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1. Εισαγωγή 

Στόχος του συγκεκριµένου παραδοτέου είναι αρχικά ο προσδιορισµός της έννοιας της 

«έξυπνης εξειδίκευσης», η θεωρητική προσέγγισή του όρου και η καταγραφή των 

επιστηµονικών περιοχών και επιχειρησιακών λειτουργιών µε τις οποίες σχετίζεται. 

Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστεί η έννοια του όρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα δοθεί 

έµφαση στην εξειδίκευση του όρου σε επίπεδο περιφέρειας και καλύτερα στην Περιφέρεια του 

Βορείου Αιγαίου. Το µεγαλύτερο µέρος του Παραδοτέου περιλαµβάνει το στρατηγικό πλαίσιο 

“έξυπνης εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) για τη νέα προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020. 

Πηγές αναφοράς για το παρόν παραδοτέο αποτελούν ο Ευρωπαϊκός Οδηγός για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση «Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)» 

την Ευρωπαϊκή Αναφορά για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου 

«RIS3 Regional Assessment: North Aegean: A report to the European Commission, 

Directorate General for Regional Policy, Unit I3 - Greece & Cyprus» και την έκθεση για την 

Εθνική Στρατηγική σχετικά µε την έξυπνη εξειδίκευση ως µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης 

«RIS3 National Assessment: Greece – Clusters Smart specialisation as a means to foster 

economic renewal». Το Παραδοτέο στηρίζεται επίσης στη 1η και 2η εγκύκλιο σχεδιασµού και 

στο “Position paper” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 

στην Ελλάδα («Position of the European Commission Services on the development of 

Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014-2020»). Τέλος, στο 

Παραδοτέο λήφθηκαν υπόψη τα συµπεράσµατα – ευρήµατα από τις ειδικές συναντήσεις 

διαβούλευσης που διοργανώθηκαν στα νησιά της ΠΒΑ για τα θέµατα που αφορούν στην 

έξυπνη εξειδίκευση και από την επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια σε φορείς 

και επιχειρήσεις της Περιφέρειας που συµπληρώθηκαν ειδικά για το Παραδοτέο αυτό. 

 

Η δοµή του κειµένου περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην ΕΕ για την περίοδο 2014 – 

2020, 

• Περιγραφή του πλαισίου εφαρµογής της πολιτικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στη 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

• Προσδιορισµός της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, όπου περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία διαβούλευσης και 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων µαζί µε τη διαδικασία επιλογής του δείγµατος 

των επιχειρήσεων που περιλαµβάνει τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την 

επιλογή των κλάδων, του είδους και των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, 

• Επιχειρείται η εξειδίκευση του πλαισίου στις επιµέρους τοµεακές κατευθύνσεις και 

προτείνονται µηχανισµοί – διαδικασίες  και δείκτες αξιολόγησης, 

• Τέλος, παρουσιάζεται η Προτεινόµενη ∆οµή για την υλοποίηση της στρατηγικής 

έξυπνης εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
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2. Η έννοια της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Η 'Έξυπνη Εξειδίκευση  (“Smart Specialization”)  ή η χωρική και θεµατική συγκέντρωση των 

πόρων Ε&Α στη βάση των υπαρχουσών µορφών τεχνολογικής εξειδίκευσης, έχει προταθεί ως 

µια πιθανή κατευθυντήρια πολιτική (Foray και Van Ark, 2007). Αυτή η θέση αντλεί υλικό από 

µια µακροσκελή βιβλιογραφία σχετική µε την οικονοµική γεωγραφία (που χρονολογείται από 

την περίοδο του πρωτοποριακού έργου του Alfred Marshall), η οποία υπογραµµίζει τις θετικές 

επιπτώσεις της περιφερειακής συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας, ή αυτό που 

συχνά αναφέρεται ως οικονοµίες συσσώρευσης. Οι οικονοµίες συσσώρευσης έχουν 

αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντικές για την έρευνα: επιστήµονες και τεχνολόγοι τείνουν να είναι 

πιο παραγωγικοί όταν βρίσκονται κοντά σε πολυπληθείς κοινότητες εργαζοµένων στον τοµέα 

της γνώσης και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έντασης της γνώσης. Σύµφωνα µε τους 

Foray και Van Ark (2007) πρώτα απ’ όλα, η έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης τοποθετείται 

προοπτικά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την 

Ανάπτυξη, υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι η επιλογή της έξυπνης εξειδίκευσης είναι κατά 

κάποιον τρόπο µοναδική και απαραίτητη για τις περιφέρειες που επιθυµούν να παραµείνουν 

στο παιχνίδι, κάτι που θα αποδειχθεί ολοένα και δυσκολότερο όσο προχωρά η οικοδόµηση 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Foray, 2009). 

