγή.
Επίσης, περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και
προπαρασκευαστικά έργα.
Μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν 3 έργα με συμμετοχές από το Βόρειο Αιγαίο, εκ των οποίων 1
έργο έχει Έλληνα συντονιστή φορέα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Τα εν λόγω έργα αριθμούν
τρείς (3) ελληνικές συμμετοχές δύο διαφορετικών φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν συνολικό
προϋπολογισμό € 760.644,00.

Τα Έργα αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 9: Έργα Life+ με συμμετοχές από φορείς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Participant

City

FORKYS
AQUACULTURES
SA
University of the
Aegean – Research
Unit
University of the
Aegean – Research
Unit

Project title

Role

CHIOS

Promote the effective implementation of the Product
Environmental Footprint in the Mediterranean aquaculture sector

Associated

Mytilini

Involving people to protect wild bees and other pollinators in the
Mediterranean

Associated

Mytilini

EMPLOYING LAND STEWARDSHIP TO TRANSFORM
TERRACED LANDSCAPES INTO GREEN
INFRASTRUCTURES TO BETTER ADAPT TO CLIMATE
CHANGE

Coordinator

Το σύνολο των έργων αφορούσε στη θεματική προτεραιότητα του προγράμματος LIFE
Περιβάλλον (Σε σχέση με την εθνική RIS3 το πρόγραμμα LIFE εμπίπτει εξολοκλήρου
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στον τομέα «περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη»).
Γράφημα 5: Χρήματα που κατανέμονται ανά θεματική προτεραιότητα του προγράμματος LIFE στο Βόρειο
Αιγαίο

1.1.8. Έργα RIS ΠΒΑ συγχρηματοδοτούμενα από Interreg
Στην τρέχουσα προγραμματική Περίοδο 2014-2020, έχουν εγκριθεί τέσσερα (4) έργα στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Interreg με συμμετοχή φορέων από το Β. Αιγαίο. Επιπλέον,
έχει κατατεθεί μια πρόταση στην πρόσκληση Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, η οποία έχει
αξιολογηθεί θετικά στην α΄ φάση και αναμένεται η ένταξή της έως το Μάρτιο του 2021.
Αναλυτικότερα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου συμμετέχει και στις
πέντε (5) προτάσεις και ηγείται στις τρείς (3), ενώ σε δύο (2) από τις προτάσεις
υπάρχουν συμμετοχές και από άλλους φορείς της περιφέρειας ΒΑ και συγκεκριμένα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.
Τίτλος Έργου

Συντονιστής
Εταίρος

PHAROS4MPAS

WWF France

ΑΙΓΙΣ

ΠΤΑ Βορείου
Αιγαίου
ΠΤΑ Βορείου
Αιγαίου

ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

CLARINET
ΑΝΑΠΛΑSEA

Δήμος
Lampedusa
και Linosa
ΠΤΑ Βορείου
Αιγαίου

Συμμετοχή
Περιφέρειας
Β. Αιγαίου
ΠΤΑ Βορείου
Αιγαίου
Πανεπιστήμιο
ΑιγαίουΕιδικός
Λογαριασμός
Έρευνας
(Τμήμα
Επιστήμης
Τροφίμων &
Διατροφής)
ΠΤΑ Βορείου
Αιγαίου
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
–
Ειδικός
Λογαριασμός
Έρευνας
Διαδημοτικό
Λιμενικό
Ταμείο
Λέσβου

Π/Υ
Φορέων
ΠΒΑ
108.459,85
€
354.188,30
€
8
237.000,00
€

Πορεία
Υλοποίησης

Θεματική
Ενότητα

Ολοκληρώθηκε

Περιβάλλον

Ολοκληρώθηκε

Περιβάλλον

Σε υλοποίηση

Αγροδιατροφή

16.161,28 €

Σε υλοποίηση

Μεταναστευτικό
ζήτημα

326.788,72
€

Αναμένεται
Έγκριση

Περιβάλλον

Σχετικά με τις θεματικές ενότητες των Έργων που υλοποιούνται παρατηρούμε ότι τα
περισσότερα (3/5) αναφέρονται στο Περιβάλλον, ένα στην Αγροδιατροφή και ένα στο
μεταναστευτικό ζήτημα.
8

Δεν περιλαμβάνεται ο Π/Υ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
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1.2.

Δράσεις Επιχειρηματικότητας

1.2.1. Προσκλήσεις ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το ΠΕΠ 2014-2020 στηρίζει δράσεις τοπικής και
περιφερειακής εμβέλειας όπου οι πόροι αφορούν ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις
των οποίων το αποτέλεσμα απαιτεί επιχειρηματική ανάπτυξη και διασύνδεση με την
τοπική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο
2014 – 2020, οι διαθέσιμοι πόροι του ανήλθαν σε 301.669.500 € δημόσια δαπάνη, που
συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 80% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαικής Ένωσης
(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ).
Στο παραπάνω πλαίσιο, θα εξετάσουμε τις προσκλήσεις του προγράμματος που
αφορούν τις επενδυτικές προτεραιότητες 2β και 3α, οι οποίες σχετίζονται με την
επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τη
στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, στον κάτωθι πίνακα
παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά
όλες
οι
προαναφερθείσες
προσκλήσεις,
κατηγοριοποιημένες ανά επενδυτική προτεραιότητα. Για κάθε πρόσκληση υπάρχει ο
άξονας προτεραιότητας και ο θεματικός στόχος στον οποίο εμπίπτει, η ημερομηνία
έναρξης και λήξης της ισχύος της, η δημόσια δαπάνη και τέλος ο αριθμός και η εκτίμηση
του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων προτάσεων στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Από
τα δεδομένα του πίνακα γίνεται φανερό ότι τόσο η υψηλότερη δημόσια δαπάνη, όσο και ο
μεγαλύτερος
αριθμός
εγκεκριμένων
προτάσεων
στις
προσκλήσεις
των
προαναφερθέντων επενδυτικών προτεραιοτήτων υπήρξε στην επενδυτική προτεραιότητα
3α – «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων».
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Πίνακας 10: Προσκλήσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2β και 3α

Πρόσκληση

Άξονας
Προτεραιότητας

Θεματικός
Στόχος

Έναρξη

Λήξη

Δημόσια
Δαπάνη (€)

Εκτίμηση π/υ
Προτάσεων (€)

Αριθμός
Προτάσεων

15/10/2020

2.500.000

3.000.000

40

15/10/2020

2.500.000

15.000.000

100

3.000.000

15.000.000

100

Επενδυτική Προτεραιότητα 2β
1. Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων
της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον
εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων
αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων
ηλεκτρονικού
εμπορίου
(π.χ.
ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital
Marketing)

ΑΠ1

ΘΣ2

17/3/2020

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α
2. Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και
πολύ
μικρών
καινοτόμων
επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους
τομείς της RIS3
3. Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
πατεντών καινοτομιών και νέων
παραγωγικών επιχειρηματικών ιδεών
για την βελτίωση της παραγωγικής
τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων

ΑΠ1

ΘΣ3

19/12/2019

ΑΠ1

ΘΣ3

12/12/2019

15/10/2020
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Πέραν των προσκλήσεων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στις επενδυτικές προτεραιότητες 2β και 3α, εξίσου
ενδιαφέροντα στοιχεία για το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιφέρειας εξάγονται και από τα
προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως αυτά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Συγκεκριμένα, η αιτούμενη επιχορήγηση των υποβληθέντων προτάσεων των επιχειρήσεων στα
παραπάνω προγράμματα ήταν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μικρότερη από το συνολικό
προϋπολογισμό των προγραμμάτων. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει το έλλειμα του επιχειρηματικού
δυναμικού της περιφέρειας, καθώς οι επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν όλο το ύψος των
χρηματοδοτήσεων. Εξαίρεση αποτελεί το πρόγραμμα ενίσχυσης λόγω της πανδημίας COVID-19, κατά το
οποίο απορροφήθηκε όλο το ύψος του προϋπολογισμού. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό των ραγδαίων
επιπτώσεων της πανδημίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Περιφέρειας.
Πίνακας 11: Προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα στο ΠΕΠ
Βορείου Αιγαίου
Ενίσχυση
επιχειρήσεων
λόγω πανδημίας COVID -19
Ενίσχυση
της
ίδρυσης
επιχειρήσεων στους τομείς
της RIS3
Ενίσχυση υφιστάμενων και
νέων επιχειρήσεων για την
αξιοποίηση πατεντών
Εκσυγχρονισμός ΜΜΕ μέσω
της χρήσης ΤΠΕ
Συμφωνητικά συνεργασίας

Αριθμός
Υποβολών

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Προγράμματος (€)

Αιτούμενη Επιχορήγηση
Υποβληθέντων
Προτάσεων (€)

453

12.651.647,95

12.651.647,95

327

86.030.996,89

58.894.106,75

230

41.750.353,69

28.453.326,84

44

1.503.502,18

1.047.282,99

28

6.115.089

4.780.247,18

1.2.2. ΕΠΑνΕΚ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ο αριθμός των ενταγμένων και η συνολική επιλέξιμη δαπάνη για
τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που αφορούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η συνολική επιλέξιμη
δαπάνη για όλα τα έργα ανήλθε στο ποσό των 51.371.476 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ύψος αυτής
προήλθε από την κατηγορία παρέμβασης πράξης «Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών
υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ». Πρόσθετα, οι κατηγορίες «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων» και «Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» ήταν
αυτές με το μεγαλύτερο αριθμό ενταγμένων έργων (188 και 148 αντίστοιχα). Τέλος, ο συνολικός αριθμός
των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ που αφορούσαν την ΠΒΑ ήταν 586, εκ των οποίων τα
397 χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 189 από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πίνακας 12: Αριθμός και Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη για τα έργα του ΕΠΑνΕΚ 2014 -2020 που αφορούν την ΠΒΑ
Κατηγορία Παρέμβασης Πράξης
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
62 - Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς
όφελος ΜΜΕ

Αριθμός Ενταγμένων
Έργων

Συνολική Επιλέξιμη
Δαπάνη (€)

148

9.052.305

2

452.267
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65
Υποδομή,
διεργασίες,
μεταφορά
τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και
καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται
στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική
αλλαγή
66 - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ
και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών
διαχείρισης,
μάρκετινγκ
και
σχεδιασμού)
72 - Υποδομή επιχειρήσεων για ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων
των
βιομηχανικών
πάρκων και εγκαταστάσεων)
75 - Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών
τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ
82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένου
του
ηλεκτρονικού
εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων),
ζωντανά
εργαστήρια,
επιχειρηματίες
στο
διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις)
91 - Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού
δυναμικού φυσικών περιοχών
94 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
118-Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων
κατάρτισης και της ποιότητάς τους […]
Σύνολο

1

8.477.260

8

368.865

1

1.722.791

113

11.156.950

115

2.295.066

5

931.240

4

9.910.250

188

5.235.713

1

1.768.769

586

51.371.476

1.2.3. Αναπτυξιακός Νόμος
Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αξιολόγησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων έχει την ευθύνη της
παραλαβής αιτήσεων επενδύσεων στα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, τον έλεγχο
στοιχείων, την αξιολόγησή τους, την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής / ένταξης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προκηρύχθηκαν τα καθεστώτα:







«Ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας»
«Ενίσχυσης Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ»
«Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
«Ενίσχυσης επενδύσεων μείζονος μεγέθους»
«Ενίσχυση συνεργειών και δικτυώσεων» και
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων».

Στην ΔΙΑΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέχρι και σήμερα 23/12/2020 συνολικά έχουν υποβάλλει αίτηση
προς υπαγωγή 67 επενδυτικά σχέδια. Συγκεκριμένα:



19 αιτήσεις στο καθεστώς «Ενίσχυση Γενικής Επιχειρηματικότητας» α΄ β΄ γ΄ και ε΄ κύκλος
13 αιτήσεις στο καθεστώς «Ενίσχυση Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» α΄ και β΄ κύκλος
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1 αίτηση στο καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού εξοπλισμού» α΄ κύκλος
34 αιτήσεις στο καθεστώς «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών
Επιχειρήσεων» α΄, β΄ και γ΄ κύκλος.

Από τις παραπάνω αιτήσεις:
•

•

•

Έχουν ενταχθεί είκοσι δύο (22) επενδυτικά σχέδια συνολικού εγκεκριμένου επιλέξιμου
Π/Υ 23.629.581,05 ευρώ με συνολικό ποσό ενίσχυσης επιχορήγησης 9.958.282,39 ευρώ
και συνολικό ποσό ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής 441.283,99 ευρώ.
Είναι υπό ένταξη έξι (6) επενδυτικά σχέδια (έχει αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας
κατάταξης) συνολικού εγκεκριμένου επιλέξιμου Π/Υ 4.909.607.91 ευρώ με συνολικό ποσό
ενίσχυσης επιχορήγησης 1.111.707.96 ευρώ και συνολικό ποσό ενίσχυσης φορολογικής
απαλλαγής 792.377,63 ευρώ στο καθεστώς «Ενίσχυση Γενικής Επιχειρηματικότητας» γ΄
κύκλος.
Είναι υπό αξιολόγηση τριάντα τέσσερα (34) επενδυτικά σχέδια συνολικού προτεινόμενου
Π/Υ 39.546.898,43 στο νέο καθεστώς «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και
μικρών Επιχειρήσεων» α΄, β΄ και γ΄ κύκλος, το οποίο αντικαθιστά το υπάρχον καθεστώς
ενίσχυσης των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ενταγμένα Έργα κάθε καθεστώτος:
Πίνακας 13: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΚΑΡΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ Α.Ε.

ΧΙΟΣ

ΜΠΥΡΑ ΧΙΟΥ Ο.Ε.

ΣΙΓΡΙ

FALCON ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης
μορφής 24 δωματίων
υφιστάμενου
ξενοδοχειακού
συγκροτήματος
"CAVOS BAY HOTEL
& STUDIOS"
Δημιουργία νέας
μονάδας
μικροζυθοποιίας στο
νησί της Χίου για
παραγωγή φρέσκιας
μπύρας
Ίδρυση νέας μονάδας
παραγωγής
ελαιολάδου
(ελαιοτριβείο) στη θέση
"Φάρος" της Τ.Κ.
Σιγρίου, Δημ. Ενότητας
Ερεσού - Αντίσσης,
Δήμου Λέσβου

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

445,718.60

171,601.66

0.00

839,642.00

323,052.17

0.00

500,002.79

0.00

225,001.26

1,785,363.39

494,653.83

225,001.26

Στον 1ο κύκλο του καθεστώτος γενικής επιχειρηματικότητας από τα τρία (3) εγκεκριμένα Έργα τα δύο
αφορούσαν στον τομέα της Αγροδιατροφής και το ένα στον τομέα του Τουρισμού που καλύπτει το
23.84% του συνολικού ποσού ενίσχυσης.
Αναφορικά με το καθεστώς Ενίσχυσης Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Α’ κύκλος), ενισχύθηκαν δύο
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επιχειρήσεις που αφορούν στον τομέα της Αγροδιατροφής και στον τομέα ΤΠΕ για τον Τουρισμό.
Πίνακας 14: ΚΑΘΕΣΤΩΣ "ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ" Α ΚΥΚΛΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΕΣΒΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΣΒΟΣ

UPSELL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ (Υπο συσταση
ΙΚΕ)

Επέκταση
δυναμικότητας της
υφιστάμενης
μονάδας για
παραγωγή
πυρηνελαίου και
κατεργασία
ελαιοπυρήνα
Ιδρυση της νέας
επιχείρησης
«UPSELL
MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» με κύριο σκοπό
να αναπτύσσει
λύσεις τεχνολογίας
σε επίπεδο
λογισμικών που θα
αξιοποιούνται από
επιχειρήσεις στον
κλάδο των
τουριστικών
καταλυμάτων και σε
άλλους κλάδους πχ
εμπορικά κέντρα,
επιχειρήσεις
ακτοπλοΐας,
εταιρείες παροχής
υπηρεσιών υγείας
κ.α.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΗΜ/ΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

928969.11

396550.49

928,969.11

0.00

396,550.49

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μοναδική εγκεκριμένη πρόταση στο καθεστώς Ενίσχυσης
Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά τον τομέα ΤΠΕ στην περιφέρεια Β. Αιγαίου.
Πίνακας 15: ΚΑΘΕΣΤΩΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" Α ΚΥΚΛΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΤΕ ΑΕ

Θεμελιώδης
εκσυγχρονισμός
μηχανολογικού
εξοπλισμού
παροχής
υπηρεσιών
σταθερής
τηλεφωνίας
στην Περιφέρεια
Βορείου
Αιγαίου.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

617,950.66

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΗΜ/ΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

216,282.73

Στον 2ο κύκλο του καθεστώτος γενικής επιχειρηματικότητας από τα οκτώ (8) εγκεκριμένα Έργα μόνο τα
δύο (2) αφορούσαν στον τομέα της Αγροδιατροφής και ειδικότερα στον τομέα της ελαιουργίας. Το
σύνολο των Έργων ενισχύθηκαν μέσω επιχορήγησης και το ποσό που εγκρίθηκε για ίδρυση/
εκσυγχρονισμό καταλυμάτων καλύπτει το 83.49% του συνολικού ποσού ενίσχυσης του εν λόγω κύκλου.

Με τη συγχρηματοδότηση τηςwww.pepba.gr
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

33

Πίνακας 16: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Β ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΡΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

MARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΛΑΤΟΜΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΣΟΥΜΙΔΗ ΑE

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΥ

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ ΥΙΟΙ
ΚΕΝΤΟΥΡΗ ΑΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΑΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2,517,380.30

969,191.42

910,316.40

350,471.82

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

226,162.10

87,072.41

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

1,105,103.57

425,184.87

473,313.87

182,225.84

209,615.90

80,702.12

1,309,133.58

504,016.42

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής
υφιστάμενης
ξενοδοχειακής μονάδας
από 3 αστέρια σε 4
αστέρια , δυναμικότητας
75 δωματίων, 190 κλινών
που βρίσκεται στο λιμάνι
Καρλοβάσου Σάμου της
νήσου Σάμου.
ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
3* 25ΔΩΜΑΤΙΩΝ
(50ΚΛΙΝΩΝ) ΕΠΙ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ 2*
ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΈΙ
ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΔΝΥΣΗ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 3*. Η
ΕΠΈΝΔΥΣΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗς
ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΈΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΕ
ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ
Η επένδυση αφορά τον
εκσυγχρονισμό του
Πυρηνελαιουργείου του
φορέα της επένδυσης με
ταυτόχρονη επέκταση
δυναμικότητας.
Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής
υφιστάμενης
ξενοδοχειακής μονάδας,
χωρίς την αναβάθμισή
της σε επίπεδο αστέρων
ούτε την διαφοροποίηση
του αριθμού των κλινών.
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ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣ

ΕΦΤΑΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΗ
ΕΦΤΑΛΟΥΣ Α.Ε.

Εκσυγχρονισμός
ολοκληρωμένης μορφής
της ξενοδοχειακής
μονάδας
"ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ",
κατηγορίας 3*
δυναμικότητας 94
δωματίων / 171 κλινών
που βρίσκεται στην
περιοχή «Εφταλού» της
Δημοτικής Κοινότητας
Μήθυμνας, του Δήμου
Λέσβου

1,208,039.77

465,095.31

7,959,065.49 €

3,063,960.21 €

Η ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζεται και στον 2ο κύκλο του καθεστώτος Ενίσχυσης Νέων Ανεξάρτητων
ΜΜΕ στον οποίο εγκρίθηκαν οκτώ (8) επενδυτικά σχέδια, τρία εκ των οποίων στον τομέα της
Αγροδιατροφής (28.23% του συνολικού ποσού ενίσχυσης του εν λόγω κύκλου) και 5 στον τομέα του
Τουρισμού. Το σύνολο των Έργων ενισχύθηκαν μέσω επιχορήγησης.
Πίνακας 17: ΚΑΘΕΣΤΩΣ "ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ" Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

981,309.15

537,920.03

ΒΕΛΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε.