 

Σύµφωνα µε τον Foray (2009) 

1. Η δηµιουργία ενός µεγάλου χώρου έρευνας και καινοτοµίας που να επιτρέπει 

τον απεριόριστο ανταγωνισµό είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εξειδίκευση. Ενδεικτικά αναφέρεται (Marimon και Graca Carvalho, 2008) ότι 

κατά τον  Άνταµ Σµιθ ο βαθµός εξειδίκευσης είναι συνάρτηση του µεγέθους 

της αγοράς.   

2. Η αναζήτηση για έξυπνη εξειδίκευση δεν περιλαµβάνει µια γραφειοκρατική 

διαδικασία (σχέδιο), ή µια άσκηση πρόβλεψης, διατεταγµένη από µια 

συµβουλευτική εταιρεία. Πρόκειται ουσιαστικά για µια επιχειρηµατική 

διαδικασία στην οποία η νέα γνώση που παράγεται σχετίζεται µε τις 

'κατάλληλες εξειδικεύσεις' της περιφέρειας. Αυτές οι 'ανακαλύψεις' έχουν πολύ 

υψηλή κοινωνική αξία, δεδοµένου ότι στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την 

ανάπτυξη της οικονοµίας της περιφέρειας. 

3. Οι ιδιότητες των Τεχνολογιών ή Εργαλείων Γενικής Χρήσης (ΤΓΧ) (General 

Purpose Technologies or Tools) καθορίζουν το πλαίσιο για να 

αποσαφηνιστεί η λογική της έξυπνης εξειδίκευσης τόσο για τις περιφέρειες 

που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της τεχνολογίας όσο και για εκείνες που 

είναι λιγότερο προηγµένες. Ενώ οι ηγετικές περιφέρειες επενδύουν στην 

εφεύρεση µιας GPT (ΤΓΧ) (π.χ. βιοτεχνολογία, πληροφορική) ή στο 

συνδυασµό διαφορετικών ΤΓΧ (π.χ. βιοπληροφορική), οι υπόλοιπες 

περιφέρειες που ακολουθούν πρέπει να επενδύσουν στη 'συν-εφεύρεση 

εφαρµογών', δηλαδή στην ανάπτυξη των εφαρµογών µιας ΤΓΧ σε έναν ή 

περισσότερους σηµαντικούς τοµείς της περιφερειακής οικονοµίας. Οι 
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περιοχές αυτές εισέρχονται σε µια ρεαλιστική και εφαρµόσιµη λογική 

ανταγωνισµού, καθορίζοντας µια αρένα ανταγωνισµού που αποτελείται από 

έναν µικρό αριθµό παικτών. 

4. Τέλος ο  ρόλος των κυβερνητικών πολιτικών οι οποίες σχετίζονται µε: 

i. την παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση των επιχειρηµατιών που 

εµπλέκονται στην ανακάλυψη των ορθών/κατάλληλων εξειδικεύσεων. 

Το πλαίσιο κινήτρων είναι σηµαντικό δεδοµένου ότι η κοινωνική αξία 

της παραγόµενης γνώσης είναι πολύ υψηλή και οι επιχειρηµατίες που 

κάνουν τέτοιου είδους ανακαλύψεις είναι πιθανό να αποκοµίσουν µόνο 

ένα αµελητέο τµήµα αυτής της κοινωνικής αξίας.  

ii. την εκτίµηση της αξίας των εξειδικεύσεων που εντοπίζονται.  

iii. τον εντοπισµό και την υποστήριξη των επενδύσεων που είναι 

συµπληρωµατικές ως προς την ανάπτυξη των εξειδικεύσεων- 

εφαρµογών αυτών π.χ. σύνδεση µε τα κέντρα, ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα  και φορείς κατάρτισης,  που παράγουν και εφευρίσκουν 

εργαλεία τεχνολογιών (ΤΓΧ).  

iv. τη µείωση των επενδύσεων που υποστηριχθήκαν εκ των προτέρων 

στο πλαίσιο προώθησης της έρευνας αλλά, εκ των υστέρων, 

αποδείχθηκαν ακατάλληλες. 