Ίδρυση νέας παραγωγικής
μονάδας τυροκομικών
προϊόντων τύπου τυροbox
στον Αγ. Δημήτριο Λήμνου

120,333.30 €

65,933.32

ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
(ΛΙΩΤΑ)

AEGEAN ESCAPES PRIVATE
COMPANY ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

'Ιδρυση τουριστικής
μονάδας οργανωμένης
κατασκήνωσης 5*
(αστέρων) , σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα του
τύπου κατασκήνωσης που
περιγράφεται από τον
νεωτερικό όρο glamping
(glam[orous] + [cam]ping),
στη θέση Πήτερ, αγροτική
περιφέρεια Λυγερής
(Λιώτας), της Δημοτικής
Ενότητας Ερεσού Αντίσσης, του Δήμου
Λέσβου, της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.

1,984,421.35

1,088,961.74

ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
(ΣΙΓΡΙ)

ΚΟΥΛΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΟΝ.
ΙΚΕ

Υπηρεσίες σφαγής ζώων

1,712,445.30

940,719.92

ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ

Με τη συγχρηματοδότηση τηςwww.pepba.gr
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

35

ΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

Δ.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ- Μ. ΛΥΚΟΥΡΗ
Ο.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ 3*** -boutique
hotel- ΜΕΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΣΕΠΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
3 ΑΣΤΕΡΩΝ

1,105,217.52

606,869.64

ΜΥΡΙΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΙΩΚΟΥ Χ. – ΓΙΩΚΟΣ Ο. –
ΓΙΩΚΟΣ Κ. ΑΕ

ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3)
ΑΣΤΕΡΩΝ

2,134,531.27 €

1,171,992.20

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΟΥΤΡΑΡΗ ΜΙΚΕ

ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
4* ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ
ΑΡΓΟΥΝΤΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1,418,239.30

778,794.11

9,965,784.98 €

5,470,699.24 €

ΣΥΝΟΛΟ

509,287.79

279,508.28

Τέλος, στον 3ο κύκλο του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας εγκρίθηκαν έξι (6) επενδυτικά σχέδια
τρία στον τομέα της αγροδιατροφής και άλλα τρία (3) στον τομέα του Τουρισμού (ίδρυση και
εκσυγχρονισμός καταλυμμάτων). Από τον συνολικό εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης το 41,61% εγκρίθηκε
να δοθεί μέσω ενισχύσεων φοροαπαλλαγής και το υπόλοιπο μέσω επιχορήγησης.
ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΤΣΙΚΗ
ΛΗΜΝΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.

Δημιουργία
ξενοδοχείου 3
αστέρων, συνολικής
δυναμικότητας 80
κλινών, στην
περιοχή : θέση
"ΠΟΥΡΝΙΑ",
Τοπικής Κοινότητας
Βάρους, Δημοτικής
Ενότητας Ατσικής,
Δήμου Λήμνου

2,256,935.77

867,415.27

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΕΣΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΙΔΡΥΣΗ
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

323,516.69 €

126,198.22

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
ΘΕΡΑΠΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΦΑΓΕΙΟΥ

306,737.06

118,093.37

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΣΑΜΟΥ

ΕΜΜ.ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

419,793.07

230886.19

ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ
ΣΑΜΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

898,850.23

404482.6
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ΜΥΡΙΝΑ
ΛΗΜΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΑΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

1.3.

Δημιουργία νέας
μονάδας
παραγωγής ειδών
αρτοποιείου και
ζαχαροπλαστικής,
με τη διαμόρφωση
και τον εξοπλισμό
μισθωμένου χώρου
μέσα στο κατάστημα
ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
στην Μύρινα της
Λήμνου

348,908.53

4,554,741.35

157008.84

1,111,706.86

792,377.63

Αποκλίσεις συγκριτικά με το εγκεκριμένο ΕΠ ΠΒΑ 2014 – 2020

Σε επίπεδο Δεικτών, η ετήσια έκθεση αξιολόγησης της RIS3 παρουσιάζει όλα τα στοιχεία για τις τιμές
στόχου και τις τυχόν αποκλίσεις.
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την Εκτίμησης Υλοποίησης Δράσεων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
για την προετοιμασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υποβολή του στρατηγικού σχεδίου
ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού προγράμματος της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με
κυρίαρχο γνώμονα τις δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ο εντοπισμός των αποκλίσεων με το
εγκεκριμένο ΕΠΒΑ έχει σκοπό να εντοπίσει σημεία που μπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασμό της νέας
Περιόδου κι όχι τις υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της ΕΥΔ. Για το λόγο αυτό, στο παρόν
Παραδοτέο δεν θα εξεταστούν οι δείκτες ως θεωρητικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση της RIS3 που
θα καθοδηγούν την προσαρμογή και την εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων τόσο σε επίπεδο στόχων,
όσο και σε επίπεδο διαδικασίας για την ανάπτυξη και εκτέλεση της RIS3.
Σημαντική απόκλιση από τον προγραμματισμό του ΕΠ αποτελεί ο προγραμματισμός έκδοσης των
σχετικών Προσκλήσεων: Υπήρξαν καθυστερήσεις προκειμένου να μην δημιουργηθούν αλληλεπικαλύψεις
με παρόμοιες «ανταγωνιστικές» δράσεις που έχουν είδη προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης
(πχ. στο πλαίσιο των Τομεακών ΕΠ) γεγονός που θα λειτουργούσε αποθαρρυντικά όσον αφορά στη
συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων, για διάφορους λόγους, πχ. χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης,
υπέρβαση του ορίου de minimis, αδυναμία διάθεσης ίδιων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής
συμμετοχής.
Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης απαιτεί επιλογές σχετικές με τους οικονομικούς τομείς, τις
τεχνολογίες και τα πεδία έρευνας στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν
τον κίνδυνο να αποκλεισθούν ή να αγνοηθούν οικονομικοί τομείς ή τεχνολογίες με δυναμικό ανάπτυξης
και επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια ή τη χώρα. Ο σχεδιασμός της RIS3 αν και περιέλαβε
δύο άξονες που κάλυπταν ένα γενικότερο θεματικό πεδίο (Άξονα; 1: Μηχανισμοί και μέσα ενσωμάτωσης
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην πραγματική οικονομία και Άξονας 4: Νησιά ίσων
ευκαιριών) οι προτάσεις περιορίστηκαν σε πολύ λίγους τομείς και κυρίως σε αυτούς που ορίστηκαν
σαφώς στους δύο άξονες (Άξονας 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τομέα & Άξονας 3: Τουρισμός– ΦύσηΠολιτισμός)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (εθνική, περιφερειακές) αναπτύχθηκαν
ακολουθώντας μεν διεθνώς παραδεκτή μεθοδολογία, όμως οι τομείς προτεραιότητας που ορίστηκαν
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δυνητικών περιοχών παρέμβασης σε αντίθεση με τη διεθνή βέλτιστη
πρακτική, κατά την οποία η δημόσια δαπάνη (και οι ιδιωτικές επενδύσεις που αναμένεται να
παρακινηθούν σαν αποτέλεσμα αυτής) επικεντρώνεται σε λίγους και σαφώς καθορισμένους τομείς.
Επιπρόσθετα, η ακολουθούμενη μεθοδολογία σε πολλές προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ και του ΕΠ ΒΑ,
όπου δίνεται προβάδισμα στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που αποτελούν προτεραιότητα της
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RIS3, παρέχει μεν το πλεονέκτημα της αντικειμενικής αξιολόγησης, όμως μεταλλάσσει την RIS3 σε
οικονομετρική διαδικασία και αμβλύνει τη δυνατότητα στοχευμένης επίδρασης.

1.4.

Συμπεράσματα

Ο αγροδιατροφικός τομέας παραμένει ένας από τους τρεις τομείς προτεραιότητας για επενδύσεις
Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τους τρεις γενικούς στόχους στρατηγικής
που έχουν εξαρχής τεθεί:




«Από το χωράφι στο ράφι»
Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκμηρίωση – πιστοποίηση,
Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων: οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (διαφορετικών κλάδων).

Ο τομέας διαθέτει σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες δυναμικής ανάπτυξης στο μέλλον οι οποίες όχι
μόνο παραμένουν ενεργές, αλλά ενισχύονται ως προοπτική από τις σύγχρονες τάσεις και συνθήκες στο
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε ότι αφορά στο τρίπτυχο: Τουρισμός – Φύση - Πολιτισμός ιδιαίτερη έμφαση εξακολουθεί και δίνεται
στις ευκαιρίες και στις δυνατότητες για μια δυναμική ανάπτυξη στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών
με υψηλή προστιθέμενη αξία για επιχειρήσεις που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας υπάρχει σαφής τάση αξιοποίησης των επιδοτήσεων στον
τομέα του Τουρισμού.
Τέλος, σε ότι αφορά στον πυλώνα Νησιά ίσων ευκαιριών, παραμένουν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες για
δυναμική ανάπτυξη, όπως και ο γενικός στόχος των παρεμβάσεων που είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ με την ενσωμάτωση καινοτομιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και
διακίνησης προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών για την
παροχή ίσων ευκαιριών στους κατοίκους της ΠΒΑ όλων των νησιών. Καινούριες δυνατότητες
εντοπίζονται ως προς δράσεις e-υγείας, e- διοίκησης και στον τομέα των μεταφορών, ιδιαίτερα σε έργα
εφαρμοσμένης Έρευνας. Παράλληλα, από τις συμμετοχές στα ευρωπαϊκά προγράμματα παρατηρείτε μια
αυξανόμενη τάση στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Γαλάζιας Οικονομίας ενώ διαφαίνεται και
ενδιαφέρον αξιοποίησης της εφαρμοσμένης έρευνας στην αντιμετώπιση Κοινωνικών προκλήσεων και
ειδικότερα του μεταναστευτικού ζητήματος.

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.1.

Θεσμική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα

Η δομή διακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ) περιλαμβάνει δύο
(2) επίπεδα:
Επιτελικό Επίπεδο: Αφορά τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.
Εκτελεστικό Επίπεδο: Αφορά την τεκμηρίωση, το συντονισμό και την εφαρμογή της διαμορφωθείσας
πολιτικής.
Ειδικότερα ανά επίπεδο διακυβέρνησης προβλέπονται τα ακόλουθα:
Επιτελικό Επίπεδο Διακυβέρνησης της Στρατηγικής
Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας τα οποία είναι αρμόδια για την
χάραξη πολιτικής για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια, καθώς και την λήψη / επικύρωση
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αποφάσεων στους τομείς αυτούς. Αυτά είναι ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο οι οποίοι
λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση εισηγήσεων που υποβάλλονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Βορείου Αιγαίου (ΠΣΕΚ ΒΑ).
Συνεπώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (όπως μετονομάστηκε με τον
Ν.4386/2016) ή ΠΣΕΚ έχει πλέον τις ακόλουθους αρμοδιότητες:










Αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της ΠΒΑ σε θέματα ΕΤΑΚ
Συμβάλλει στην οριζόντια δικτύωση συντελεστών ΕΤΑΚ
Αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προκειμένου να αναπτυχθεί ένα
οικοσύστημα για την έρευνα και ανάπτυξη
Αναπτύσσει βασικό λειτουργικό πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων ΕΤΑΚ
Αναλαμβάνει από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης και
ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-ΠΒΑ
Διατυπώνει κατευθύνσεις για τις σχετικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τα
ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.
Διευρύνει την πρόσβαση των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και την ένταξη και
διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
Αξιοποιεί το ερευνητικό δυναμικό της ΠΒΑ και συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης νέων
αποφοίτων (ανάπτυξη περιβάλλοντος αξιοποίησης)
Καθορίζει κριτήρια και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση υποβαλλόμενων ερευνητικών
προτάσεων στις περιφερειακές αρχές

Το ΠΣΕΚ ΒΑ μέχρι σήμερα έχει επιτελέσει τα ακόλουθα:









Έχει πραγματοποιήσει συνεδριάσεις (Φεβρουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018), συναντήσεις με
θεσμικούς φορείς ΕΤΑΚ, συναντήσεις με Επιμελητήρια και Επιχειρηματίες
Διαβούλευση των υπό εξειδίκευση δράσεων της περιφερειακής RIS3
Μελέτη εξειδίκευσης για την ανάπτυξη Υποστηρικτικού Μηχανισμού Διασύνδεσης Ερευνητικού
Ιστού και Επιχειρήσεων
Έχει συμμετάσχει δια μελών της στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020
Συμμετοχή σε συναντήσεις όπως στην ημερίδα του ΠΑΑ ΥΠΑΑΤ στην ΠΒΑ, στην 5η Συνεδρίαση
Δικτύου Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και συμμετοχή και παρέμβαση
στο 14ο Περιφερειακό Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ΠΒΑ
Αίτημα χαρτογράφησης επιχειρηματικότητας και έρευνας στο Βόρειο Αιγαίο
Οργάνωση Ημερίδας ΠΣΕΚ με τίτλο «Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ως βασικοί
μοχλοί της Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Παράλληλα δομήθηκαν και Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) Καινοτομίας ως ακολούθως:





ΟΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΟΕ Αγροδιατροφής
ΟΕ Μεταφορών
ΟΕ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος

Εκτελεστικό Επίπεδο Διακυβέρνησης της Στρατηγικής
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται οι φορείς που έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας
υλοποίησης της περιφερειακής RIS καθώς και οι φορείς διαχείρισης και φορείς υλοποίησης των σχετικών
δράσεων. Ειδικότερα:
H Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΔιΑΠ ΠΒΑ) ανέλαβε
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το ρόλο του οργάνου με κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της
Περιφερειακής RIS3.
Ειδικότερα σε συνέχεια της υπ’αριθμ. πρωτ. 2256/ΕΥΣΣΑ/25/10.01.2019 εγκυκλίου της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ σχετικά με
τη σύσταση Φορέων Παρακολούθησης των Περιφερειακών Στρατηγικών RIS3 2014 - 2020, προτάθηκε
να ορισθεί η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔιΑΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως
αρμόδιος και υπεύθυνος φορέας παρακολούθησης της Στρατηγικής RIS3 στη Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. Η ΔιΑΠ θα υποστηρίζεται στο έργο της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και από Τεχνικό Σύμβουλο.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω εκδόθηκε και η σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(αριθμ. πρωτ. οικ.: οικ.300/05_02_19, ΒΑ_ΕΤΠΑ_1β_78, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3495, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1b προϋπολογισμού 500.000,00€) για τη «Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού
μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της
καινοτομίας στη Περιφέρεια». Η δράση αφορά στη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και
αποτίμησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια. Ο στόχος του
μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση των
παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, όσο και προς τις
δομές χάραξης στρατηγικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ
κ.λπ.). O μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της
ακαδημαϊκής κοινότητας και του επίπεδο των συμμέτοχων & τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλ. της
αγοράς. Παράλληλα, θα έχει αρμοδιότητα την δημιουργία και λειτουργία δομής δημόσιου χαρακτήρα με
σκοπό να παρέχει ενδεικτικά τις κάτωθι υπηρεσίες:
1) Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό των Δράσεων της Στρατηγικής RIS3,
που αφορούν την Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery)
2) Υποστήριξη των περιφερειακών οργάνων που συμμετέχουν στην διακυβέρνηση της RIS3
3) Υποστήριξη της Περιφέρειας για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του
οικοσυστήματος
4) Υποστήριξη της Περιφέρειας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
5) Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης της RIS3
6) Υποστήριξη της λειτουργίας κοινής δομής διαμεσολάβησης μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
φορέων της ΠΒΑ.
7) Μεταφορά γνώσης και κινητοποίηση του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού
8) Προετοιμασία για το μέλλον της Στρατηγικής RIS3 – 2020/2030
Στόχος αυτής της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Περιφέρειας σε
σύνδεση τόσο με τους ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας, όσο και με ό-ποιαν άλλη σχετική πηγή
ικανοποιεί αυτό το στόχο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Η δόμησή του και λειτουργία του
διέπεται από τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με προοπτική να καθιερωθεί ως μηχανισμός
διαρκούς ανάπτυξης ΕΤΑΚ στο Βόρειο Αιγαίο.
Γενικότερα, οι βασικές αρμοδιότητες του Φορέα Παρακολούθησης της RIS3 είναι:


Η παρακολούθηση της προόδου της RIS3 και της αξιολόγησής της, με σκοπό την επίτευξη των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων καθώς και την εκτίμηση της καταλληλότητας και της ορθότητας
των επιλογών πολιτικής και στρατηγικών στόχων.



Η ανάλυση της συνάφειας των δράσεων που εμπίπτουν στη λογική παρέμβασης της
εγκεκριμένης RIS3 καθώς και η διαμόρφωση τεκμηριωμένης πρότασης επιλογής και
τροποποίησης του πλέγματος δεικτών παρακολούθησης της Στρατηγικής.
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Η εκπόνηση των εκθέσεων παρακολούθησης, βάσει προτύπου, της RIS3.



Η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης και παραλαβής της αξιολόγησης, της περιφερειακής RIS3
σε εξωτερικό αξιολογητή.



Η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση στοιχείων των παρεμβάσεων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο της RIS3.



Η σταθερή συνεργασία και δικτύωση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την υλοποίηση
της RIS3, στη βάση της ανταλλαγής εμπειριών καθώς και της συμμετοχής στα διαδραστικά
εργαστήρια της Πλατφόρμας S3 του Joint Research Center (JRC).



Η συμμετοχή στις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης που διενεργούνται στην Περιφέρεια
Β. Αιγαίου ή/και σε εθνικό επίπεδο, στις υπάρχουσες πλατφόρμες καινοτομίας.

Ο Φορέας Παρακολούθησης συνεργάζεται στενά με την ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου καθώς και με τους
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ η λειτουργία του υποστηρίζεται
από την ενταγμένη στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου πράξη «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και
Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
Συνεπώς, η ΔιΑΠ, ως μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φυσική και
οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης
της RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης στρατηγικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων
(Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κ.λπ.).
Παράλληλα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής
κοινότητας και των συμμέτοχων και τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή των επιχειρήσεων και της
αγοράς.
Προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση των ρόλων της ΔιΑΠ είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική
στελέχωση στο υπηρεσιακό επίπεδο, η διασφάλιση των οργανωτικών προϋποθέσεων, η αξιοποίηση
υπηρεσιών εξωτερικών τεχνικών συμβούλων και η συστηματική συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020.
Κρίσιμο ρόλο στο σύστημα διακυβέρνησης ασκεί για το έτος αναφοράς και έως τη σύσταση του
μηχανισμού παρακολούθησης της ΔΙΑΠ, η ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ της ΠΒΑ. Στο ενδιάμεσο έχει συσταθεί
Ομάδα Έργου για την Ανάπτυξη και Παρακολούθηση της Περιφερειακής Στρατηγικής RΙS3 2014 — 2020
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αντικείμενο της ομάδας αποτελεί η ενδυνάμωση των εμπλεκομένων
στα ζητήματα RIS3 με κυρίαρχη επιδίωξη την πρόοδο των εργασιών και τον προγραμματισμό των
ενεργειών και των δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής RΙS3 2014 — 2020 της ΠΒΑ.
Συγκεκριμένα οι δύο βασικοί στόχοι της Ομάδας Έργου είναι:
1. Ο προσδιορισμός και η υλοποίηση ειδικών ενεργειών για το έτος 2019 και 2020 ώστε να
προετοιμαστεί ο Μηχανισμός Παρακολούθησης (δηλαδή η Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης της ΠΒΑ) μέχρι να στελεχωθεί / λειτουργήσει δυναμικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους
2020. Η εν λόγω δυναμική ομάδα έργου θα αποτελέσει την πρώτη φάση προετοιμασίας και την
θερμοκοιτίδα για την σταδιακή εξέλιξη της ΔιΑΠ ως επίσημου Φορέα Παρακολούθησης της RΙS3 για
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2. Η δικτύωση και οι συνεργασίες με φορείς, επιχειρήσεις, ομάδες, forum που δραστηριοποιούνται στην
καινοτομία σε περιφερειακό και ευρύτερο επίπεδο, αλλά και διασύνδεση με άλλα εθνικά / ευρωπαϊκά
δίκτυα.
Για το έτος εφαρμογής, η ΕΥΔ έχει συντάξει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και το υλοποιεί με μεγάλη
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συνέπεια. Oι ενέργειες που ανέλαβε η ΕΥΔ για να προχωρήσει αποτελεσματικά τη στρατηγική
καινοτομίας είναι οι εξής:
1. Υλοποίηση των ενταγμένων δράσεων που έχει στο πρόγραμμά της ώστε η 1η φάση της πολιτικής
καινοτομίας που εφαρμόστηκε (δημιουργία φορέων / εργαστηρίων που θα εκτελούν έρευνα
προσανατολισμένη στην RIS), να αποδώσει αποτελέσματα.
2. Δημιουργία φορέα στήριξης και παρακολούθησης της RIS ως κυρίαρχου πυλώνα δια-κυβέρνησης της
RIS (έχει ήδη εκδοθεί πρόσκληση).
3. Δημιουργία ομάδας προετοιμασίας του μηχανισμού παρακολούθησης της RIS (ΕΥΔ, ΔιΑΠ) και
σταδιακή ανάπτυξη της διαδικασίας παρακολούθησης της πολιτικής, που ήδη υλοποιείται.
4. Πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων με αρμοδιότητες (ήδη υλοποιείται).
5. Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος Ε&Α.
6. Σύνταξη business plan για τον φορέα Παρακολούθησης της RIS και υποβολής πρότασης στο Ε.Π.
Βόρειο Αιγαίο.
7. Υποστήριξη της ομάδας προετοιμασίας / έργου της RIS για το παρόν έτος.
8. Συγκέντρωση των δράσεων Ε&Α και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής RIS.
9. Διοργάνωση πέντε (5) ενεργειών επιχειρηματικής ανακάλυψης.
10. Προετοιμασία προσκλήσεων, διαβούλευσή τους με την ΕΥΚΕ και προκήρυξη τους
11. Ενεργοποίηση δίαυλου επικοινωνίας με το JRC για ενεργότερη υποστήριξη των οργάνων της Ε.Ε.
στα θέματα αυτά, μια προσπάθεια που ελπίζουμε να φέρει αποτελέσματα.

2.1.1. Μηχανισμός Στήριξης
Τον Δεκέμβριο του 2020 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε την διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την
υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου». Το έργο έχει προϋπολογισμό 605.000 ευρώ και συνολική διάρκεια 42 μηνών.
Σύμφωνα με την διακήρυξη το «Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία και η στελέχωση ενός
μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης ταυτόχρονα με την υποστήριξη των παρεμβάσεων της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. H Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (ΔιΑΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) έχει οριστεί ως ο περιφερειακός
μηχανισμός / δομή υποστήριξης της καινοτομίας και της έρευνας στην επιχειρηματικότητα, που θα είναι
ταυτόχρονα και ο υποστηρικτικός μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια, ο οποίος θα παρέχει τις κρίσιμες πληροφορίες
σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3 προς τις δομές χάραξης
στρατηγικής, συντονισμού και διαχείρισης της RIS3 (Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κ.λπ.). Η ΔιΑΠ
θα υποστηρίζεται στο έργο της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΥΔ ΕΠ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και από εξωτερικό Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο προτεινόμενος «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» θα στελεχωθεί με
τουλάχιστον πέντε (5) επιστημονικά στελέχη (στο πλαίσιο διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
ανάθεσης έργου) τα οποία θα εγκατασταθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, θα αναλάβουν τη
λειτουργία του και θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
(ΠΒΑ) και ειδικότερα στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔιΑΠ) για τη αποτελεσματική
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.
O Μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής
κοινότητας και των συμμέτοχων και τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή της αγοράς. Ο Μηχανισμός θα
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αποτελεί μια δομή δημόσιου χαρακτήρα η οποία θα παρέχει, ενδεικτικά, τις κάτωθι υπηρεσίες:










«Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό των Δράσεων της Στρατηγικής
RIS3, που αφορούν την Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Entrepreneurial
Discovery)»
«Υποστήριξη των περιφερειακών οργάνων που συμμετέχουν στην διακυβέρνηση της RIS3»
«Υποστήριξη της Περιφέρειας για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων
του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»
«Υποστήριξη της Περιφέρειας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό
Επίπεδο»
«Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης της RIS3»
«Υποστήριξη της λειτουργίας κοινής δομής διαμεσολάβησης μεταξύ των ακαδημαϊκών και
ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
«Μεταφορά γνώσης και κινητοποίηση του επιχειρηματικού / παραγωγικού ιστού»
«Προετοιμασία για το μέλλον της Στρατηγικής RIS3 – 2020 / 2030»

Η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της
Περιφέρειας σε σύνδεση με τους ερευνητικούς και τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας. Η
δόμηση και η λειτουργία του Μηχανισμού διέπεται από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με
προοπτική να καθιερωθεί ως μηχανισμός διαρκούς ανάπτυξης ΕΤΑΚ στο Βόρειο Αιγαίο.»
Φορείς διαχείρισης
Πρόκειται για τους φορείς διαχείρισης των πηγών χρηματοδότησης της Περιφερειακής RIS3. Σε αυτούς
περιλαμβάνεται η ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου δεδομένου ότι το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» αποτελεί
βασική πηγή χρηματοδότησης της Περιφερειακής RIS3, καθώς και λοιποί φορείς διαχείρισης (όπως ΕΥΔ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014-2020, ΕΦΕΑΠΕ & ΔιΑΠ ΠΒΑ για τις
Κρατικές Ενισχύσεις, κλπ.).
Πρόκειται για εξωτερικούς φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα διακυβέρνησης της RIS3 και είναι αυτοί
που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις (Δικαιούχοι, Ανάδοχοι κλπ.).

2.2.

Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

2.2.1. Οργάνωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου
Η οργάνωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, στην ΠΒΑ που ξεκίνησε το 2014 και διήρκησε
έως το 2016 ακολούθησε τα ακόλουθα διακριτά βήματα:
Α. Εύρεση των θεματικών τομέων: Πραγματοποιήθηκαν ημερίδες επιχειρηματικής ανακάλυψης σε όλους
τους υποτομείς της RIS3. Ο προσδιορισμός των τομέων και υποτομέων πραγματοποιήθηκε από τα
στελέχη της ΕΥΔ και της ΔιΑΠ με βάση τα παρακάτω κριτήρια:




εκτίμηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ανά τομέα
δυναμική της περιφερειακής αγοράς
ερευνητικό και τεχνολογικό δυναμικό στην καινοτομία

Β. Διαχωρισμός Διαφορετικών Φάσεων σε διαφορετικούς Κύκλους επιχειρηματικής ανακάλυψης. Σε αυτό
το πλαίσιο σχεδιάστηκαν δύο κύκλοι (Α & Β) Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αποτελούμενοι από: 5
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Ημερίδες και συνολικά 8 Τεχνικές Συναντήσεις/ Workshop, μεταξύ 2014 και 2016.
Γ. Προσκλήσεις: Στάλθηκαν γραπτές προσκλήσεις σε όλους τους επικεφαλής της τριπλής έλικας
(Δημόσιο, ΑΕΙ, Ερευνητικοί φορείς, Επιμελητήρια, Τράπεζες) ενώ έγινε προσπάθεια και στάλθηκαν
προσκλήσεις απευθείας σε επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή
συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα δημοσιεύθηκαν δελτία τύπου στον τοπικό και
περιφερειακό τύπο και αναρτήθηκαν ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Περιφέρειας, ΕΥΔ κλπ.

2.2.2. Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
Για τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο πλαίσιο σχετικής πιλοτικής δράσης που υλοποίησε το Joint
Research Centre, που περιλάμβανε τις ακόλουθες εργασίες:





Κατάθεση και περιγραφή καινοτόμων ιδεών
Καταγραφή καινοτόμων ιδεών από κάθε συμμετέχοντα
Βαθμολόγηση των καινοτόμων ιδεών
Ανάπτυξη των ιδεών και συνεργασιών

Κάθε παράλληλη συνεδρία περιλάμβανε μία παρουσίαση από ειδικό εμπειρογνώμονα με στόχο να
αναπτυχθεί διαδραστική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για τη γέννηση και την επεξεργασία
καινοτόμων ιδεών καθώς και για την αντιμετώπιση των προβλημά-των ανάπτυξης του κάθε τομέα. Η
διαδικασία αυτή έγινε με συστηματικό τρόπο και υπο-στηρίχθηκε από τυποποιημένα έντυπα, ενώ για τη
καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης υπήρχε συντονιστής.

2.2.3. Φάσεις Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και συνεισφορά τους στην RIS ΠΒΑ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που διεξήχθη κατά την 1η φάση σχεδιασμού
της RIS3 3 έγινε μεθοδική προσέγγιση του τοπικού παραγωγικού και κοινωνικού ιστού στην κατεύθυνση
της επιχειρηματικής ανακάλυψης με τη Διοργάνωση τοπικών συναντήσεων στο κάθε νησί
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και την χρήση ημιδομημένων ερωτηματολογίων, στην λογική των
Στοχευμένων Ομάδων (Focus Groups).
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε επί τόπου με συνεντεύξεις, αλλά και ηλεκτρονικά από την
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που υλοποίησε την έρευνα (πρβλ. ακόλουθο Πίνακα)
Πίνακας 18: Δράσεις Διαβούλευσης και Διακίνηση Ερωτηματολογίων στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Είδος Διαβούλευσης

Λέσβος

Λήμνος

Χίος

Σάμος

Συναντήσεις για την «έξυπνη εξειδίκευση»

1

1

1

1

Ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις

5

10

8

10

Ερωτηματολόγια σε φορείς

4

7

4

7

Τα κυρίαρχα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν και τα οποία αποτέλεσαν βασικό οδηγό για την επόμενη
φάση του σχεδιασμού ήταν τα εξής:



ο τουρισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία και το εμπόριο τοπικών προϊόντων (όπως η μαστίχα, το
λάδι, το ούζο, το κρασί κλπ.) είναι οι σημαντικοί κλάδοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
δυνατό σημείο αποτελεί το τρίπτυχο γεωργία –κτηνοτροφία -τουρισμός στο οποίο πρέπει να
επικεντρωθεί η καινοτομία, αλλά με διαφορετική προσέγγιση ανά νησί.
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υπάρχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης και καινοτομίας της περιφέρειας.
η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αναδείχτηκε ως ιδιαιτέρως σημαντική ενώ ως
ιδιαιτέρως σημαντική επίσης αναδείχθηκε η συμμετοχή των ερευνητικών ιδρυμάτων.
Καταγράφονται πλήθος από μεγάλα προβλήματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κάλεσε επίσης όλους τους συμμετέχοντες (επιχειρήσεις και
φορείς) να καταθέσουν ηλεκτρονικά προτάσεις για να ενσωματωθούν στη στρατηγική της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου. Σημαντικό συμπέρασμα είναι πως οι ΜμΕ ταυτίζουν την αναπτυξιακή στρατηγική της
Περιφέρειας με το νησί στο οποίο κατοικούν και με έργα υποδομών που κατά την άποψη τους μπορούν
και πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες για «ανάπτυξη».
Η όλη διαδικασία διήρκησε 3 μήνες περίπου και έγινε στα μέσα του 2013.
Πίνακας 19: Διαβουλεύσεις και Ερωτηματολόγια σε Επιχειρήσεις και Φορείς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
Έξυπνη Εξειδίκευση

Είδος Διαβούλευσης

Λέσβος

Λήμνος

Χίος

Σάμος

Συναντήσεις για την «έξυπνη εξειδίκευση»

1

1

1

1

Ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις

5

10

8

10

Ερωτηματολόγια σε φορείς

4

7

4

7

Τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από όλες τις συναντήσεις που έγιναν αφορούσαν κυρίως στα εξής:
(α) Υπάρχει ανάγκη να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα
(β) Το ζήτημα της δομής υποστήριξης και γενικότερα της βοήθειας που αναζητούν οι επιχειρήσεις και οι
επιχειρηματίες φάνηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό σε αρκετούς, άμεσα ή έμμεσα.
(γ) Το θέμα του είδους των καινοτομιών και του περιεχομένου των δράσεων συζητήθηκε πολύ λίγο στις
συναντήσεις και οδήγησε και στην επιλογή χρήσης των ερωτηματολογίων.
Οι κυριότεροι παραγωγικοί / οικονομικοί τομείς και κλάδοι της Περιφέρειας είναι ο τουρισμός, η γεωργία
και η κτηνοτροφία με έμφαση στην παραγωγή τοπικών προϊόντων. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων
απάντησε ότι δεν γνωρίζουν ούτε τοπικά, ούτε εθνικά συνεργατικά δίκτυα. Ως ερευνητικό φορέα όλοι
γνωρίζουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τα σημαντικότερα προβλήματα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι: η «διπλή περιφερειακότητα», η
«έλλειψη αναπτυξιακής κατεύθυνσης», η «χαμηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών», η
«χαμηλή εξωστρέφεια επιχειρήσεων», ο «χαμηλός βαθμός καινοτομίας», η «μηδενική αξιοποίηση
έρευνας», το «πρόβλημα με τις συγκοινωνίες (ακτοπλοϊκό πρόβλημα – απομόνωση - απόσταση από
κέντρο)», «έλλειψη συνεργασιών» κ.ά.
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Πίνακας 20: Τομείς Επικέντρωσης ανά Νησί
Τοποθεσία
Μυτιλήνη

Χίος

Λήμνος
Σάμος

Ικαρία

Τομείς επικέντρωσης
Αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σύνδεσή του με τα προϊόντα της
γης όπου το νησί παρουσιάζει πλεονεκτήματα (λάδι, ούζο). Σύνδεση των
παρεμβάσεων στον τουριστικό κλάδο με τα στοιχεία αυτά.
Επικέντρωση στον διατροφικό τομέα και ιδιαίτερα στην μοναδικότητα του
προϊόντος της μαστίχας και τις εναλλακτικές χρήσεις της. Σύνδεση των
παρεμβάσεων στον τουρισμό με τις προτεραιότητες αυτές.
Επικέντρωση της στρατηγικής στις δυνατότητες του αγροδιατροφικού τομέα
και σύνδεσή του με τον τουρισμό.
Επικέντρωση στους τομείς της οινοποιίας και του τουρισμού σε συσχέτιση με
την παραγωγή τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη και αξιοποίηση
πολιτιστικών πόρων του νησιού (Πυθαγόρας, Ευπαλίνειο Όρυγμα, κλπ.)
Διάρθρωση της στρατηγικής με βάση τις δυνατότητες αξιοποίησης της
γεωθερμίας και των ιαματικών πηγών του νησιού και σύνθεση του
τουριστικού προϊόντος με τους πόρους αυτούς καθώς και με τον διατροφικό
τομέα, στο πλαίσιο της προώθησης προτύπων μεσογειακής διατροφής.

Κατά τη 2η φάση της επιχειρηματικής ανακάλυψης που ακολούθησε κατά το έτος 2015,
οριστικοποιήθηκε η διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, στο πλαίσιο της
εξειδίκευσης και εφαρμογής της RIS3. H οριστικοποίηση αυτή περιλάμβανε αφενός την
οριστική μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη και
αφετέρου του τομείς της περιφερειακής οικονομίας στους οποίους η μεθοδολογία αυτή θα
εφαρμοστεί.
Παράλληλα, έγινε μία κατ’ αρχήν εξειδίκευση τομέων προτεραιότητας για την εφαρμογή
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία έλαβε υπόψη τον νησιωτικό χαρακτήρα
της Περιφέρειας και την εξειδίκευση του κάθε νησιού σε επιμέρους τομείς.
Επιβεβαιώθηκαν οι τομείς επικέντρωσης ανά νησί όπως παρουσιάστηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο.
H διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης υποστηρίχθηκε με μια Διαδικτυακή
Πλατφόρμα, με στόχο τη δημιουργία ενός εύκολα προσβάσιμου μέσου τόσο από τους
ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας, όσο και από το ευρύ κοινό, η
οποία αποτέλεσε το πρώτο σημείο για την επίτευξη της αναγκαίας αλληλεπίδρασης όλων
των κρίσιμων παραγόντων στους τομείς της καινοτομίας και της παραγωγής στην
Περιφέρεια.
Η ιστοσελίδα περιελάμβανε τους τομείς οι οποίοι αναδεικνύονται ως τομείς
προτεραιότητας στο πλαίσιο της Περιφερειακής RIS, την κατ’ αρχήν ανάδειξη θεματικών
προτεραιοτήτων ανά τομέα και υποδέχθηκε τις ιδέες και σχόλια από κάθε ενδιαφερόμενο
που θα ήθελε να συμμετάσχει στη δημόσια αυτή διαβούλευση. Η ιστοσελίδα
αναπτύχθηκε
με
τη
συμβολή
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου:
http://pepba.eu/epanak/index.php. Κατατέθηκαν 116 προτάσεις από 9 φορείς με την
πλειοψηφία να κατέχει το Παν. Αιγαίου.
Πίνακας 21: Αριθμός Προτάσεων που Κατατέθηκαν στο Πλαίσιο των Θεματικών Εργαστηρίων

Θεματικό Εργαστήριο
Τουρισμός
Αγροδιατροφή
Ελαιόλαδο
Ούζο-κρασί
Μαστίχα

Πλήθος Προτάσεων
69
35
9
2
1
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Με βάση την μεθοδολογία για την επιχειρηματική ανακάλυψη, οργανώθηκε εν συνεχεία
μια σειρά Θεματικών Εργαστηρίων σε διαφορετικά νησιά της Περιφέρειας. Ειδικότερα
οργανώθηκαν τα ακόλουθα εργαστήρια:
Πίνακας 22: Θεματολογία, Τόπος και Ημερομηνία Διοργάνωσης Θεματικών Εργαστηρίων
Θεματικό Εργαστήριο
Θεματικό Εργαστήριο στην Αλυσίδα Αξίας του Ούζου.

Τόπος
Μυτιλήνη

Ειδικό Θεματικό Εργαστήριο: Ενίσχυση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων στην αλυσίδα παραγωγής της Μαστίχας Χίου.
Θεματικό Εργαστήριο στην Αλυσίδα Αξίας της Αγροδιατροφής στη
Λήμνο.
Θεματικό Εργαστήριο στην αλυσίδα παραγωγής του Ελαιόλαδου.

Τηλεδιάσκεψη

Θεματικό Εργαστήριο στην αλυσίδα παραγωγής του Τουρισμού
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χίος

Μύρινα
Μυτιλήνη

Ημερομηνία
2 Νοεμβρίου
2015
6 Νοεμβρίου
2015
12 Νοεμβρίου
2015
18 Νοεμβρίου
2015
6 Δεκεμβρίου
2015

Με την ολοκλήρωση κάθε εργαστηρίου ακολουθούσε η σύνταξη ενός Σχεδίου
Συμπερασμάτων, που περιλάμβανε τα βασικά σημεία των εισηγήσεων και των
συζητήσεων που έγιναν και η οποία στάλθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε
εργαστήριο.
Η ολοκλήρωση της πρώτης σειράς Θεματικών Εργαστηρίων στις Αλυσίδας Αξίας που
προαναφέρονται οδηγούν στη διεξαγωγή μιας σειράς πρώτων συμπερασμάτων που
αποτέλεσαν το πλαίσιο για την έναρξη εξειδίκευσης των δράσεων του Άξονα
Προτεραιότητας 1 του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.