 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε πως η έξυπνη εξειδίκευση αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα µε έντονη 

ερευνητική δραστηριότητα και σχετίζεται άµεσα µε  την ισχύουσα πολιτική ανάπτυξη της 

έρευνας σε κάθε χώρα όπως και µε τις προτεραιότητες ανάπτυξης της περιφέρειας που 

εξετάζουµε κάθε φορά. 

 

3. Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στην ΕΕ 2014-2020 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής  2020 (Europe 2020 Strategy), η ΕΕ οραµατίζεται 

µια Κοινωνική Οικονοµία της Αγοράς (Social Market Economy), που καλείται να αντιµετωπίσει 

τις διαρθρωτικές αδυναµίες της, µέσα από την ταυτόχρονη πρόοδο τριών 

αλληλοενισχυόµενων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων: 

1. µιας έξυπνης ανάπτυξης, βασισµένης στη γνώση και την καινοτοµία 

2. µιας βιώσιµης ανάπτυξης, στηριζόµενης σε πιο πράσινη και ανταγωνιστική οικονοµία, 

αλλά και  αποδοτικότερη χρήση φυσικών πόρων  

3. µιας χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, που ενισχύει τις δυνατότητες απασχόλησης, 

παρέχοντας ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του ανώτερου στόχου είναι η ανάπτυξη µιας περιεκτικής 

ευρωπαϊκής στρατηγικής καινοτοµίας (Innovation Union, 2010) που επενδύει στην έρευνα, την 

καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα σε κάθε Κράτος Μέλος και περιφέρεια της ΕΕ, 

προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναµικότητα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η ΕΕ 

συνιστά στις εθνικές και περιφερειακές αρχές την κατάρτιση στρατηγικών έρευνας και 

καινοτοµίας Έξυπνης Εξειδίκευσης, αποσκοπώντας  στην αποδοτικότερη χρήση των 
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διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, την βελτίωση συνεργειών πολιτικής (εθνικών, περιφερειακών 

και ευρωπαϊκών), καθώς και τη διασύνδεση µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. 

 

Η έννοια της Έξυπνης Εξειδίκευσης αναπτύσσεται γύρω από τα τέσσερα «Σ» (ή C):  

(α) Σκληρές (∆ύσκολες) Επιλογές (Tough Choices) 

(β) Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα (Competitive Advantages) 

(γ) Συνδεσιµότητα και Σχηµατισµοί Συνεργασίας (Connectivity and Clusters) 

(δ) Συνεργατική Ηγεσία (Collaborative Leadership) 

 

Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η έξυπνη εξειδίκευση αφορά: 

• στον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών και µέσων κάθε χώρας και 

περιφέρειας, επισηµαίνοντας τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα τους, και  

• στη συγκέντρωση των τοπικών παραγόντων και πόρων γύρω από ένα κοινό όραµα 

που άγεται από την αριστεία.  

 

Με τον τρόπο αυτό,  η «έξυπνη εξειδίκευση» συνδέει την έρευνα και την καινοτοµία µε την 

οικονοµική ανάπτυξη µε νέους τρόπους, όπως η επιχειρηµατική διαδικασία της 

διερεύνησης/ανακάλυψης και ο καθορισµός των προτεραιοτήτων από τους φορείς χάραξης 

πολιτικής σε στενή συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς. Παράλληλα, συνεπάγεται την 

ενίσχυση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας, την µεγιστοποίηση των ροών γνώσης 

και την εξάπλωση των ωφελειών της καινοτοµίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής 

οικονοµίας. Κατά συνέπεια, ενισχύει την εξωστρέφεια των περιφερειών αναγκάζοντας τις να 

ισορροπήσουν µεταξύ φιλοδοξίας και ρεαλισµού των στόχων τους, ενώ ταυτόχρονα συνδέει τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες µε εξωτερικές πηγές γνώσης και αξιακές αλυσίδες.  