2.2.4. Ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της RIS ΠΒΑ
Τόσο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) είχαν ενεργή συμμετοχή κατά την πρώτη φάση
της επιχειρηματικής ανακάλυψης, υποβάλλοντας συγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις οι
οποίες μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με τοπικές
επιχειρήσεις, απαντώντας σε υπαρκτά προβλήματα του παραγωγικού ιστού της
Περιφέρειας στους κλάδους που έγιναν αντικείμενο διαβούλευσης.
Οι πρώτες διαδικασίες διαβούλευσης επέτρεψαν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε δύο
επίπεδα, σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο
της εξειδίκευσης της στρατηγικής:
Στο πρώτο Επίπεδο αναδείχθηκαν οι προτάσεις για, είτε πιλοτικές επενδύσεις (όπως
αυτή του κέντρου έρευνας για την μαστίχα), είτε πιλοτικά ερευνητικά έργα (κυρίως για το
ελαιόλαδο, μαστίχα, ειδικές μορφές τουρισμού), είτε τέλος για ανάπτυξη ενός μηχανισμού
παρακολούθησης της RIS3 και στοχευμένης διόρθωσης των όποιων αστοχιών στην
υλοποίηση.
Έτσι και ενδεικτικά αναφέροντα τα τελικά αποκωδικοποιημένα εξαγόμενα της διαδικασίας
επιχειρηματικής ανακάλυψης:
1) Δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας στον κλάδο της
Μαστίχας στη Χίο.
Η πρόταση για τη δημιουργία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας προήλθε από τον
ίδιο τον παραγωγικό τομέα και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων, με βάση τα
μέχρι σήμερα πορίσματα ερευνητικών εργασιών για την αξιοποίηση ολόκληρου του
φάσματος των ιδιοτήτων του προϊόντος της μαστίχας, όπως αυτές έχουν επιστημονικά
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εξακριβωθεί και πιστοποιηθεί και έχουν ήδη οδηγήσει στο χαρακτηρισμό της ως Φυσικού
Φαρμάκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου.
2) Ερευνητικά Προγράμματα Πιλοτικού Χαρακτήρα
 Παραγωγή ελαιόλαδου με αυξημένη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες
 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την επεξεργασία και αξιοποίηση των
ελαιουργικών αποβλήτων
 Παρακολούθηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιώνων με χρήση
συστημάτων γεωργίας ακριβείας
 Υβριδική διάταξη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου
3) Δημιουργία και Λειτουργία Υποστηρικτικού Μηχανισμού και Μέσων Τεχνολογικής
και Επιστημονικής Υποστήριξης των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, για την
Ανάπτυξη και τη Δημιουργία νέων Καινοτόμων Δραστηριοτήτων
Η δημιουργία ενός μόνιμου υποστηρικτικού μηχανισμού των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής στήριξης ώστε να
αυτές να υλοποιήσουν στην πράξη την εξειδικευμένη Στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας.
Στόχος του μηχανισμού είναι η προώθηση της καινοτομίας στην Περιφερειακή οικονομία,
μέσα από την μεταφορά γνώσης και κινητοποίηση των επιχειρήσεων (υφιστάμενων ή
νέων) για συμμετοχή στα Προγράμματα καινοτομίας, με απώτερο στόχο την
ενσωμάτωση αποτελεσμάτων τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξή τους, σε σύνδεση τόσο με τους
ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας, όσο και με όποιαν άλλη σχετική πηγή ικανοποιεί τις
ανάγκες τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η σκοπιμότητα, η οικοδόμηση και η
λειτουργία ενός τέτοιου Μηχανισμού, για την μεταφορά τεχνολογικών λύσεων και την
ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή τοπικών προϊόντων,
προσδιορίζεται από την εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αναλύθηκε
από τη Διαχειριστική Αρχή σε όλα τα θεματικά εργαστήρια του πρώτου κύκλου της.
Στο δεύτερο Επίπεδο αναδείχθηκε η ανάγκη (και σε δεύτερο χρόνο της εφαρμογής της
πρώτης φάσης) η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η προσπάθεια διασύνδεσης της με
της Ε. & Α. Ενδεικτικά:
1) Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
Η πρώτη σειρά Θεματικών Εργαστηρίων ανέδειξε δυνατότητες εξειδίκευσης
δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε μία σειρά από τομείς, καθώς και δράσεις για
την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων.
2) Υποστήριξη της Δημιουργίας Νέων Καινοτόμων Προϊόντων
Ο αγροδιατροφικός τομέας της Περιφέρειας παρουσιάζει ιδιαίτερα δυναμική όσον
αφορά τη δημιουργία νέων προϊόντων. Με βάση τα συμπεράσματα των
Θεματικών Εργαστηρίων, δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων εντοπίζονται
σε όλα σχεδόν τα προϊόντα της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στη
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ούζο και ελαιόλαδο στην Μυτιλήνη, μαστίχα
και εσπεριδοειδή στη Χίο, ευρύ φάσμα προϊόντων αγροδιατροφής στην Λήμνο),
ενώ το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με έδρα τη Μύρινα, παρουσιάζει συνεχή ερευνητική δραστηριότητα σχετική με την
ανάδειξη νέων προϊόντων, σε συνεργασία με παραγωγικές επιχειρήσεις της
Περιφέρειας, ή/και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής εκτός
Περιφέρειας.
Η δημιουργία νέων προϊόντων προσθέτει σημαντική αξία στα προϊόντα του
πρωτογενή τομέα, ενώ ορισμένα από αυτά διαθέτουν και φαρμακευτικές ιδιότητες
οι οποίες μελετώνται, είτε έχουν ήδη τεκμηριωθεί. Παράλληλα, στόχος της
δημιουργίας νέων προϊόντων είναι η βελτίωση της ποιότητάς τους και ο
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εξαγωγικός προσανατολισμός με άμεσες επιπτώσεις στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
3) Νέες Υπηρεσίες
Αντίστοιχες δυνατότητες εντοπίζονται στον τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα
στον τουρισμό, όπου ενδιαφέρον καταγράφεται όσον αφορά την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών
επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και ανάπτυξης νέων εφαρμογών ΤΠΕ
(δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεχούς λειτουργίας για την παροχή
στοιχείων για το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν
της Περιφέρειας και την ανάπτυξη νέων ιδεών και τελικά νέων επιχειρήσεων,
ανάπτυξη μικρών έξυπνων εφαρμογών για τουρίστες και η χρήση τους μέσω
κινητών συσκευών, κλπ.) επιτρέπουν επίσης την εξειδίκευση δράσεων, παρά το
γεγονός ότι η ενεργοποίησή τους προαπαιτεί την επίλυση εκκρεμοτήτων του
προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο (εκ-πλήρωση σχετικής αιρεσιμότητας του
ΕΣΠΑ).
4) Δημιουργία Νέων ΜμΕ σε Τομείς Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης και Συμπληρωματικές Δραστηριότητες
Η υλοποίηση του πρώτου κύκλου δημόσιας διαβούλευσης ανέδειξε ενδιαφέρον
δημιουργίας νέων ΜμΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που εντάσσονται, είτε
λειτουργούν συμπληρωματικά με τους εξειδίκευσης της Στρατηγικής.
Τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει ίδρυση νέων επιχειρήσεων είναι, κατ’
αρχήν όλοι οι παραπάνω τομείς που αφορούν στην παραγωγή νέων καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών (αγροδιατροφή, τουρισμός, εμπορία τοπικών
προϊόντων, κλπ.). Επιπλέον, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων μπορεί να αφορά
σε τομείς οι οποίοι αναδεικνύονται ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων που έχουν
υλοποιηθεί στην Περιφέρεια, όπως είναι η ιστιοπλοΐα, ο καταδυτικός τουρισμός, η
θαλάσσια περιήγηση, η ανάπτυξη τεχνολογιών για την προβολή των πολιτιστικών
και φυσικών πόρων της Περιφέρειας.
5) Λοιπές Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
Κατά τη διάρκεια των θεματικών εργαστηρίων, διαπιστώθηκε η ανάγκη
υλοποίησης ορισμένων δράσεων ενίσχυσης των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων
στους τομείς της προώθησης και προβολή των προϊόντων τους, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις διεθνείς αγορές.
Αν και η προώθηση και προβολή συναρτάται τόσο με ευρύτερες παρεμβάσεις στην
Περιφέρεια, όσο και με παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο
άλλων ΕΔΕΤ (π.χ. δημιουργία φεστιβάλ – εορτών, δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων,
κλπ.), μία σειρά δράσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κρατικής ενίσχυσης στο
πλαίσιο του ΠΕΠ όπως είναι η εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών αγοράς, δημιουργία
εκθέσεων, η πρόληψη για τη δημιουργία εκθετηρίων από τουριστικές επιχειρήσεις, η
συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε εκθέσεις του εσωτερικού και του
εξωτερικού κ.λπ.
Είναι προφανές ότι ενισχύσεις για τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να συνδέονται με τη
δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, σε
δράσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα, οι οποίες θα ενισχύουν νέες ή υπάρχουσες ΜμΕ
της Περιφέρειας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.
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2.3.

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) περιλαμβάνει τις
διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση
των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες
προδιαγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ώστε να είναι σύμφωνες με τους
ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων και των κρατικών ενισχύσεων.
Με σχετικές Υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο
Σύστημα ΠΣΚΕ, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια για τη διαχείριση κάθε δράσης.
Το σύστημα ΠΣΚΕ διασυνδέεται με συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (ΟΠΣ ΕΣΠΑ,
λοιπά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης) για την ανταλλαγή των δεδομένων που
απαιτούνται με βάση το ΣΔΕ και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και τους
κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων.
Το σύστημα ΠΣΚΕ με βάση και τους κανόνες διαφάνειας όπως ορίζονται από τους
κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων δύναται να δημοσιεύει στοιχεία πράξεων κρατικών
ενισχύσεων είτε απευθείας σε διαδικτυακούς κόμβους είτε με τη μορφή ανοιχτών /
διασυνδεδεμένων δεδομένων. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣΚΕ και
τη φιλοξενία των εξυπηρετητών και του δικτυακού εξοπλισμού αναλαμβάνει η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, μέσω της αρμόδιας για τις κρατικές ενισχύσεις Ειδικής Υπηρεσίας
της ΕΑΣ (ΕΥΚΕ) σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ.
Την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του συστήματος ΠΣΚΕ, την τεχνική
υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και του λογισμικού
υποδομής, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών, τη συντήρηση και ανάπτυξη
του επιχειρησιακού λογισμικού, την εκπαίδευση των χρηστών, τον έλεγχο και αξιολόγηση
της παραγωγικής λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω
βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του ΠΣΚΕ, καθώς και την
υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω της
αρμόδιας για τις κρατικές ενισχύσεις Ειδικής Υπηρεσίας της ΕΑΣ (ΕΥΚΕ) σε συνεργασία
με την ΜΟΔ ΑΕ.
Η χρήση του ΠΣΚΕ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που υλοποιούν μέτρα
ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα
ΕΔΕΤ.
Παρόλα αυτά από την έναρξη εφαρμογής του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, ήτοι
αμέσως μετά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και για μεγάλο
χρονικό διάστημα 2,0-2,5 έτη, υπήρξαν ποικιλόμορφα προβλήματα/δυσκολίες/εμπόδια
για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος, πέραν εκείνων που
οφείλονταν στην ικανοποίηση/κάλυψη ορισμένων αιρεσιμοτήτων κυρίως εθνικού
επιπέδου (ΚΕΝΑΚ, Σχέδια Λεκανών Απορροής, ΠΕΣΔΑ), αλλά και περιφερειακού
επιπέδου (ΠΕΣΚΕ, Στρατηγική RIS3, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς
Εργασίας).
Κύρια δυσκολία που προέκυψε στην εφαρμογή Κρατικών Ενισχύσεων του ΠΕΠ, ήταν η
αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης του ΠΣΚΕ στις ανάγκες του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο», όπως
και όλων των ΠΕΠ για υποδοχή αιτήσεων χρηματοδότησης Κρατικών Ενισχύσεων,
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αξιολόγησή τους και παρακολούθηση της αξιολόγησης.
Το πρόβλημα αμβλύνθηκε στις αρχές του έτους 2018 με δυνατότητα απλουστευμένης
χρήσης του ΠΣΚΕ για μικρής κλίμακας προσκλήσεις Κρατικών Ενισχύσεων. Παρ’ όλα
αυτά, ακόμα και μ’ αυτό τον τρόπο άμβλυνσης του προβλήματος, απαιτείται προσαρμογή
των προσκλήσεων στις δυνατότητες του ΠΣΚΕ, γεγονός που αναιρεί εν μέρει την έκδοση
προσκλήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες ανταπόκρισης των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας στις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ «Βόρειο
Αιγαίο».

2.4.

Συμπεράσματα

Κύρια πρόκληση τόσο για την παρούσα Προγραμματική Περίοδο όσο και για την νέα
αποτελεί η Επιχειρησιακή ικανότητα ΕΦΔ και Δικαιούχων και συγκεκριμένα:




Η επιχειρησιακή ικανότητα των ΕΦΔ να διαχειριστούν ένα πλήθος δράσεων που
θα αυξηθούν στο μέλλον, σε συνδυασμό με τον αριθμό των δικαιούχωνεπιχειρήσεων που θα πρέπει να υποστηριχθούν στην παρακολούθηση των
έργων. Στο επίπεδο αυτό απαιτείται:
o Επαρκής στελέχωση των ΕΦΔ τόσο σε επίπεδο αριθμού στελεχών, όσο και
σε επίπεδο απόκτησης από ένα ευρύτερο πλήθος στελεχών ειδικών
γνώσεων (διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων, διαχείρισης ΠΣΚΕ-ΟΠΣ
ΕΣΠΑ, project management). Ειδικά στα στάδια αξιολόγησης των
προτάσεων έργων και διενέργειας πιστοποιήσεων (διοικητικών ή επιτόπιων)
για την πληρωμή των έργων ο διαχειριστικός φόρτος των αρμόδιων
μονάδων των ΕΦΔ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
o Ως εκ τούτου οι ΕΦΔ πρέπει
να λάβουν υπόψη τους κατά το
χρονοπρογραμματισμό των δράσεων τις περιόδους υψηλών αναγκών
ανθρώπινων πόρων και να επιλέξουν τρόπους κάλυψης των αναγκών αυτών
είτε εσωτερικά, είτε με την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (πχ. εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες- αξιολογητές, πιστοποιητές).
o Επαρκής υποδομή, εξοπλισμός και εργαλεία (οδηγοί, τυποποιημένα έντυπα,
συστήματα παρακολούθησης εκτός ΠΣΚΕ) για τη διαχείριση των δράσεων.
Η επιχειρησιακή ικανότητα των δικαιούχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
διαχείρισης που προσδιορίζονται στις αποφάσεις χρηματοδότησης και στο ΣΔΕ.

Όπως έχει δείξει η εμπειρία από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι δυνητικοί
δικαιούχοι (κυρίως οι επιχειρήσεις) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και ως εκ
τούτου στην εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι
πράξεων κρατικών ενισχύσεων δεν εμπίπτουν στην απαίτηση επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής τους ικανότητας. Έτσι, οι ΕΦΔ θα πρέπει να αναπτύξουν τα κατάλληλα
εργαλεία υποστήριξης των δικαιούχων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών δράσεων (ενδεικτικά: ανάπτυξη οδηγών
εφαρμογής, λειτουργία help desk χρήσης ΠΣΚΕ, παρουσιάσεις δράσεων τόσο κατά την
προκήρυξη όσο και κατά την υλοποίησή τους).
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει ο Προγραμματισμός ωρίμανσης και η υλοποίηση των
Δράσεων.
Κύριο ζητούμενο είναι να υπάρχει ορθός προγραμματισμός έκδοσης των σχετικών
Προσκλήσεων προκειμένου να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με παρόμοιες
«ανταγωνιστικές» δράσεις που έχουν είδη προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε φάση
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υλοποίησης (πχ. στο πλαίσιο των Περιφερειακών ΕΠ). Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε
πως λειτουργούσε αποθαρρυντικά στη συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων, οι οποίοι
δε συμμετείχαν είτε λόγω προβληματισμού ως προς το ποσοστό επιχορήγησης, είτε
λόγω υπέρβαση του ορίου de minimis ή από αδυναμία διάθεσης ίδιων πόρων για την
κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
Η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν στον «κύκλο ζωής» των
προκηρυγμένων δράσεων (ωρίμανση, έκδοση Πρόσκλησης, Αξιολόγηση, Έκδοση
αποφάσεων ένταξης/ χρηματοδότησης, υλοποίηση/πιστοποίηση, ολοκλήρωση)
δημιουργούν απρόβλεπτη διαχειριστική επιβάρυνση στους ΕΦΔ (πχ. η παρέλευση
σημαντικού χρονικού διαστήματος από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των
προτάσεων έργων μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων χρηματοδότησης
δημιουργεί προϋποθέσεις υποβολής αιτημάτων τροποποίησης ήδη με την έναρξη των
έργων).
Τέλος, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων,
ειδικά εκείνων που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις παραμένουν πολύπλοκες, λόγω του
θεσμικού πλαισίου το οποίο παραμένει το ίδιο και είναι αυτό που καθορίζει τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθηθούν (πχ. έγκριση και παρακολούθηση του καθεστώτος
ενίσχυσης, αξιοποίηση του ΠΣΚΕ). Επίσης, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ή με ή μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού
στους φορείς (δικαιούχους) για να προ-χρηματοδοτήσουν τα έργα τους, έχει λειτουργήσει
θετικά κατά το έτος αναφοράς κατά το οποίο το οικονομικό περιβάλλον βελτιώθηκε σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Μέχρι στιγμής, είναι σαφής η σημασία υιοθέτησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
από φορείς που σχετίζονται τόσο με την επιχειρηματικότητα, όσο και με την καινοτομία.
Η Περιφέρεια προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας στοχεύει να δώσει έμφαση στο επιχειρηματικό κλίμα, τις
οργανωτικές δομές, το διανοητικό κεφάλαιο αλλά και τις ενυπάρχουσες δυνατότητες
έρευνας και ανάπτυξης.

3.1.

Επιχειρηματικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των φορέων που σχετίζονται με
την επιχειρηματικότητα

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου φορείς που σχετίζονται άμεσα με την
επιχειρηματικότητα είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, το επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου
(Επιμελητήριο Λέσβου, Σάμου & Χίου), ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών
Νησιών Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Λέσβου, το 13ο Περιφερειακό Τμήμα
Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο τμήμα Αιγαίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου και οι
επαγγελματικοί φορείς.
Αναφορικά με τις επαγγελματικές ενώσεις, το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών εκπροσωπούν
τον τομέα του τουρισμού (Ένωση Ξενοδόχων Σάμου & Ικαρίας, Σύλλογος
Ενοικιαζόμενων Δωματίων Μυτιλήνης, Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου και Σύνδεσμος
Ναυτικών & Τουρ. Πρακτόρων Σάμου), ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι
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εμπορικοί σύλλογοι των νησιών.
Οι επιμελητηριακές ενώσεις του Βορείου Αιγαίου έχουν όλες ως βασικό καταστατικό
σκοπό τις υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για την επαγγελματική εξέλιξη των
μελών τους. Είναι νομοθετημένοι σύμβουλοι της Πολιτείας και αρωγοί της Περιφερειακής
ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Επιπλέον,
προάγουν την επιστημονική γνώση στον τομέα του ο καθένας μέσω δραστηριοτήτων για
την εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων όσο και του
ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτές. Ακριβώς τους ίδιους στόχους έχουν και
οι επαγγελματικοί σύλλογοι που δρουν στη περιφέρεια έχοντας όμως πιο άμεση επαφή
με το γίγνεσθαι του «επιχειρείν» της καθημερινής περιφερειακής ζωής.
Από τους βασικότερους στόχους και αρμοδιότητες των επιμελητηρίων και των
επαγγελματικών ενώσεων είναι η προσφορά σεμιναρίων, ημερίδων και προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο των εργοδοτών όσο και του ανθρώπινου δυναμικού
όλης της περιφέρειας σε κάθε επαγγελματικό κλάδο αντίστοιχα.
Από τις δράσεις των προαναφερθέντων φορέων φαίνεται πως η οικονομική κρίση
επηρέασε το ρόλο των επιμελητηρίων και των συλλόγων καθότι δημιουργήθηκαν πολλά
προβλήματα μεταξύ των επιχειρήσεων τα οποία καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν. Το
προσωπικό μειώθηκε, οι δράσεις μειώθηκαν στις απολύτως απαραίτητες, βασικά
επιχειρηματικά βήματα όπως τα ταξίδια σε εκθέσεις για τη προώθηση του τουρισμού
περιορίστηκαν σε πολύ βασικά ταξίδια για να γίνει εξοικονόμηση πόρων. Ωστόσο,
κρίθηκαν όλοι να εντείνουν τις προσπάθειες τους ως συνδικαλιστικά όργανα, ως η
«φωνή» του επιχειρηματικού κόσμου, για να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώματα από
τη κεντρική κυβέρνηση (χαμηλό ΦΠΑ, αποσυμφόρηση των νησιών από τους μετανάστες
–πρόσφυγες κ.ά.) και να μπορέσει να βελτιωθεί η ζωή στη περιφέρεια και να ξεπεράσει
τη κρίση.
Επιπλέον, οι εν λόγω φορείς συμβάλλουν στην επιχειρηματικότητα προβάλλοντας
καινοτόμες λύσεις και προτάσεις από/σε ευρωπαϊκά προγράμματα για όφελος των
πολιτών της περιφέρειας, συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και βραχίονες
(Insuleur) που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών νησιών και των νησιωτικών
περιφερειών της Ευρώπης, κάνουν παρεμβάσεις στην κυβέρνηση ενώ είναι ταυτόχρονα
σύμβουλοι της Πολιτείας.

3.1.1. Επιχειρηματικό προφίλ ΠΒΑ
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παραρτήματος 1, μεταξύ της Λέσβου, της Χίου και
της Σάμου, μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων (39,4%) υπάρχει στη Λέσβο. Η
Σάμος έρχεται δεύτερη με 334 επιχειρήσεις και ποσοστό 36,5% και η Χίος τρίτη με 220
επιχειρήσεις και ποσοστό 24% αντίστοιχα. Μόλις το 2,2% των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας διαθέτει πάνω από 20 εργαζομένους, με την συντριπτική πλειοψηφία να
απαρτίζεται από μικρές επιχειρήσεις χωρίς εξαγωγική δραστηριότητα. Η μοναδική
επιχείρηση της Περιφέρειας που διαθέτει τουλάχιστον 250 εργαζομένους είναι η
Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου (NEL Lines) η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη.
Πίνακας 23: Αριθμός επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Σάμου και Χίου – ICAP 2019

ΠΕ
Λέσβος

Αριθμός Επιχειρήσεων
360

Ποσοστό επί του
συνόλου
39,38%
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Σάμος

220

24,07%

Χίος

334

36,54%

Σύνολο

914

100,00%

Αναφορικά με τις οικονομικές δραστηριότητες στην ΠΒΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Πίνακα 23, η «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» είναι η δραστηριότητα που συγκεντρώνει
το μεγαλύτερο αριθμό νομικών μονάδων και εργαζομένων στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο· Επισκευή
Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» διαθέτει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών
συγκριτικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ακολουθούμενη από τη «Μεταποίηση» και
τις «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης».
Πίνακας 24: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας στην ΠΒΑ - ΕΛΣΤΑΤ 2017
Αριθμός Νομικών
Μονάδων

Κύκλος Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

17.007

131.033

13.178

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

12

1.991

46

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

1.180

223.080

2.648

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ
ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

104

9.462

177

ΠΑΡΟΧΗ
ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

31

15.656

199

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.847

58.528

2.144

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

4.685

1.047.986

9.008

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

964

64.656

1.684

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

3.491

197.112

10.667

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

181

8.921

303

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

198

5.626

287

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

105

5.007

112

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.717

48.030

2.605

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

490

30.589

891

30

4.755

3.056

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

359

6.285

6.699

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

801

34.272

3.912

Οικονομική Δραστηριότητα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ·
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Αριθμός
Απασχολούμενων
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ΤΕΧΝΕΣ,
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΚΑΙ

296

7.838

586

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

704

15.060

1.314

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

307

290

142

Συμπερασματικά, το επιχειρηματικό περιβάλλον της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
χαρακτηρίζεται από υψηλή διάσπαση και χαμηλή εξαγωγικότητα.
Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων στη χώρα (3%),
απορροφά το μικρότερο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών (1%) και έχει πολύ
χαμηλό μέσο μέγεθος επιχειρήσεων σε σύγκριση με άλλες περιοχές (3 εργαζόμενοι ανά
επιχείρηση έναντι 14 του μέσου όρου των περιφερειών).
Πίνακας 25: Πληθυσμός, απασχόληση, ΑΕγχΠ, εταιρείες και μερίδια κύκλου εργασιών, και μέσο μέγεθος
επιχείρησης στις περιοχές TL2 στην Ελλάδα, 2019 (Πηγή: ΟΟΣΑ, Περιφερειακή πολιτική για την Ελλάδα
μετά το 2020)

Πληθυσμός
(% εθνικό)

ΑΕΠ (%
εθνικό)

Εργασία
(%
εθνικό)

Εταιρείες
(% εθνικό)

Τζίρος (%
εθνικό)

Μέσο μέγεθος
επιχείρησης
(εργαζόμενοι ανά
επιχείρηση)

Αττική

35

47

36

27

65

47

Κεντρική
Μακεδονία

17

14

17

19

11

12

Θεσσαλία

7

5

6

9

3

12

Δυτική
Ελλάδα

6

5

6

7

3

8

Κρήτη

6

5

6

7

4

7

Ανατολική
Μακεδονία,
Θράκη

6

4

6

5

2

11

Πελοπόννησος

5

4

5

5

3

9

Ηπειρωτική
Ελλάδα

5

5

5

5

2

8

Ήπειρος

3

2

3

3

1

29

Νότιο Αιγαίο

3

3

3

4

2

7

Δυτική
Μακεδονία

2

2

2

2

1

11

Ιόνια Νησιά

2

2

2

3

1

10

Βόρειο Αιγαίο

2

1

2

3

1

5

Περιοχή TL2

Πίνακας 26: Περιφερειακή εξειδίκευση σε βιομηχανίες στην Ελλάδα, 2017 (Πηγή: ΟΟΣΑ,
Περιφερειακή πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020) - Περιφερειακό μερίδιο της ΑΠΑ μιας
βιομηχανίας ως πολλαπλάσιο του εθνικού μέσου όρου
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9

3.2.

Επιχειρηματικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των φορέων που σχετίζονται με
την καινοτομία

Οι φορείς που σχετίζονται με την καινοτομία στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι:
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό
Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα,
φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και
διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του - μέσα σε
συνθήκες διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης - επιδρώντας παράλληλα
δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής της
πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου.
Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου λειτουργούν οι Σχολές


Πολυτεχνική Σχολή

9

Σημείωση: Ο δείκτης εξειδίκευσης υπολογίζεται ως μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη βιομηχανία εντός της
περιοχής έναντι του μέσου μεριδίου αυτού του κλάδου σε όλες τις περιοχές. Στη συνέχεια, ο δείκτης εξειδίκευσης μεγέθους 1
δείχνει ότι το μερίδιο βιομηχανίας της περιοχής είναι ισοδύναμο με τον εθνικό μέσο όρο. Εάν ο δείκτης είναι μικρότερος από
έναν, ο κλάδος υποεκπροσωπείται σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο και οι τιμές πάνω από ένα υποδηλώνουν
υπερεκπροσώπηση και επομένως εξειδίκευση της περιοχής στον συγκεκριμένο κλάδο. Ο τομέας των ακινήτων έχει
αποκλειστεί επειδή αντιπροσωπεύει την αξία των ακινήτων και απασχολεί ένα μικρό μερίδιο απασχόλησης, μετατοπίζοντας
το βάρος της πραγματικής οικονομίας. Ο τομέας των ακινήτων είχε διαφορετική δυναμική από τους υπόλοιπους. Το Real
Estate αναπτύχθηκε σε όλες τις περιοχές την τελευταία δεκαετία, αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον τομέα κατά
τουλάχιστον 20% κατά την περίοδο και σχεδόν 40% στην Ανατολική Μακεδονία. Άλλοι τομείς αυξήθηκαν με μικρότερο - εάν
υπάρχει - περιθώριο.
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Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (έδρα
Σάμος).
o Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (έδρα Χίος).
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Μυτιλήνη
o Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΦΕΚ ίδρυσης
31/20.03.1984)
o Τμήμα Κοινωνιολογίας (ΦΕΚ ίδρυσης 166/16.06.1989)
o Τμήμα Γεωγραφίας (ΦΕΚ ίδρυσης 166/16.06.1989)
o Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (ΦΕΚ ίδρυσης
72/10.03.2000)
Σχολή Περιβάλλοντος (Λέσβος)
o Τμήμα Περιβάλλοντος
o Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
o Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, εδρεύει στη Χίο
o Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ)
o Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ)
o Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (ΤΟΔΙΤ)
Σχολή Θετικών Επιστημών, με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου
o Τμήμα Μαθηματικών
o Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
o









Οι επιστημονικές περιοχές έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου περιλαμβάνουν τις επιστήμες και τεχνολογίες περιβάλλοντος, τις κοινωνικές
επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες και την επιστήμη της διοίκησης, τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, τα μαθηματικά και τη μαθηματική φυσική, τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης.
Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή των νέων διδακτόρων που
αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ κατά το έτος 2019, ανά ίδρυμα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονήθηκαν 47 διδακτορικές διατριβές με ποσοστά
2.8%.
Γράφημα 6: Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά Ίδρυμα εκπόνησης της διατριβής, 2019 (Πηγή:
ΕΚΤ (2020), Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2019,
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου)

Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνεται η κατανομή των διδακτορικών διατριβών του
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Πανεπιστημίου Αιγαίου ανά Σχολή, σε απόλυτους αριθμούς, βάσει των διαθέσιμων
δεδομένων του ΕΚΤ.
Πίνακας 27: Κατανομή νέων διδακτόρων Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανά Σχολή εκπόνησης της διατριβής
τους, 2019 (Πηγή: ΕΚΤ (2020), Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα
ελληνικά ΑΕΙ το 2019, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σχολή Περιβάλλοντος
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Σχολή Πολυτεχνική
Σύνολο

8
10
12
9
1
7
47

Πιο συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 24 αποτυπώνεται η κατανομή των νέων διδακτόρων
που αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ την περίοδο 2016-2019, ανά ίδρυμα. Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέχει ένα σχεδόν σταθερό ποσοστό στην 4ετία με Μ.Ο. 2,57%.
Γράφημα 7: Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά Ίδρυμα εκπόνησης της διατριβής, 2016-2019

Τα Πανεπιστήμια είναι η κατηγορία φορέων που παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις
της χώρας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός
αναφορών των Πανεπιστημίων για την πενταετία 2014-2018, καθώς και στοιχεία που
αντιστοιχούν στην πενταετία 2012-2016, τελευταία πενταετία της περιόδου που
εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.
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Πίνακας 28: Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και αριθμός αναφορών ανά Πανεπιστήμιο

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται για την πενταετία 2014-2018, η κατανομή των
δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία,
δηλαδή “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences”
“Agricultural Sciences”, “Social Sciences” και “Humanities”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης
παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το
σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει
από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις
επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου.
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Σχήμα 1: Κατανομή Δημοσιεύσεων και των αναφορών στα έξι επιστημονικά πεδία για το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020 (Πηγή: «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 20042018: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science», ΕΚΤ
2020)

Σχήμα 2: Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές, ανα κύριο επιστημονικό πεδίο, με σχετικό δείκτη απήχησης
>/=1 για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την πενταετία 2014-2020

Τα αποτελέσματα της έρευνας από μόνα τους δεν επαρκούν για την επιτυχή μεταφορά
τεχνολογίας, λόγω καταρχήν της έλλειψης γραμμικότητας μεταξύ των επιμέρους σταδίων:
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βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία. Δεν είναι,
δηλαδή, ούτε αυτόματο ούτε και λογικά επακόλουθο ότι ένα ερευνητικό αποτέλεσμα θα
βρει τον δρόμο του για την εμπορική εκμετάλλευση.
Σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά έργα στα οποία είχε/έχει συμμετοχή το Πανεπιστήμιο
Βορείου Αιγαίου κατά την περίοδο 2014 - 2020, ήταν/είναι στο σύνολό τους οκτώ (8) με
συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 2.868.547,48 ευρώ. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι και τα οκτώ έργα αφορούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη
ερευνητικών υποδομών της ΠΒΑ και δράσεων που σχετίζονται με την προώθηση της
αγροδιατροφής και του τουρισμού.

Συμπερασματικά παρατηρείται ότι η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να
συμβάλει σημαντικά και στην επίλυση προβλημάτων τοπικής κλίμακας, συνδέοντας τη
λειτουργία του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών τα οποία υποδέχονται
τα διάφορα Τμήματά του.
Αντίθετα, από όσα παρουσιάστηκαν στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσας μελέτης από τα έργα
συνεργασίας τόσο του ΕΔΚ όσο και του ΠΑΑ φαίνεται ότι η συνεργασία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιχειρήσεις της περιοχής είναι αρκετά περιορισμένη.
Η Έρευνα και η Τεχνολογία, η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικές
συνιστώσες για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για πάνω από 25 χρόνια,
μέσω των διαφόρων δομών και άλλων συναφών πρωτοβουλιών, το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου έχει διαμορφώσει ένα ευνοϊκό δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για την
ανάπτυξη της Έρευνας, της Τεχνολογίας, Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας,
καθώς και για την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης και των παραγόμενων
ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του. Τέτοιες Δομές και Πρωτοβουλίες
Υποστήριξης της Έρευνας, της Τεχνολογίας, Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας
είναι:


Το Γραφείο Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ), από την αρχή της λειτουργίας του το
1994, εντάχθηκε οργανωτικά στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και χρηματοδοτήθηκε, είτε από εθνικά επιχειρησιακά
προγράμματα ανταγωνιστικότητας μέσω της ΓΓΕΤ, είτε από ίδιους πόρους μέσω
του ΕΛΚΕ. Προσμετρώντας την σημαντικότητα του ΓΔΜ στην ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ΓΔΜ θεωρήθηκε από τη Διοίκηση του, ως έργο
υποδομής για την ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας με
κύριο άξονα την σύνδεσή του με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο
λειτουργίας του το ΓΔΜ από το 2006 παρείχε υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας
και γνώσης. Από το 2016 μέχρι σήμερα στην Μονάδα Οικονομικής και
Διοικητικής
Υποστήριξης
ΕΛΚΕ
-Τμήμα
Στρατηγικής
Ανάπτυξης,
Προγραμματισμού και Προώθησης Έρευνας, λειτουργεί το Γραφείο
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί έναν βασικό μηχανισμό διείσδυσης
και διεπαφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το οικονομικό, επιχειρηματικό, και
κοινωνικό του περιβάλλον. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του έχουν παραχθεί
Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας- Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας καθώς
Οδηγός για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης «Τεχνοβλαστών» [Spinoff Spin-out].



Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποστηρίζει δράσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας,
μέσω της πρωτοβουλίας AEGEAN Startups. Το σύστημα υποβοήθησης της
νεανικής επιχειρηματικότητας εντός και εκτός των κοινοτήτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στοχεύει σε θεματικές περιοχές όπου το «Αιγαίο είναι
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δυνατό» (Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Θάλασσα, Πολιτισμός) και συνδυάζει τα
δυνατά brands του Αιγαίου με καινοτομία και νέες τεχνολογίες, εξωστρέφεια και
συνεργασία με πανεπιστήμια και αγορές του εξωτερικού, μέσω μιας πλατφόρμας
ψηφιακών εργαλείων. Περιλαμβάνει ένα σύστημα υποβολής και αξιολόγησης
Ιδεών από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και την Κοινωνία, δράσεις δημοσιότητας,
πλατφόρμες Crowdlike, Collaboration, Crowdfunding, Incubation σε εσωτερικές
υποδομές (Κοιτίδες Επιχειρηματικότητας στα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Ρόδος,
Σάμος, Σύρος, Χίος), και υποστηρικτικές υποδομές εντός κι εκτός του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου(συνδρομή
ελληνικών
και
ξένων
πανεπιστημίων), εκπαιδευτικό
υλικό,
Μentoring.
Διαθέτει
ένα
Δίκτυο
Συνεργασιών (περισσότεροι από 200 συνεργαζόμενοι φορείς) με τοπική
αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς, έμπειρα στελέχη της αγοράς,
φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές, άλλα ΑΕΙ και Διεθνή Κέντρα
Επιχειρηματικότητας. Διοργανώνει ετησίως τον Διαγωνισμό Καινοτομικής
Επιχειρηματικότητας– AEGEAN Startups, για την ανάδειξη των καλύτερων
επιχειρηματικών σχεδίων που σχετίζονται με τομείς προτεραιότητας του νησιών
του Αιγαίου, σε τέσσερεις θεματικές περιοχές: [Αγροτική Ανάπτυξη, Διατροφή,
Υγεία, Εκπαίδευση], [Ναυτιλία, Εμπόριο, Μεταφορές], [Τουρισμός, Πολιτισμός,
Περιβάλλον], [Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Διακυβέρνηση, Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα].Στόχος του διαγωνισμού είναι να προωθήσει την έννοια της
καινοτομικής επιχειρηματικότητας και να εμπνεύσει τους νέους και τις νέες με
ενδιαφέρον στο επιχειρείν, μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της
συνεχιζόμενης κρίσης και έλλειψης προοπτικών στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.
Παράλληλα διοργανώνονται σεμινάρια και startup-café σε φοιτητές και νέους
επιχειρηματίες στα νησιά του Αιγαίου. Έχουν αναπτυχθεί διεθνείς συνεργασίες
και δικτυώσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Είναι μέλος του Global
Venture Lab, του δικτύου «επιχειρηματικών πανεπιστημίων» που συντονίζεται
από το UC Berkeley. Συνεργάζεται με το Entrepreneurship Unit των
πανεπιστημίων Καρλσρούης και Τορίνου με στόχευση επιχειρηματικότητα στην
αυτοκινητοβιομηχανία και τις έξυπνες πόλεις, και με επιταχυντές
επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεις για την προώθηση των ομάδων σε Ελλάδα,
Ευρώπη και Αμερική.

Η Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία
λειτούργησε από το 2013 έως και τα τέλη του 2015, είχε ως σκοπό την καλλιέργεια
επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και την ανάδειξη της καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης μέσα από την ανάπτυξη
βασικών δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων. Η
Μονάδα για την επίτευξη των στόχων της συνδύαζε δραστηριότητες που προήγαγαν:





Τη γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη μαθημάτων που
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα σε τρία επίπεδα: (1) γνώση επιχείρησης (2)
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων (3) επιχειρηματική εμπειρία
Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την ένταξη
δραστηριοτήτων που την υποκινούν, όπως τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας
Τη σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο για την ανταλλαγή γνώσης και
εμπειριών με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, με το Θερινό Σχολείο, τις
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επισκέψεις σε επιλεγμένες καινοτόμες επιχειρήσεις και ομιλίες επιχειρηματιών
που θα πραγματοποιούνται.
Επιπλέον η ΜοΚΕ Παν. Αιγαίου είχε στενή συνεργασία:











με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την αντίστοιχη ΜοΚΕ με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών, τη συμμετοχή στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων
Επιχειρηματικότητας, τη συνδιοργάνωση άλλων κοινών δράσεων και
εκδηλώσεων, και την συνεργασία στην περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικού
λογισμικού για επιχειρηματικά παίγνια.
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την αντίστοιχη ΜοΚΕ με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών και τη συμμετοχή στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων
Επιχειρηματικότητας.
με τον βασικό φορέα του επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα, τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), για την υλοποίηση ολοκληρωμένης
πρωτοβουλίας με στόχο τη «Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή υπηρεσιών και η
μεταφορά τεχνογνωσίας προς νέους επιστήμονες, προκειμένου να οργανώσουν
και να οδηγήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες και εξωστρεφείς
επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους
αποφοίτους, ερευνητές και γενικότερα επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας που
ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα και να
αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν επιχειρηματική
σκέψη και δράση.
με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την αντίστοιχη ΜοΚΕ με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών και τη συνεργασία στην οργάνωση εκδηλώσεων.
με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) ιδρύθηκε το 2001 με
στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής
Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Έως και
σήμερα, διατηρεί συνεχή διάλογο με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς
και Κυβερνητικές Αρχές για την απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών,
καθώς και για πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών
διαφορετικής γενιάς.
με το Ερευνητικό Ινστιτούτο iMinds στη περιοχή της Φλάνδρας του Βελγίου
ειδικεύεται στη ψηφιακή τεχνολογία. Υποστηρίζεται από 850+ ερευνητές από 5
τοπικά πανεπιστήμια, και εκπονεί εφαρμοσμένη έρευνα σε Ψηφιακές
Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Υγεία. Επιπλέον, το Minds
ενθαρρύνει και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες στο να μετατρέψουν τις καινοτόμες
ιδέες τους σε πετυχημένες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Incubation &
Entrepreneurship που διατηρεί.