 

3.1 Εθνική & Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για Έξυπνη Εξειδίκευση 

(Στρατηγικές RIS3), είναι ολοκληρωµένες δράσεις τοπικού οικονοµικού µετασχηµατισµού, οι 

οποίες στηρίζονται στις τέσσερις κατευθύνσεις:  

• Μετάβαση 

• Εκσυγχρονισµός 

• ∆ιαφοροποίηση και 

• Ριζοσπαστική θεµελίωση νέων τοµέων. 

 

Συγκεκριµένα, επικεντρώνουν την υποστήριξη της πολιτικής και τις επενδύσεις σε βασικές 

εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισµένη στη 

γνώση, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούν τα δυνατά σηµεία κάθε χώρας/περιφέρειας, τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά της και τη δυναµική για αριστεία. Σε αυτό το πλαίσιο, 

υποστηρίζουν την τεχνολογική, καθώς και τη βασισµένη στην πρακτική καινοτοµία και 

στοχεύουν στην τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα. Παράλληλα, επιτυγχάνουν την 

πλήρη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων παραγόντων και ενθαρρύνουν την καινοτοµία και τον 



9 

πειραµατισµό, βασιζόµενες σε αποδείξεις και περιλαµβάνοντας αξιόπιστα συστήµατα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

 

Με την ανάπτυξη της Έξυπνης Εξειδίκευσης µέσω των Στρατηγικών RIS3, επιδιώκεται 

συνολικά:  

 

1. Ο ορισµός της καινοτοµίας ως προτεραιότητα για όλες τις περιφέρειες. 

Η RIS3 υποστηρίζει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας βασισµένων στη γνώση και την επίτευξη 

ανάπτυξης όχι µόνο σε σηµαντικούς πόλους της έρευνας και της καινοτοµίας (Ε&Κ), αλλά και 

σε λιγότερο αναπτυγµένες και αγροτικές περιοχές. Η RIS3 αποτελεί βασικό τµήµα της 

προτεινόµενης αναµόρφωσης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ καθώς υποστηρίζει τη θεµατική 

επικέντρωση και ενισχύει το στρατηγικό προγραµµατισµό και τον προσανατολισµό προς τις 

επιδόσεις. 

 

2. Η επικέντρωση στις επενδύσεις και η δηµιουργία συνεργειών. 

Η Στρατηγική επικεντρώνει τις προσπάθειες οικονοµικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις στα 

σχετικά δυνατά σηµεία κάθε περιοχής, αξιοποιώντας τις οικονοµικές ευκαιρίες και τις 

αναδυόµενες τάσεις, και ενεργοποιούµενη προς την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Ταυτόχρονα, διασφαλίζει συνέργειες µεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηµατοδότησης, 

συµπληρώνοντας εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα και ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Εξάλλου, αξίζει να σηµειωθεί ότι ως µέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 

2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει την έξυπνη εξειδίκευση ως αρχική προϋπόθεση 

(επονοµαζόµενη «εκ των προτέρων όροι») για την υποστήριξη επενδύσεων για δύο βασικούς 

στόχους πολιτικής: 

(α) Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας (ο στόχος Ε&Κ), και 

(β) Ενίσχυση της πρόσβασης σε και της χρήσης ΤΠΕ ποιότητας (ο στόχος ΤΠΕ) 

 

3. Η βελτίωση των καινοτόµων διαδικασιών.  

Στη RIS3 εντάσσεται η διασφάλιση ότι το µείγµα πολιτικών, δηλαδή ο συνδυασµός εργαλείων 

πολιτικής που είναι διαθέσιµος σε συγκεκριµένο περιφερειακό περιβάλλον – ενισχύσεις, 

δάνεια και άλλη υποστήριξη – είναι αποτελεσµατικός στην επίτευξη των στόχων της συνολικής 

πολιτικής, βοηθά τις επιχειρήσεις και επιτρέπει τη µόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Σε αυτό 

το πλαίσιο, περιλαµβάνει την ανάπτυξη δεικτών αποτελεσµάτων και τη χρήση τους για τη 

δηµιουργία, καθοδήγηση και προσαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων που προωθούν τη 

συνεχή αξιολόγηση και εκµάθηση πολιτικών, την κοινή χρήση εµπειριών και καλών πρακτικών 

µεταξύ περιφερειών. 