Η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.
Η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. είναι η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η εταιρείας ιδρύθηκε το 1995 από την Διοίκηση της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μαζί με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου.
Αυτοί οι δύο δημόσιοι φορείς είναι οι μέτοχοι της εταιρείας μέχρι και σήμερα. Η ΕΛΟΡΙΣ
Α.Ε. έχει διπλό σκοπό: πρώτον, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων του γενικού
πληθυσμού των νησιών που ανήκουν στο Βόρειο Αιγαίο και δεύτερον, την υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων και πρωτοβουλιών για τα νησιά αυτά.
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Μέσα σε αυτά τα 24 χρόνια δραστηριότητάς της, η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. έχει υλοποιήσει
αμέτρητα έργα, είτε με εθνική χρηματοδότηση, είτε με χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα κύρια πεδία στα οποία ειδικεύεται περιλαμβάνουν:






Ανάπτυξη και υλοποίηση δια βίου ζωής εκπαιδευτικά προγράμματα σε ποικίλα
θεματικές όπως ο τουρισμός, το περιβάλλον, η βιωσιμότητα, η
επιχειρηματικότητα, η πληροφορική κτλ.
Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού Δράσεις για την κοινωνική ένταξη
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών των ευπαθών
ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά)
Συμμετοχή και υλοποίηση Προγραμμάτων της ΕΕ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
Διακρατικές συνεργασίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Περιφερειακή ανάπτυξη
Οικονομία κοινής χρήσης

To Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Μαστίχας
Στην Καλλιμασιά της Χίου ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 το Πρότυπο Κέντρο
Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας Χίου, με στόχο να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή
γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής και να παραχθούν
έτσι καινοτόμα προϊόντα με βάση τη Μαστίχα Χίου.
Πρόκειται για ένα Κέντρο Έρευνας με προδιαγραφές φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο
να αναδείξει το εύρος των θεραπευτικών και ευεργετικών δράσεων της μαστίχας Χίου
στον ανθρώπινο οργανισμό.
Η ίδρυση του Κέντρου, που είναι νομικό πρόσωπο, πλαισιώνεται από Έλληνες εταίρους
και συγκεκριμένα:




την IASIS PHARMA και τη θυγατρική της εταιρεία, Pharma Q,
την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τη θυγατρική της Mediterra,
την εταιρεία τεχνοβλαστό της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Pharmagnose.

Πολύ σημαντική για την απόφαση υλοποίησης του έργου ήταν η παγκόσμια αναγνώριση
της
μαστίχας
Χίου
από
τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό
Φαρμάκων (EMA)
ως παραδοσιακού φαρμάκου φυτικής προέλευσης, με ομόφωνη απόφαση στη
συνεδρίαση της 7ης Αυγούστου 2015 στο Λονδίνο. Αναγνώριση που ήταν αποτέλεσμα
των οργανωμένων και επίμονων προσπαθειών της IASIS PHARMA σε συνεργασία με τη
Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
και της θυγατρικής της εταιρείας Mediterra.
Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται είναι:







Η επιστημονική έρευνα και μελέτη που αφορά στις ιδιότητες και δράσεις της
μαστίχας,
Η επιστημονική έρευνα που αφορά στη βελτίωση της καλλιέργειας των
μαστιχόδεντρων
Η διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων Α' Υλών & Τελικών Προϊόντων
Η διενέργεια αναλύσεων προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και
τοξικών ουσιών
Η διενέργεια γενικών αναλύσεων Χημείου (ενδεικτικά βαρέα μέταλλα, υγρασία,
PH,SO2, αγωγιμότητα, αλλεργιογόνα)
Η διενέργεια αναλύσεων για τη διάγνωση και επιβεβαίωση του χρόνου ζωής νέων
και υφιστάμενων προϊόντων
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Η διενέργεια αναλύσεων για την ανίχνευση των διαθρεπτικών πληροφοριών ενός
προϊόντος.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων μαστίχας όλων των κατηγοριών
(φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα στοματικής υγιεινής, καλλυντικά,
τρόφιμα, αναψυκτικά)
Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων μαστίχας των ακόλουθων κατηγοριών:
φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα στοματικής υγιεινής, καλλυντικά,
τρόφιμα, αναψυκτικά.
Η διενέργεια όλων των αναλύσεων Χημείου που απαιτούνται για την ανάπτυξη
και παραγωγή προϊόντων μαστίχας
Η οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης για την διάχυση των ευρημάτων της
επιστημονικής έρευνας.
Η οργάνωση δράσεων προώθησης και επικοινωνίας για την διάχυση των
εφαρμογών της μαστίχας.
Η παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε τρίτους για την παραγωγή
προϊόντων όλων των κατηγοριών.

Για την επίτευξη του σκοπού, και πάντοτε εντός των πλαισίων αυτού, η εταιρεία δύναται:










να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε
τρόπο,
να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού
τύπου, εφόσον αυτή δεν αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τα συμφέροντα της
Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και των λοιπών μετόχων,
να δημιουργεί κατάλληλες εγκαταστάσεις, να ιδρύει βιομηχανικές μονάδες
μεταποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων,
να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα, εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα και να
αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.
να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό.
να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς,
περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει τη
διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένες και το δίκαιο που
τις διέπει, καθώς επίσης και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με
οποιαδήποτε μορφή, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.
να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει έδρα στη
Μυτιλήνη. Συνεστήθη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και
τις τροποποιήσεις του και εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Το Περιφερειακό Ταμείο διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο τον εκάστοτε
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής.
Κύριες αρμοδιότητες:
1. Το Π.Τ.Α Β. Αιγαίου είναι η Αρχή Πληρωμής για τη πλειοψηφία των έργων &
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δράσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
2. Σχεδιασμός, συμμετοχή, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
για λογαριασμό της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
3. Σχεδιασμός, συμμετοχή, διαχείριση και υλοποίηση Έργων και Δράσεων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ
4. Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Το Περιφερειακό Ταμείο διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα και κυρίως Interreg στην
παρούσα Προγραμματική Περίοδο είτε ως επικεφαλής εταίρος σε σχήματα είτε ως
συμμετέχον φορέας.
Αναλυτικά τα Έργα που συμμετέχει παρουσιάστηκαν στο Κεφ. 1.1.8 και αφορούν στους
τομείς: Περιβάλλον, Αγροδιατροφή και Κοινωνικές Προκλήσεις (μεταναστευτικό ζήτημα).

3.3.

Έργα ερευνητικών υποδομών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
χρηματοδοτήθηκε μέσα από την ένταξη εννέα έργων στο Ε.Π. της ΠΒΑ που σχετίζονται
με την προώθηση της αγροδιατροφής και του τουρισμού και υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή
της εγκεκριμένης στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία (RIS3).
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα παρακάτω έργα:
Ερευνητική Δομή AGRICA Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του
Αιγαίου
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού για την επέκταση της
δράσης και λειτουργίας του ήδη υφιστάμενου κέντρου AGRICA αγροδιατροφής του
πανεπιστημίου Αιγαίου για να είναι σε θέση, συνεχίζοντας το επιτυχημένο μοντέλο
λειτουργίας του, να καλύψει όλες τις ερευνητικές ανάγκες παραγωγής, μεταποίησης και
τυποποίησης τοπικών προϊόντων διατροφής Βορείου Αιγαίου (οίνων, ελιάς και
ελαιολάδου, κτηνοτροφικών προϊόντων, αλιευμάτων κ.α).
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 03/09/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
06/09/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 747.920,20 ευρώ.
Δ) Εταίροι
Το έργο υλοποιείται εξολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ε) Αποτελέσματα - Αντίκτυπος
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η: (α) παραγωγή «πρωτοτύπων»,
δηλαδή προϊόντων που θα έχουν δοκιμαστεί εργαστηριακά και θα είναι έτοιμα προς
βιομηχανική παραγωγή (β) διαμόρφωση «ολοκληρωμένων πρωτοκόλλων διαχείρισης»:
συστήματα παρακολούθησης των καλλιεργητικών σταδίων φυτών/ζώων/ιχθύων και
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μείωσης εισροών – βελτίωσης ποιότητας προϊόντων (5 θα δοκιμαστούν πιλοτικά), (γ)
παραγωγή νέων προϊόντων σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Περιφέρειας (ήδη έχουν
παραχθεί και κυκλοφορήσει τέτοια προϊόντα), (δ) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις για υπηρεσίες «τεχνοδιάγνωσης», (ε) ο χαρακτηρισμός τοπικών προϊόντων
ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ Τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της πράξης, που δεν αποτελούν μεν
άμεσο Παραδοτέο της, αντιπροσωπεύουν όμως το τελικό αποτύπωμα της σε τρία
επίπεδα: (α) Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου θα προσδώσουν μεγαλύτερη ερευνητική
αξιοπιστία και βελτιώσουν τη δυνατότητα του Ιδρύματος και των Ερευνητών/τριών του να
συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. (β) Στις επιχειρήσεις και
στους παραγωγούς της Περιφέρειας, οι οποίοι θα έχουν διαθέσιμη τεχνολογία,
τεχνογνωσία και γνώση για να εφαρμόσουν υπάρχουσες ή νέες καινοτομίες στην
παραγωγή τους. (γ) Στους πολίτες της Περιφέρειας αλλά και στους πολίτες γενικά, καθώς
θα τους προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας,
παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, της τοπικής ποικιλότητας και των
διαθέσιμων πόρων.
Ερευνητικές υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ελιάς και
αμπέλου στην Περιφέρεια Β Αιγαίου RIFoodAegean
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Σκοπός του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου μέσα από ερευνητικές, επιδεικτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, την
αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ή αγροκτημάτων (κατά περίπτωση)) στις
οποίες δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα όρια της Περιφέρειας και την ανάδειξη
των παραγόμενων προϊόντων (φυτικής και ζωικής προέλευσης) του αγροδιατροφικού
τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Πέραν του εκσυγχρονισμού του Πρωτογενούς
Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στόχος της δράσης είναι και η αύξηση της
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας των παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας.
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
30/09/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 526.750,00€. Αναλυτικότερα το ποσό που
αναλογεί στο ΕΚΠΑ είναι ύψους 458.332,00€ και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 68.418,00€.
Δ) Εταίροι


Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών



Πανεπιστήμιο Βορείου Αιγαίου



ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Πέραν του εκσυγχρονισμού του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η
δράση αυτή αναμένεται να αυξήσει την περιφερειακή προστιθέμενη αξία των
παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας μέσω:


της υποστήριξης ερευνητικών, επιδεικτικών, και εκπαιδευτικών δράσεων με
σκοπό την τόνωση και υποστήριξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας με παράλληλη
γνωριμία των αγροτών με τις ορθές γεωργικές πρακτικές στο σύνολο των
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αγροτικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.


την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων για τα κύρια αγροτικά προϊόντα που
παράγονται στην ΠΒΑ προκειμένου με επιστημονική τεκμηρίωση και
ταυτοποίηση να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα τα αγαθά των νησιών της
Περιφέρειας και να αποδώσουν τα μέγιστα οφέλη στην τοπική κοινωνία τα
εργαστήρια αναλύσεων ελαιολάδου και γάλακτος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.



την αναβάθμιση και αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες
δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δημιουργία υποδομών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ανοικτών open source
τεχνολογιών
και
λογισμικών
διάδρασης
σε
περιβάλλον
εικονικής
πραγματικότητας VR
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει αρχικά στην υλοποίηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών
και ειδικότερα τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας και VR, σε συνάρτηση με τις
ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους, οι οποίες προσδιορίζουν το
περιεχόμενο προς προβολή, με αναφορά στις ειδικές συνθήκες του Β. Αιγαίου. Ακόμη, το
έργο αφορά στην εφαρμογή των όρων και των ορίων χρήσης νέων καινοτόμων
τεχνολογιών και ειδικότερα τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας και VR, σε
συνάρτηση με τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται για τη σύνδεση με την
επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων με ιδιώτες και
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Τέλος, η υποδομή που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε έχει ως σκοπό
να λειτουργήσει ως σημείο συνεργασίας και έρευνας για μελλοντικούς ερευνητές του
πεδίου της εικονικής πραγματικότητας, αλλά και ως σημείο γνωριμίας επιχειρηματιών και
φορέων με το εν λόγω πεδίο και τη χρήση του στο πεδίο του πολιτισμού/τουρισμού.
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός στο έργο ανέρχεται στα 274.016,46 € ευρώ όπου τα
28.800€ αφορούν αμοιβές προσωπικού ενώ τα υπόλοιπα αγορά εξοπλισμού. Σχετικά με
την πρόοδο, έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού ενώ έχουν
πραγματοποιηθεί οι προκηρύξεις και η επιλογή του προσωπικού που ήδη εργάζεται στο
έργο απορροφώντας πόρους και ολοκληρώνοντας παραδοτέα.
Δ) Εταίροι
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου και δεν υπάρχει
προδιαγραφή για άλλους εταίρους. Ωστόσο, έχει πραγματοποιηθεί έργο πλήθος
επισκέψεων από φορείς όπως σχολεία, φοιτητές, καθηγητές όπου εκπαιδεύτηκαν στη
χρήση της εικονικής και μικτής πραγματικότητας με τη χρήση του εξοπλισμού του έργου.
Ακόμη, μέρος του εξοπλισμού χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση διπλωματικών
εργασιών, διδακτορικών διατριβών αλλά και άλλων ερευνητικών έργων, ενώ υπάρχει
συνεργασία με το μουσείο Terriade το οποίο αποτελεί βασικό case study στα παραδοτέα
του έργου.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
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Με την υλοποίηση αυτού του έργου θα δοθεί η δυνατότητα στους/στις χρήστες να
περιηγηθούν σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τεχνολογία,
η οποία, ενώ αυτή τη χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πειραματικό επίπεδο ή με πολύ
μεγάλο κόστος από σχετικές εταιρίες. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να γίνει διαθέσιμη
στους/στις τελικούς/ες χρήστες στην επόμενη δεκαετία. Πρόσθετα, στόχος της έρευνας
είναι η δημιουργία ανοικτών τεχνολογιών και λογισμικών, με τη χρήση αισθητήρων και
συνοδευτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των
παραπάνω πρότυπων χώρων εικονικής πραγματικότητας.
Ερευνητική υποδομή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υποπροϊόντων και
υπολειμμάτων αγροδιατροφικού τομέα για την παραγωγή εναλλακτικών
προϊόντων και ενέργειας Aegean AgroWaste Lab
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Η διαχείριση αποβλήτων των αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Σκοπός
του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει την
(μεμονωμένη αλλά και συνδυασμένη) επεξεργασία διαφορετικών κατηγοριών
αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και προϊόντων
υψηλής ζήτησης και μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα αφορά στην
αξιοποίηση των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων ελαιουργικών αποβλήτων,
τυροκομικών αποβλήτων, αποβλήτων ποιμνιοστασίων, αποβλήτων παραγωγής ούζου
και οίνου και αποβλήτων χυμοποιείων και λοιπών βιοτεχνιών μεταποίησης
εσπεριδοειδών.
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός στο έργο ανέρχεται στα 372.000,00 € εκ των οποίων
έχουν απορροφηθεί τα 312.733,15 €.
Δ) Εταίροι
Το έργο έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεν υπάρχει προδιαγραφή για
άλλους εταίρους.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου αφορούν:






τη βελτιστοποίηση της διεργασίας παραγωγής ενέργειας από αγροκτηνοτροφικά
απόβλητα
τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των προϊόντων επεξεργασίας αγροκτηνοτροφικών
προϊόντων και υπολειμμάτων.
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών ενεργειών στον τομέα της
επεξεργασίας και αξιοποίησης αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων.
τη σύνδεση της έρευνας με τον επιχειρηματικό και παραγωγικό τομέα της
Περιφέρειας.
την προαγωγή της Γνώσης και προσέλκυση αναγνωρισμένων ερευνητών της
Διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Κοινά καινοτομικά εργαστήρια).
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Σχεδιασμός και κατασκευής ασφαλών έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της
υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Λαμβάνοντας υπόψη, την ανάγκη εύρεσης οικονομικά εφικτών και τεχνικά ασφαλών και
άρτιων λύσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών
στο Βόρειο Αιγαίο αναφορικά με τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς ο
σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για
τη δημιουργία ερευνητικής υποδομής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας που θα υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης γραμμής
παραγωγής για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παραμετροποίηση έξυπνων
δικτυακών συσκευών και του αντίστοιχου ασφαλούς λογισμικού διαχείρισης αυτών, με
στόχο τη προστασία των εκθεμάτων που φυλάσσονται στους πολιτιστικούς οργανισμούς
από περιβαλλοντικές απειλές. Η δημιουργία της συγκεκριμένης υποδομής στηρίζεται σε
μια διεπιστημονική προσέγγιση και θα συμβάλει στο σχεδιασμό και την κατασκευή
ολοκληρωμένων και τεχνολογικά καινοτόμων και ασφαλών λύσεων σε συγκεκριμένα
υπαρκτά προβλήματα που εντοπίζουν οι ίδιοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί αναφορικά με τη
διατήρηση των συλλογών τους μέσω της προστασίας των εκθεμάτων με σύγχρονο και
τεχνολογικά ασφαλή τρόπο.
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός στο έργο ανέρχεται στα 200.000,00 €.
Δ) Εταίροι
Το έργο έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεν υπάρχει προδιαγραφή για
άλλους εταίρους.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου αφορούν τη δημιουργία
μιας ερευνητικής υποδομής με αντίστοιχη γραμμή παραγωγής που θα συμβάλει στο
σχεδιασμό και την κατασκευή ολοκληρωμένων και τεχνολογικά καινοτόμων και ασφαλών
λύσεων σε συγκεκριμένα υπαρκτά προβλήματα που εντοπίζουν οι ίδιοι οι πολιτιστικοί
οργανισμοί.
Εξοπλισμός Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα και
εφαρμογή στις θερμές πηγές Λέσβου με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών
και την ραδιολογική προστασία εργαζομένων κι επισκεπτών
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» εξειδίκευσε το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος
Περιβάλλοντος, ώστε το τελευταίο να αποκτήσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης
ελέγχων της ραδιολογικής ποιότητας των υδάτων και του αέρα στις εγκαταστάσεις των
ιαματικών λουτρών. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα Θέρμα Γέρας, ενώ μέσα στο
2021 θα ελεγχθούν οι πηγές Πολιχνίτου, Λισβορίου και Εφταλούς.
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
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Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 306.218,00 €, αναλυμένος σε 3
βασικές κατηγορίες:


Κόστος Προμηθειών: 6.500,00 €



Κόστος Έκτακτου Νέου Προσωπικού: 32.718,00 €



Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού: 267.000,00 €

Μέχρι 30/11/2020 είχαν ήδη απορροφηθεί 255.251,21 € (~83%) αναλυμένα στις
κατηγορίες:


Κόστος Προμηθειών: 248,00 €



Κόστος Έκτακτου Νέου Προσωπικού: 13.218,03 €



Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού: 241.785,18 €

Δ) Εταίροι
Το έργο έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεν υπάρχει προδιαγραφή για
άλλους εταίρους. Παρόλα αυτά υπάρχει στενή συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με τους ιδιώτες που διαχειρίζονται
τις θερμές πηγές στην Γέρα (Therma Spa), ενώ έχουν γίνει επαφές με τον Δήμο Δυτικής
Λέσβου για την έναρξη μετρήσεων στην Εφταλού, στο Λισβόρι και στον Πολιχνίτο.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Ανάμεσα στους σκοπούς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η
δημοσιοποίηση των ελέγχων ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στο κοινό και
τους εργαζόμενους. Ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητο ουσιαστικό
συστατικό της διαφήμισης των θερμών πηγών για τουριστικούς και ιαματικούς σκοπούς.
Με τον τρόπο αυτόν το έργο θα συνδράμει στη μελλοντική επέκταση της εκμετάλλευσης
των πηγών στην Λέσβο.
Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο
Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ενίσχυση της υποδομής του Τμήματος Ωκεανογραφίας
και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με σκοπό την δημιουργία Παρατηρητήριου Παράκτιου
Περιβάλλοντος AEGIS που θα υποστηρίξει τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου
σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας και θα προσφέρει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021. Το έργο AEGIS βρίσκεται στην πορεία υλοποίησης, καθώς ολοκληρώνονται
οι προμήθειες και εγκαταστάσεις του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, και η διαδικασία
επιλογής των απαραίτητων νέων επιστημόνων. Ήδη έχει παραληφθεί το μεγαλύτερο
μέρος του εξοπλισμού, και το έργο θα προχωρήσει στο στάδιο ελέγχου λειτουργίας και
εξέλιξης των πρωτοκόλλων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των μετρήσεων.
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Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 591.758,78 €.
Δ) Εταίροι
Το έργο έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεν υπάρχει προδιαγραφή για
άλλους εταίρους.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου αφορούν:












την υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων και
υποβρύχιων τουριστικών διαδρομών.
την κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
την άμεση επέμβαση σε παράκτιες περιβαλλοντικές κρίσεις.
την προσφορά υπηρεσιών καταγραφής περιβαλλοντικών δεδομένων και
αποτυπωμάτων παράκτιων δραστηριοτήτων ή/και της Κλιματικής Αλλαγής που
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.
την προσφορά υψηλής ποιότητας επιχειρησιακών προβλέψεων της θαλάσσιας
κατάστασης στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΘ και του συστήματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ).
την υποστήριξη μελετών έργων υποδομής.
τη συμβολή στην πολιτική προστασία πχ σε περιπτώσεις πλημμυρικών
φαινομένων.
τη συνεισφορά σε εργασίες προστασίας ακτής από ρύπανση, έρευνας και
διάσωσης κλπ.
τη χωροθέτηση και υποστήριξη χρήσεων θαλάσσιου και παράκτιου χώρου.

Δημιουργία Κέντρου Αριστείας Φυσικών Προϊόντων για την ανάδειξη τοπικών
προϊόντων παραδοσιακών προϊόντων διατροφής των νησιών Βορείου Αιγαίου
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Το Κέντρο Αριστείας Φυσικών Προϊόντων «NatProAegean» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), φιλοδοξεί να βάλει τα θεμέλια για την
αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας και την δημιουργία αναπτυξιακής
προοπτικής για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου διαμέσου της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους γεωργούς, παραγωγούς και σε όλο το
παραγωγικό δίκτυο του πρωτογενή τομέα από την καλλιέργεια έως την μεταποίηση και
την τυποποίηση. Με στόχο την προστασία και αξιοποίηση των προϊόντων /
υποπροϊόντων αγροδιατροφής και γενικότερα του πλούτου της φυτικής βιοποικιλότητας,
θα συμβάλει αποφασιστικά στους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους όπως «Έξυπνη
Ανάπτυξη», «Πράσινη Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη Υποδομών», «Κοινωνική Ανάπτυξη» και
«Εξωστρέφεια».
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 662.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%) και επιμερίζεται σε 3 υποέργα.


Υποέργο 1 - Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού:
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Προϋπολογισμός: 536.696,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)


Υποέργο 2: Βελτίωση – ανάπλαση των κτιριακών υποδομών και
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου: Προϋπολογισμός: 50.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)



Υποέργο 3 - Υλοποίηση του έργου: Προϋπολογισμός: 76.104,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

Δ) Εταίροι
Το Κέντρο Αριστείας «NatProAegean», ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και
Χημείας Φυσικών Προϊόντων με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή και πρόεδρο της
Φαρμακευτικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Αλέξιο Λέανδρο Σκαλτσούνη. Πέραν του ΕΚΠΑ δεν
υπάρχει κάποιος άλλος εταίρος στο έργο.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου αφορούν:










την αναγνώριση επιθυμητού φυτικού υλικού γεωργικού και φαρμακευτικού
ενδιαφέροντος, συλλογή και καταγραφή.
την ταυτοποίηση, συστηματική αναγνώριση και ψηφιοποίηση των δεδομένων
(φυτικού και αναπαραγωγικού υλικού).
την ανάπτυξη μεθοδολογιών εκχύλισης.
τη φυτοχημική μελέτη, απομόνωση και ταυτοποίηση φυσικών προϊόντων.
την εκτίμηση βιοδραστικότητας και τοξικότητας των απομονωμένων φυσικών
προϊόντων.
την ανάπτυξη και αναβάθμιση πρωτοκόλλων σε πιλοτική κλίμακα.
την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας με εφαρμογή στη παρασκευή
φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, αγροχημικών και
καλλυντικών.
την αξιοποίηση και διαχείριση υποπροϊόντων ελαιοποίησης/οινοποίησης με
στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στον
τομέα των φαρμάκων, φυτοθεραπείας, συμπληρωμάτων διατροφής και
καλλυντικών.

Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς
Α) Φυσικό Αντικείμενο
Το έργο “Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς”
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κέντρου (σε επίπεδο υποδομών) που θα παρέχει
υπηρεσίες καταγραφής, αποθήκευσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα
πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς της περιφέρειας Β. Αιγαίου. Κομβικό στοιχείο του
κέντρου είναι η υλοποίηση ενός κινητού και ευέλικτου διαδραστικού εκθεσιακού
περιπτέρου υψηλής τεχνολογίας (CultKiosk).
Β) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/10/2018 και η ημερομηνία λήξης της είναι η
01/10/2021.
Γ) Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 279.865€. Συγκεκριμένα για τα
επιμέρους υποέργα:
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Υποέργο Προμήθεια εξοπλισμού:


Προϋπολογισμός: 251.000€



Έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί το σύνολο της προμήθειας του
εξοπλισμού.

Υποέργο αυτεπιστασίας Πανεπιστημίου Αιγαίου:


Προϋπολογισμός: 14.432,5€



Έχουν υπογραφεί και ξεκινήσει οι συμβάσεις με 4 ερευνητές (2
μεταδιδάκτορες και 2 υποψήφιοι διδάκτορες)

Υποέργο αυτεπιστασίας εταίρου (Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά):


Προϋπολογισμός: 14.432,5€

Δ) Εταίροι
Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το ερευνητικό κέντρο Αθηνά, με το οποίο το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας, που επεκτείνεται πέρα του
έργου σε δράσεις ευφυούς αλληλεπίδρασης και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Επίσης έχουν γίνει συζητήσεις με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και έχει συμφωνηθεί να
χρησιμοποιηθεί πολιτιστικός φορέας της αρμοδιότητάς του για την εγκατάσταση του
CultKiosk και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
Ε) Αποτελέσματα – Αντίκτυπος
Οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα είναι στη διάθεση των ιδρυμάτων πολιτισμικής
κληρονομιάς καθώς και άλλων φορέων της Περιφέρειας με αντικείμενο που σχετίζεται με
την πολιτισμική, περιβαλλοντική, παιδαγωγική ή τουριστική ανάδειξη της περιοχής.
Προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή και να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του
κοινού, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως
εφαρμογές εικονικής επαυξημένης πραγματικότητας, χρήση ψηφιακών παιχνιδιών
σοβαρού σκοπού, τεχνολογίες ψηφιακής αφήγησης, εφαρμογές διάδρασης κ.α. Ένας
ενδιαφερόμενος πολιτισμικός φορέας θα μπορεί να παρουσιάζει ένα υποσύνολο των
εκθεμάτων του (σε φυσική ή ψηφιακή υπόσταση) εντός του CultKiosk το οποίο θα
παρέχει μια ολοκληρωμένη και διαδραστική πολιτισμική εμπειρία χρήστη. Το CultKiosk
θα μπορεί να μεταφέρεται σε όποιο σημείο κρίνει ο φορέας ότι συμβάλλει καλύτερα στην
ανάδειξη, μεταφέροντας για παράδειγμα μέρος μιας έκθεσης σε απομακρυσμένο σημείο
της Περιφέρειας. Τέλος, το έργο και τα αποτελέσματά του αναμένεται να
χρησιμοποιηθούν και σε επόμενες δράσεις του Πανεπιστημίου όπως το έργο της
Περιφερειακής Αριστείας Aegean digital: ψηφιακός μετασχηματισμός πολιτισμού και
τουρισμού Αιγαίου αρχιπελάγους.
Από τα παραπάνω Έργα ερευνητικών υποδομών, είναι εμφανές ότι το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου έχει να προσφέρει λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική
επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Σημαντικό είναι βέβαια να αναφερθεί ότι τα Έργα
ερευνητικών υποδομών προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της περιφερειακής RIS3 γεγονός το
οποίο έστρεψε την κατεύθυνση των επιλογών του Πανεπιστημίου στις τοπικές ανάγκες.

3.4.

Συμπεράσματα

Σημαντικό συμπέρασμα από τη μελέτη των φορέων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των
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παραγωγικών φορέων, των φορέων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και της RIS3 &
ΕΤΑΚ, γεγονός το οποίο οφείλεται σε ιστορικές αδυναμίες σύνδεσης της παραγωγικής
βάσης με τους ερευνητικούς φορείς, καθώς και στις πολιτικές παρεμβάσεις που
επιδιώκουν τη συνοχή μεταξύ των ερευνητικών και των παραγωγικών φορέων (δηλαδή
δύο από τους παράγοντες της τριπλής έλικας). Επιπλέον, υπάρχει απόσταση από την
καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής αριστείας ως πορείας για περαιτέρω εξειδίκευση.
Στο σύστημα Ε&K της περιφέρειας διαπιστώνεται μία ασθενής σύνδεση με το
παραγωγικό σύστημα της ίδιας της Περιφέρειας.
Το Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Μαστίχας αποτελεί μια καλή
πρακτική της περιφερειακής πολιτικής για την έρευνα και καινοτομία. Σε αντίστοιχο
πλαίσιο, η δημιουργία δικτύων και συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων
(clusters), με σκοπό τη δόμηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τομείς με υψηλή
εγχώρια προστιθέμενη αξία, αποτελεί κεντρική επιλογή της περιφερειακής στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης, ενώ προτείνεται ο παράλληλος αναπροσανατολισμός των
ενισχύσεων προς νέες μορφές προώθησης της ανάπτυξης «συστάδων καινοτομίας»
(innovation clusters), σύμφωνα και με τις πλέον διαδεδομένες πρακτικές στην ΕΕ.
Σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης της RIS3 πρέπει να συνεχίσει να
διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως ο μοναδικός ερευνητικός φορέας στην
Περιφέρεια που μπορεί να εξασφαλίσει τη σύνδεση με τις επιστημονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις και την ευρεία τεχνολογική βάση που είναι απαραίτητη. Μέριμνα της στρατηγικής
είναι να μην εγκλωβίσει το φάσμα της δραστηριότητας των ερευνητικών φορέων μέσα
από την τομεακή εξειδίκευση, αλλά να εξασφαλίσει την κινητοποίησή τους ώστε οι
τομεακές προτεραιότητες «να συνδυασθούν με την ΕTAK για την προώθηση της
ανάπτυξης και/ή το μετασχηματισμό της οικονομίας», αυξάνοντας τις συνέργειες μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Για πολλές επιχειρήσεις η RIS3 δεν έχει καμία σχέση με αυτές και αυτή η παρεξήγηση
προέρχεται από την περίοδο επεξεργασίας και σχεδιασμού της RIS3, όταν πολλές
(μεγάλες) επιχειρήσεις προσεγγίστηκαν είτε για διαβούλευση ή από τα Ερευνητικά
ιδρύματα για συνεργασία. Σε αυτό το σημείο σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν
οι φορείς επιχειρηματικότητας μέσω της συνειδητοποίησης για συμμετοχή στη RIS3. Η
κινητοποίηση της εμπλοκής υφιστάμενων φορέων (π.χ. επιμελητηρίων, συνδέσμων,
τεχνολογικών πάρκων) ως δομών παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών, θα
προσβλέπει στην οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών
σχηματισμών καινοτομίας και στη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και
καινοτομικών οικοσυστημάτων.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΟΡΘΟΥ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στην παρούσα Δραστηριότητα γίνεται μια ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων
της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, αλλά και των
ευκαιριών και απειλών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον (S.W.O.T. Analysis). Η
δραστηριότητα αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα ένα κεφάλαιο της μελέτης παραδοτέου που
θα ξεκινάει με μια θεωρητική ανάλυση της περιφερειακής πολιτικής προώθησης της
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας και θα συνεχίζει με την παρουσίαση των
προγραμμάτων κατά τα προηγούμενα έτη αλλά και για τη χρονιά που διανύουμε. Το
κεφάλαιο θα κλείνει με μια ανάλυση του μίγματος πολιτικής για τις δράσεις Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας.
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4.1.









Ανάλυση SWOT της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην
Περιφέρεια Β. Αιγαίου
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ισχυρή παρουσία του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με δυνατότητες στην έρευνα,
την τεχνολογική ανάπτυξη και την
καινοτομία, με παράλληλη εστίαση στα
προβλήματα, δυνατότητες και ανάγκες
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία
παραγόμενων
τοπικών
προϊόντων
(πρωτογενών
και
μεταποιημένων
αγροτικών προϊόντων)
Επώνυμα τοπικά αγροτικά προϊόντα
Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την
Γαλάζια οικονομία
Εμπειρία στελεχών φορέων από την
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο
εφαρμογής της RIS3

























ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Χαμηλού βαθμού ικανότητα ανάπτυξης,
ενσωμάτωσης και χρήσης προϊόντων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίες από τις Επιχειρήσεις της
Περιφέρειας
Σχετικά μικρό ποσοστό απόφοιτων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
του
πληθυσμού της Περιφέρειας
Χαμηλός βαθμός σύνδεσης μεταξύ του
ερευνητικού και του επιχειρηματικού
ιστού της Περιφέρειας
Έλλειψη / ανεπάρκεια ερευνητικού
δυναμικού
Χαμηλή
παραγωγικότητα
του
πρωτογενούς τομέα
Σημαντικές αδυναμίες και χαμηλή
Ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού
Συστήματος της Περιφέρειας σε σχέση
και με το σύνολο της Χώρας.
Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις με
στόχευση στην τοπική αγορά
Αδύναμες μεταποιητικές μονάδες
Συρρίκνωση του δευτερογενούς τομέα
Αργός ρυθμός και μικρό εύρος
υλοποίησης δράσεων/έργων ΤΠΕ από
τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Παραδοσιακά / πλεονασματικά στην ΕΕ
γεωργικά προϊόντα
Χαμηλός
βαθμός
διακλαδικής
–
διατομεακής διασύνδεσης
Δυσκολία στην ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας
και
λειτουργικών
/
παραγωγικών διασυνδέσεων
Η απαιτούμενη προσαρμογή των
προσκλήσεων στις δυνατότητες του
ΠΣΚΕ, αναιρεί εν μέρει την έκδοση
προσκλήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες
και δυνατότητες ανταπόκρισης των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας στις
δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο».
Χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων που
συνεργάστηκαν με ερευνητικούς φορείς
Μη επαρκής επικοινωνία των μελών της
αγοράς, μη προώθηση της έννοιας της
ενεργής συμμετοχής
Μη πρόβλεψη για προσαρμογή τις
εφαρμοσμένης έρευνας στις τοπικές
ανάγκες
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Περιορισμένη
προβολή
των
ερευνητικών τομέων του Πανεπιστημίου
και
των
δυνατοτήτων
που
προσφέρονται για συνεργασίες
ΑΠΕΙΛΕΣ
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4.2.

Εξοικείωση της νέας ηλικίας εργατικού
δυναμικού με τη χρήση και αξιοποίηση
των ΤΠΕ
Ενίσχυση
της
διεύρυνσης
/
εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του
τουριστικού προϊόντος
Δυνατότητα
επίτευξης
συμπληρωματικότητας
παραγωγικών
δραστηριοτήτων
Αξιοποίηση
τοπικών
επώνυμων
προϊόντων
και
ενδυνάμωση
της
γεωγραφικής τους προέλευσης
Εξωστρέφεια,
έστω
και
μικρής
παραγωγικής κλίμακας, επώνυμων
αγροτικών
προϊόντων
Ανάπτυξη
καινοτομιών με τη διασύνδεση της
έρευνας
και
αξιοποίηση
των
αποτελεσμάτων της έρευνας από τις
επιχειρήσεις
για
την
προοπτική
διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολή.
Ύπαρξη χρηματοδοτικών ενισχύσεων
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων από την
εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης και της επιχειρηματικής
ανακάλυψης
στην παραγωγική/
επιχειρηματική δραστηριότητα
Παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου
για υποστήριξη των τοπικών φορέων
και επιχειρήσεων στην εφαρμογή της
χρήσης ΤΠΕ
Κοινωνικές προκλήσεις μεταναστευτικό
ζήτημα
Ανάδειξη, προώθηση και η ένταξη των
προϊόντων
ΠΟΠ/
βιολογικής
παραγωγής στην αγορά, με απώτερο
στόχο
τη
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας του συνόλου της
περιφερειακής παραγωγής
Αναγνώριση
της
ανάγκης
για
επικοινωνία
μεταξύ
νέων
επιχειρηματιών
(ανάπτυξη
forum
επικοινωνίας)
Χρηματοδοτικές δυνατότητες της νέας
προγραμματικής
περιόδου
για
επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης
μέσω των νέων επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών
Αλλαγή
των
ισορροπιών
στο
επιχειρηματικό περιβάλλον ως κίνητρο
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Η
ανασφάλεια και η αύξηση της ανεργίας
μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για
δραστηριοποίηση ως μέσο επιβίωσης
(“Επιχειρηματικότητα Επιβίωσης”)














Έξοδος του υψηλού εκπαιδευτικού
επιπέδου εργατικού δυναμικού από την
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, λόγω της
έντασης
και
επιμήκυνσης
της
οικονομικής κρίσης
Δέσμευση και απορρόφηση κοινοτικών
κονδυλίων για έρευνα, τεχνολογική
ανάπτυξη και καινοτομία από άλλες
Περιφέρειες της Χώρας, στο πλαίσιο
οριζόντιων
δράσεων
αυτής
της
κατηγορίας
Έντονα
ανταγωνιστικό
οικονομικό περιβάλλον Μείωση των
επιδοτήσεων
/
ενισχύσεων
των
αγροτικών
προϊόντων
από
την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Καθυστέρηση χορήγησης ενισχύσεων
στις ΜΜΕ, λόγω θεσμικών και τεχνικών
προβλημάτων υλοποίησης πράξεων
κρατικών ενισχύσεων.
Σημαντικός κίνδυνος υποβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος η ανεξέλεγκτη
κατάσταση ως προς το προσφυγικό
μεταναστευτικό ζήτημα.
Υψηλό
ποσοστό
αποτυχίας
του
προϊόντος
Επιδείνωση της απομόνωσης λόγω
περιορισμένης χρήσης ΤΠΕ Ανυπαρξία
μηχανισμών
υποστήριξης
των
επιχειρήσεων, η οποία λειτουργεί
ανασταλτικά
στην
ενσωμάτωση
καινοτομιών, με αποτέλεσμα την
περαιτέρω αποδυνάμωσή τους, έναντι
του ισχυρού ανταγωνισμού.
Η
εφαρμοσμένη
έρευνα
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου διοχετεύεται σε
επιχειρήσεις εκτός Περιφέρειας

Θεωρητική ανάλυση της περιφερειακής πολιτικής προώθησης
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