 

4. Η βελτίωση της διακυβέρνησης και η στενή εµπλοκή όλων των ενδιαφεροµένων 

παραγόντων. 
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Η RIS3 ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες να ενωθούν σε ένα κοινό 

όραµα. Συνδέει µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, ενθαρρύνει την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση και βοηθά στη δηµιουργία ενός κοινωνικού και δηµιουργικού κεφαλαίου εντός 

της κοινότητας. Για το λόγο αυτό απαιτείται να είναι διαδραστική, να άγεται από την 

περιφέρεια και να βασίζεται στη συναίνεση. Αν και το ακριβές µείγµα των εµπλεκόµενων 

φορέων εξαρτάται από το περιφερειακό πλαίσιο, είναι σηµαντικό να εµπλακούν πλήρως όλοι 

οι εταίροι στην ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. 

 

Ειδικότερα από οικονοµικής άποψης επιδιώκεται:  

 

1. Η ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών οικονοµικού µετασχηµατισµού. 

Η RIS3 απαιτεί µια ολοκληρωµένη, τοπική προσέγγιση στο σχεδιασµό και υλοποίηση 

πολιτικών.  

 

Οι πολιτικές πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στο τοπικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας ότι 

υπάρχουν διαφορετικά µονοπάτια προς την περιφερειακή καινοτοµία και την ανάπτυξη. 

Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: 

• Η αναζωογόνηση παραδοσιακών τοµέων µέσω δραστηριοτήτων υψηλότερης 

προστιθέµενης αξίας και νέες εξειδικευµένες αγορές 

• Ο εκσυγχρονισµός µέσω υιοθέτησης και διάχυσης νέων τεχνολογιών 

• Η διαφοροποίηση σε τεχνολογικό επίπεδο από υφιστάµενες εξειδικεύσεις σε συναφή 

πεδία 

• Η ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω ριζικής τεχνολογικής αλλαγής 

και ριζοσπαστικών καινοτοµιών 

• Η εκµετάλλευση νέων µορφών καινοτοµίας όπως η ανοικτή και η κατευθυνόµενη από 

τον χρήστη καινοτοµία, η κοινωνική καινοτοµία και η καινοτοµία υπηρεσιών. 

 

2. Η απόκριση σε οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις. 

Η Ευρώπη αντιµετωπίζει έναν ασταµάτητο παγκόσµιο ανταγωνισµό για ταλέντα, ιδέες και 

κεφάλαια. Ταυτόχρονα, η δηµοσιονοµική λιτότητα απαιτεί συχνά από τις κυβερνήσεις να 

επικεντρώνουν τους περιορισµένους πόρους σε λίγες περιοχές και µέτρα µε πραγµατική 

δυναµική για τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Οι περισσότερες 

περιφέρειες µπορούν να αποκτήσουν ένα πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της 

εύρεσης εξειδικευµένων αγορών, ή ενσωµατώνοντας νέες τεχνολογίες σε παραδοσιακούς 

κλάδους και αξιοποιώντας την «έξυπνη» περιφερειακή δυναµική τους. Οι στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης µπορούν επίσης να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την 

αντιµετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κλιµατικών και ενεργειακών προκλήσεων, όπως 

η δηµογραφική αλλαγή, η αποτελεσµατική διαχείριση πόρων, η ενεργειακή ασφάλεια και η 

αντοχή στην κλιµατική αλλαγή. 

 

3. Η εµφάνιση περιφερειών σε διεθνείς επενδυτές. 
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∆ίνοντας έµφαση σε αυτό που προσφέρει σε µια περιφέρεια τη µεγαλύτερη ανταγωνιστική της 

ικανότητα, η έξυπνη εξειδίκευση βοηθά στην τοποθέτηση της περιφέρειας σε επιµέρους 

παγκόσµιες αγορές/εξειδικευµένες αγορές και διεθνείς αλυσίδες αξίας. Προκειµένου να 

προσελκυθούν ιδιωτικές επενδύσεις και να κερδηθεί η προσοχή διεθνών επενδυτών, είναι 

σηµαντικό να γίνει επώνυµη (brand) η εξειδίκευση µιας περιφέρειας σε έναν επιµέρους τοµέα 

της γνώσης ή εξειδικευµένης αγοράς και να υπάρξει σταθερή και ολοκληρωµένη υποστήριξη 

στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της εξειδίκευσης. 