της

Σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της περιφερειακής πολιτικής προώθησης της
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση) αποτελεί η
παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων
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έξυπνης εξειδίκευσης, ερευνητικών φορέων, ερευνητικών προγραμμάτων και τέλος
επιχειρηματικού ιστού που υλοποιούν τις δράσεις και που αποτελούν εν τέλει το πλέγμα
καινοτομίας και ανάπτυξης.
Η περιφερειακή πολιτική δομείται σε τρεις (3) φάσεις από τη διαδικασία ενσωμάτωσης
της Ε & Τ στις επιχειρήσεις ως την ενίσχυση της οικονομικό/κοινωνικής πραγματικότητας
της Περιφέρειας:
Φάση 1: Διαμόρφωση της δομής, των μηχανισμών, των διαδικασιών και
εργαλείων εφαρμογής της καινοτομίας.
Αποτέλεσε την πρώτη, προαπαιτούμενη φάση για την έναρξη της καινοτομικής
διαδικασίας σε μια νησιωτική περιφέρεια στην οποία δεν έχει ενσωματωθεί στο παρελθόν
αυτή η διαδικασία (πλην ελαχίστων περιπτώσεων) και στην οποία το σύστημα
διακυβέρνησης και τα μέσα που αυτό θα αξιοποιήσει είναι το βασικότερο και φυσικά
πρώτο στάδιο. Εδώ τόσο η στρατηγική RIS Περιφέρειας Β. Αιγαίου, όσο και το
πρόγραμμα της Περιφέρειας, έχουν διαμορφώσει ένα άξονα και συγκεκριμένες δράσεις
για την έναρξη της καινοτομίας. Αναφερόμαστε στο περιφερειακό Συμβούλιο καινοτομίας,
αλλά και στον μηχανισμό καινοτομίας που χρηματοδοτείται από τον 1.β.1. του ΠΕΠ
2014-2020.
Παράλληλα και εξίσου σημαντικό είναι η στήριξη των υφισταμένων ερευνητικών φορέων
της Περιφέρειας, ή και ευρύτερα προκειμένου να αναπτύξουν ερευνητικό εξοπλισμό και
μέσα για την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων.
Τέλος κρίσιμο στην έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης της καινοτομίας στις
επιχειρήσεις αποτελεί η στήριξη νέων ιδεών με την μορφή χρηματοδότησης των ιδεών
ως ένα πρώτο κεφάλαιο για την εκκίνηση της ιδέας. Ένα λοιπόν «κεφάλαιο σποράς» για
την χρηματοδότηση νέων ιδεών αποτελεί επίσης μια ενδιαφέρουσα, πρώτη και καινοτόμα
διαδικασία εκκίνησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.
Φάση 2: Πιλοτικές ερευνητικές πρωτοβουλίες.
Στην φάση αυτή και αφού ως ένα σημείο είχε ξεκινήσει η διαδικασία την καινοτομικής
ανάπτυξης, ενεργοποιείται μια διαδικασία επιλογής πιλοτικών ερευνητικών
προγραμμάτων στην διαδικασία ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Τα πιλοτικά
ερευνητικά προγράμματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:





είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένα προϊόντα ή διαδικασίες για να εξάγουν σαφές
αποτέλεσμα που θα μπορεί να αξιοποιηθεί περεταίρω από τις επιχειρήσεις
είναι ολοκληρωμένα από την φάση της διερεύνησης του πόρου προς ανάπτυξης,
έως της εφαρμογής σε επιχειρήσεις τις πιλοτικής έρευνας (π.χ. πιλοτικό
πρόγραμμα «Γαλάζια Ανάπτυξης»
τέλος εμπλέκουν ως κυρίαρχο όργανο και μηχανισμό τον ερευνητικό ιστό ώστε
αυτός να αναδείξει τον πόρο προς ανάπτυξη και ταυτόχρονα να αναλάβει την
εφαρμογή της έρευνας στις επιχειρήσεις, άρα πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας
με συνέργειες επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από τον 1.β.3. του ΠΕΠ 2014-2020.
Σχηματικά οι πιλοτικές δράσεις παρουσιάζονται στην συνέχεια.
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ΕΡΕΥΝΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ 1η: ΕΡΕΥΝΑ

Νέα προιόντα
(ΠΟΠ/ΠΓΕ)

4 νέα,
παραδοσιακά
τροφίμων, από
το χωράφι στο
ράφι

Δραστικές
ουσίες &
σύνδεση τους
με υγεία

Ανάδειξη 3
νέων λειτουργ.
τρόφιμα με
τοπ. α΄ ύλες

Φυσική
Μικροχλωρ.
Παραδοσ. Ζυμώμ.
Τροφίμων

Πρόγραμμα για
απόβλητα
ελαιοτριβείων

ΦΑΣΗ 2η:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πιλοτικό ερευνητικό
πρόγραμμα για την
βιοποικιλότητα

Πιλοτικό
ερευνητικό
πρόγραμμα
"Γαλάζιας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

Πιλοτικό έργο “έξυπνων” μεταφορών για
επιχειρήσεις για μεταφορές εντός
Περιφέρειας και εκτός Περιφέρειας

ΦΑΣΗ 1η: ΕΡΕΥΝΑ
ΦΑΣΗ 2η:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

Φάση 3: Κρατικές ενισχύσεις
Αυτή η φάση ουσία είναι η πλέον κρίσιμη γιατί αποτελεί το ζητούμενο της στρατηγικής
RIS δηλαδή την αξιοποίηση της Ε & Τ και καινοτομίας στην πραγματική οικονομία και
κοινωνία. Σε αυτή την φάση λοιπόν οι επιχειρήσεις αξιοποιούν ευρήματα των
ερευνητικών προγραμμάτων, ή νέα προϊόντα και διαδικασίες προκειμένου να
μετασχηματιστούν σε ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις που διεκδικούν με
αξιώσεις την συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά με όρους
εξωστρεφούς ανάπτυξης. Η ενίσχυση των δράσεων αυτών θα προέλθει από τον θεματικό
στόχο 3.
Συνολικά λοιπόν το πλέγμα καινοτομίας παράλληλα με τις φάσεις του δίνεται στην
συνέχεια:
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ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε & Τ /
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΗ
ΠΡΩΤΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΦΑΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΗ

ΦΑΣΗ
ΤΡΙΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΠΟΡΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΥ ….

Τέλος κρίσιμο, βασικό και υποστηρικτικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι δράσεις για
κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας από τον Θ.Σ.
8 & Θ.Σ. 9 για νέες επιχειρήσεις και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στις
υπάρχουσες. Η κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το
κυρίαρχο προαπαιτούμενο για μια οικονομία που συνεχώς προσαρμόζεται στις νέες
απαιτήσεις της μεταβαλλόμενης ανταγωνιστικής οικονομίας.
Ολοκληρώνοντας σημειώνεται ότι το ευρύτερο σύστημα διακυβέρνησης της στρατηγικής
για έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ωριμάζει και θα υλοποιηθεί μέσα από
διαδικασίες που:



θα δημιουργούν μηχανισμούς και μέσα για υλοποίηση της στρατηγικής
θα μετρούν με σαφής, αντικειμενικό και ορθό τρόπο το αποτέλεσμα της
παρέμβασης

ζητούμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και επαρκώς ωριμάσει μέσα από τους
υπάρχοντες μηχανισμούς της Περιφέρειας, ώστε το πλέγμα καινοτομίας να μπορεί να
αναβαθμιστεί και να εξυπηρετήσει την στρατηγική τα επόμενα χρόνια.

4.3.

Ανάλυση του μίγματος πολιτικής για τις δράσεις Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας

Η υλοποίηση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την επίτευξη του στόχου αύξησης της Ακαθάριστης Δαπάνης για Έρευνα
& Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΔΕΤΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή της RIS3 βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη
διασύνδεση της Έρευνας με την Επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, σημειώνονται τα
παρακάτω:


Σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2007-2013, η χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ από το ΕΣΠΑ/ΣΕΣ
2014-2020 είναι αυξημένη. Ο Θεματικός Στόχος 1 (Έρευνα και Καινοτομία) διαθέτει
περίπου 1,25 δις € κοινοτικής συνδρομής, τα οποία με την εθνική συμμετοχή θα
προσεγγίσουν τα 1,5 δις. € περίπου, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με τον
προϋπολογισμό της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που ανερχόταν σε 1
δις € δημοσίας δαπάνης.
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Υλοποιείται η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και της πρόσβασης σε αυτές με
στόχο την προώθηση της αριστείας και τη διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα.
Σημειώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα μέσω της
προκήρυξης των δύο κύκλων της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
(δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα
και Καινοτομία»/ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-20), καθώς και για τις αντίστοιχες δράσεις
του ΕΠ ΒΑ

Επιπρόσθετα:








Η Έρευνα ενισχύεται με πρόσθετους πόρους που προήλθαν από την υπογραφή
συμφωνίας χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (2016) και τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας &
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Οι πόροι του ΕΛΙΔΕΚ προέρχονται κατά 180 εκατ. ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) και κατά 60 εκατ. ευρώ από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του
οποίου επιχειρείται μια μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της Έρευνας και της
Καινοτομίας στη χώρα. Σκοπός του ΕΛΙΔΕΚ είναι η προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και χρηματοδότηση της
ελεύθερης έρευνας, δηλαδή της διενέργειας ερευνητικών δραστηριοτήτων χωρίς
θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική
ποιότητα και αριστεία. Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΕΛΙΔΕΚ χορηγεί
υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών
μελετών, χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα με
επιστημονικούς υπεύθυνους Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ,
χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, διευκολύνει την πρόσβαση
Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη
χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων, υποστηρίζει τη δημιουργία
και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών
αποτελεσμάτων.
Υλοποιείται σειρά εμβληματικών πρωτοβουλιών που αποτελούν οριζόντιες δράσεις
σε επιστημονικούς τομείς με ισχυρή κοινωνική διάσταση και δυναμική καινοτομίας
όπως το Εθνικό Δίκτυο Αγροδιατροφής (για την ανάδειξη των ποιοτικών
χαρακτηριστικών παραδοσιακών προϊόντων όπως Ελιά, Αμπέλι, Μέλισσα) και το
Εθνικό Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής (για τη μελέτη και την έγκυρη ενημέρωση στην
αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων), καθώς και τη δράση για την
Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Εξασφαλίσθηκαν κονδύλια του εθνικού ΠΔΕ ύψους 10 εκ. € (για τη δεκαετία 20182028) για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA
(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) και τη
χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις
προκηρύξεις του. H Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω της ΓΓET, η οποία
είναι και ο φορέας χρηματοδότησης για τα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς
πόρους είτε στο πλαίσιο διεθνών προσκλήσεων (τύπου ERANET) είτε στο πλαίσιο
εθνικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
ανεξαρτήτως μεγέθους και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω
θέματα και θα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την υλοποίηση έργων διεθνούς
συνεργασίας. Επιπλέον, οι ελληνικοί φορείς θα διεκδικήσουν χρηματοδότηση και
μέσω άλλων ανταγωνιστικών προκηρύξεων του προγράμματος PRIMA οι οποίες θα
χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τον Ορίζοντα 2020.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 διαθέτει αυξημένο προϋπολογισμό κατά
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30% του σε σχέση με αυτόν του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την ΕΤΑΚ (FP7),
ενώ οι μέχρι τώρα επιδόσεις των δημόσιων ερευνητικών φορέων και των
επιχειρήσεων στην επιτυχή διεκδίκηση ερευνητικών έργων από τις προσκλήσεις του
Horizon 2020 είναι πολύ καλές.
Το ΠΑΑ διαθέτει μέρος του Π/Υ για ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση
της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η
δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και
παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα αλλά και την επόμενη Προγραμματική
Περίοδο.

Στις πρόσθετες παρεμβάσεις που δεν συνδέονται άμεσα αλλά επηρεάζουν την RIS3 θα
πρέπει να αναφερθεί ότι:
Διασφαλίσθηκε το μισθολογικό κόστος από τον τακτικό προϋπολογισμό, και η σταθερή
ενίσχυση των προϋπολογισμών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και των ΑΕΙ, με την
ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων επιστημονικού προσωπικού στα ΑΕΙ και στα ΕΚ
καθώς και θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Διοικητικών υψηλών
προσόντων.


Θεσπίσθηκαν νομοθετικές παρεμβάσεις (Ν.4386/2016) για την αναμόρφωση και
βελτίωση του πλαισίου Έρευνας και την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού καθώς
και η χορήγηση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση των δαπανών έρευνας από
πλευράς επιχειρήσεων (Ν.4485/2017).

Τέλος σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας από
ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ για υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε για να στηρίξουν τα πρώτα τους
βήματα είτε για να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους, επιτυγχάνοντας το συγκριτικό
εκείνο πλεονέκτημα που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν στην αγορά που
δραστηριοποιούνται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών χρηματοδοτήσεων που
μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες μιας επιχείρησης.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η διεθνής εμπειρία διδάσκει ότι υπάρχουν τρία κεντρικά ερωτήματα σε κάθε αξιολόγηση
πολιτικής ΕΤΑΚ: συνάφεια (relevance), αποδοτικότητα (efficiency), αποτελεσματικότητα
(effectiveness). Η συνάφεια αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο οι στόχοι του
προγράμματος έχουν σχέση με τις ανάγκες / προβλήματα / θέματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν. Η αποδοτικότητα αναφέρεται στη μετάφραση των εισροών σε εκροές
(outputs) και αποτελέσματα (results), δηλαδή στο βαθμό τον οποίο τα επιθυμητά
αποτελέσματα επιτυγχάνονται με λογικό κόστος. Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται στο
βαθμό τον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, δηλαδή στο οποίο οι στόχοι
ικανοποιήθηκαν από τα αποτελέσματα και επιπτώσεις (impacts). Άλλα σημαντικά
ερωτήματα αξιολόγησης πολιτικής ΕΤΑΚ περιλαμβάνουν την οικονομία (economy), τη
βιωσιμότητα (sutainability) και χρησιμότητα (utility), τη συνέπεια (consistency), καθώς και
τα αποτελέσματα κατανομής / διανομής πόρων (allocative / distributional effects).
Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται και η εφαρμοσμένη Έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα
από τις αντίστοιχες δράσεις στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου.
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Βέβαια, για να διατυπωθούν με σαφήνεια τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του συστήματος
μεταφοράς τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (όπως και των υπόλοιπων
ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας) προς την οικονομία και ευρύτερα την κοινωνία της
Περιφέρειας, απαιτείται να καταγραφούν στοιχεία και μετρικές διαστάσεις αυτού του
συστήματος. Αυτές οι διαστάσεις επί του παρόντος δεν υπάρχουν. Επιπρόσθετα, δεν
υπάρχει ένας συγκροτημένος μηχανισμός καταγραφής αυτών των διαστάσεων που να
διατρέχεται από περιοδικότητα, μεθοδολογική συγκρότηση και διαχρονική
συγκρισιμότητα.
Αναφορικά με το βαθμό Συνάφειας της εφαρμοσμένης Έρευνας του Παν. Αιγαίου με τις
ανάγκες / προβλήματα / θέματα της Περιφέρειας όπως αναδείχθηκαν από την RIS3,
μπορούμε να πούμε ότι ήταν υψηλός. Από τα Έργα ερευνητικών υποδομών (βλ. Κεφ.
3.2), είναι εμφανές ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να προσφέρει λύσεις που μπορούν
να ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Σημαντικό είναι βέβαια να
αναφερθεί ότι τα Έργα ερευνητικών υποδομών προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της
περιφερειακής RIS3 γεγονός το οποίο έστρεψε την κατεύθυνση των επιλογών του
Πανεπιστημίου στις τοπικές ανάγκες. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη συμβολή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη RIS3 της ΠΒΑ όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα του
ΕΛΚΕ.
Σχήμα 3: Η συμβολή της Έρευνας
https://www.ru.aegean.gr/node/28 )

του

Πανεπιστημίου

Αιγαίου

στη

RIS3

(Πηγή:

Αναφορικά με τον βαθμό αποδοτικότητας και σύμφωνα με τον παρόντα απολογισμό, τα
έργα που εφαρμόζουν έξυπνη εξειδίκευση είναι ρεαλιστικά και ως επί το πλείστων
αναζητούν λύσεις για ορισμένα πρακτικά ζητήματα. Η δημιουργία νέων μορφών
επιχειρήσεων δεν κυριαρχούσε ως τάση στα Έργα, αντίθετα ήταν πιο συχνό να
αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις ή διευκολυντικές λύσεις για την
ανάπτυξη του περιβάλλοντος της Περιφέρειας (e-πολιτισμός, e-υγεία, κ.λπ.). Ο στόχος
πολλών έργων ήταν να δημιουργήσει μοντέλα λειτουργίας, αλλά το τελευταίο αποτέλεσμα
δεν ήταν απαραίτητα ένα μοντέλο που θα μπορούσε να μεταφερθεί κατευθείαν στην
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πράξη, αλλά ένα σχέδιο.
Μια καλή ιδέα για την προώθηση της συνεργασίας είναι τα πιλοτικά/ εμβληματικά έργα
που υλοποιούνται, όπου οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις
επιχειρηματικές τους ιδέες μέσω της συνεργασίας. Επιτυχημένο κρίνεται το Έργο της
Δημιουργίας Ερευνητικού Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας στον κλάδο της Μαστίχας
στη Χίο.
Επιπλέον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκών συνεργασιών για έργα εφαρμοσμένης Έρευνας το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχε σε 22 εγκεκριμένα Έργα στην 7ετία 2014-2020, όπως
παρουσιάζεται στον παρακάτω σχήμα
Σχήμα 4: Συμμετοχή Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Έργα Horizon 2020 την περίοδο 2014-2020

Τέλος, η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν παρατηρήθηκε σε μεγάλο πλήθος έργων αν και
ορισμένα έργα του ΕΔΚ φαίνεται να το επιλέγουν.
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την προώθηση και ανάπτυξη της συνεργασίας. Η
συνεργασία είναι ένα κριτήριο στο οποίο θα δοθεί έμφαση κατά την περίοδο
προγραμματισμού 20121-2027 και φαίνεται να υπάρχει μια λειτουργική βάση στην
Περιφέρεια. Σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης, τα έργα έχουν
χρησιμοποιήσει ευρέως τη διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και έχουν εμπλακεί
παράγοντες από διαφορετικούς τομείς, παρόλα αυτά υπάρχει αρκετός χώρος για
βελτίωση.
Ακόμα και αν ορισμένα από τα έργα είχαν διεθνή αντίκτυπο, η διεθνής συνεργασία ήταν
σε γενικό επίπεδο περιορισμένη και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των έργων ήταν η συνέχεια των βασικών
δραστηριοτήτων των οργανισμών που συμμετείχαν.
O βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της εφαρμοσμένης Έρευνας του
Πανεπιστημίου, μέσα από τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις (impacts) των Έργων
(αποτελεσματικότητα) δεν είναι ακόμα μετρήσιμος μιας και τα περισσότερα από τα έργα
είναι ακόμα σε φάση υλοποίησης.

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

84

5.1.

Επόμενα βήματα

Στα επόμενα βήματα θα ενσωματωθούν οι σκέψεις αυτές σε προτάσεις ανάπτυξης
πολιτικής. Άλλωστε για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καθόρισε την εθνική και περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ως
προϋπόθεση που επιτρέπει τη χρηστή διαχείριση10. Οι έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης
θα υποστηρίζονται από:
1. Επικαιροποιημένη ανάλυση των εμποδίων που υφίστανται για τη διάδοση της
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης
2. Ύπαρξη αρμόδιου περιφερειακού / εθνικού οργανισμού ή φορέα που είναι υπεύθυνος
για τη διαχείριση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
3. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων ως προς
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
4. Αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης
5. Αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση των εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων
έρευνας και καινοτομίας
6. Δράσεις για τη διαχείριση της βιομηχανικής μετάβασης
7. Μέτρα για τη διεθνή συνεργασία

10

The European Parliament and the Council of Europe; proposal for a regulation 1018/0196 (COD),
attachment
IV.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a366376-11e8-ab9c01aa75ed71a1.0022.03/ DOC_2&format=PDF
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στο συνημμένο παράρτημα του Παραδοτέου υπάρχει αναλυτικός πίνακας με το σύνολο
των επιχειρήσεων της ΠΒΑ, τον αριθμό των εργαζομένων τους, την Περιφερειακή
Ενότητα και πόλη στην οποία εδρεύουν και την Εξαγωγική τους δραστηριότητα. Τα
στοιχεία αφορούν την περίοδο 2019.
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