 

4. Η βελτίωση εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων µιας περιφέρειας.  

Η βελτίωση των εσωτερικών συνδέσεων αποτελούσε για καιρό σήµα κατατεθέν της πολιτικής 

καινοτοµίας (π.χ. δίκτυα τριπλής και τετραπλής έλικας, τρίγωνα γνώσης, συνεργασίες 

πανεπιστηµίων- επιχειρήσεων, συστάδες, κλπ.). Ωστόσο, οι περιφέρειες χρειάζεται επίσης να 

είναι εξωστρεφείς, να τοποθετούνται σε ευρωπαϊκές και παγκόσµιες αλυσίδες αξίας, και να 

βελτιώνουν τις συνδέσεις και τη συνεργασία τους µε άλλες περιφέρειες, συστάδες και 

παράγοντες της καινοτοµίας. Αυτό είναι σηµαντικό για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

τους, προκειµένου να επιτευχθεί κρίσιµη δυναµική των δραστηριοτήτων των συστάδων και να 

δηµιουργηθούν εισροές γνώσης συναφούς µε την υφιστάµενη γνωσιακή βάση της 

περιφέρειας.  

 

5. Η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αντιγραφών σε στρατηγικές ανάπτυξης.  

Στο παρελθόν, οι περιφέρειες που αντιµετώπιζαν αναπτυξιακές προκλήσεις προσπαθούσαν 

συχνά να αντιγράψουν τις ίδιες ή παρόµοιες προτεραιότητες άλλων περιφερειών µε ηγετική 

θέση ακόµα κι όταν είχαν λίγα µέσα και µικρές πιθανότητες να εξελιχθούν σε παγκόσµιο ηγέτη 

στους τοµείς που είχαν επιλέξει. Η RIS3 ενθαρρύνει τις περιφέρειες να υιοθετήσουν πολιτικές 

που είναι ρεαλιστικά προσαρµοσµένες στις ικανότητες, ευκαιρίες και ανάγκες τους. Η διεθνής 

και σε τεχνολογικό επίπεδο διαφοροποίηση είναι το κλειδί για την (επανα-)τοποθέτηση µιας 

περιφέρειας σε ένα παγκόσµιο, έντονα δυναµικό και µεταβαλλόµενο περιβάλλον, και για την 

ανάδειξη της στρατηγικής της σε σχέση µε άλλων περιφερειών. 

 

6. Η συγκέντρωση µιας «κρίσιµης µάζας» πόρων. 

Η RIS3 µπορεί να διασφαλίσει ότι οι πόροι για την έρευνα και την καινοτοµία θα φτάσουν το 

επίπεδο της κρίσιµης µάζας, δηλαδή θα έχουν επαρκή δυναµική για να γίνουν αυτο-

συντηρούµενοι, ή κρίσιµης δυναµικής, µε την υποστήριξη τους µέσω στοχευµένων δράσεων 

ενίσχυσης ανθρώπινων πόρων και υποδοµών γνώσης. Η επικέντρωση σε περιοχές 

πραγµατικής δυναµικής και ισχύος αποδίδει σαφώς περισσότερο έναντι της διασποράς 

µικρών επενδύσεων σε µη συνδεόµενες περιοχές. Η κρίσιµη µάζα/δυναµική µπορεί να 

συγκεντρωθεί είτε εσωτερικά µέσα στην περιφέρεια, είτε µέσω εσωπορισµού (insourcing) και 

συνεργασίας µε άλλες περιφέρειες. 

 

7. Η προώθηση της διάχυσης γνώσης και τεχνολογικής διαφοροποίησης 
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Ο πλέον υποσχόµενος τρόπος για να προωθήσει µια περιφέρεια τη βασισµένη στη γνώση 

ανάπτυξη της είναι µέσω της διαφοροποίησης σε τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που 

συνδέονται στενά µε υφιστάµενες κυρίαρχες τεχνολογίες και την περιφερειακή βάση 

δεξιοτήτων. Η διάχυση της γνώσης είναι άκρως επιτυχηµένη όταν πραγµατοποιείται εντός 

συναφών κλάδων (σε αντίθεση µε τη διαφοροποίηση σε µη συνδεόµενους τοµείς). Μέσα από 

τις πιο επιτυχηµένες υφιστάµενες συστάδες θα προκύψουν νέοι κλάδοι, µόνο όµως αν 

εγκαταλειφθούν τα σύνορα µεταξύ τοµέων. Αυτό που µετρά δεν είναι η διαφοροποίηση αφ’ 

εαυτής αλλά η εξειδικευµένη τεχνολογική διαφοροποίηση σε αναδυόµενες οικονοµικές 

δραστηριότητες µε αφετηρία την υφιστάµενη περιφερειακή γνώση και τις οικονοµικές 

δυνατότητες,  και θέτοντας ως στόχο τις συναφείς αλλά υψηλότερης προστιθέµενης αξίας 

δραστηριότητες. 

Κατά συνέπεια, οι περιφέρειες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συµπληρωµατικότητα 

µεταξύ συναφών οικονοµικών δραστηριοτήτων, και να βρουν καλύτερους τρόπους να 

συνδυάσουν τα δυνατά τους σηµεία έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέες παραγωγικές 

δυνατότητες σε περιοχές µε υψηλή δυναµική ανάπτυξης (π.χ. σταυρωτή οµαδοποίηση 

συστάδων). 

 

3.2 Στόχοι της έξυπνης ανάπτυξης της ΕΕ για το 2020 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Regional Policy contributing to smart 

growth in Europe 2020’  ('Συµβολή της Περιφερειακής Πολιτικής στην έξυπνη ανάπτυξη στην 

Ευρώπη για το 2020') είναι απαραίτητο να ληφθούν οι ακόλουθες δράσεις για την επίτευξη 

των στόχων της έξυπνης ανάπτυξης της ΕΕ για το 2020 µέσω της περιφερειακής πολιτικής 

και της χρηµατοδότησης της. 

 

∆ράση 1: Η δράση αυτή αποσκοπεί στη συγκέντρωση πόρων στις υποσχόµενες περιοχές 

συγκριτικού πλεονεκτήµατος, π.χ. για συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters), υφιστάµενους 

τοµείς και διατοµεακές δραστηριότητες, οικολογική καινοτοµία, αγορές υψηλής προστιθέµενης 

αξίας ή συγκεκριµένους τοµείς έρευνας. Η ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών µπορεί να 

ξεκινήσει αµέσως, αντλώντας υποστήριξη για τεχνική βοήθεια και υποβάλλοντας τις σε διεθνή 

αξιολόγηση.  

Εάν επιλεγεί αυτή η δράση, θα πρέπει να συµπληρώνεται από δύο συνοδευτικά µέτρα: 

• Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

υποστήριξη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας στην τρέχουσα 

περίοδο για την τόνωση των επενδύσεων σε αυτούς τους τοµείς, 

αξιοποιώντας µεταξύ άλλων τη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από το 

έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο (ΠΠ7- FP7) και το πρόγραµµα-πλαίσιο για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΠΑΚ-CIP). Οι συνθήκες του πλαισίου 

για την έρευνα και την καινοτοµία και µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση θα 

πρέπει να βελτιωθούν µε το να ευθυγραµµιστεί η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ 

µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (που 
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συνδέονται µε την κατευθυντήρια γραµµή 4 των Ολοκληρωµένων 

Κατευθυντηρίων Γραµµών για τις Πολιτικές Οικονοµίας και Απασχόλησης). 

• Πλήρη αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχουν τα Προγράµµατα 

Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ για την ανακατεύθυνση της χρηµατοδότησης 

προς το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα υποστηρίζει αιτήµατα προς µια τέτοια 

ανακατεύθυνση, που να συµφωνεί µε µια προσέγγιση έξυπνης εξειδίκευσης 

και θα επιταχύνει την έγκρισή τους. 

 

∆ράση 2: Να γίνεται πιο εκτεταµένη χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την 

υποστήριξη της καινοτοµίας, που συµπεριλαµβάνει: δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, εγγυήσεις και 

επιχειρηµατικά κεφάλαια, ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος της επιχείρησης και το ρίσκο 

που εµπεριέχεται. Η επέκταση του δανεισµού και της χρηµατοδότησης των κεφαλαίων για την 

καινοτοµία µέσω των υφιστάµενων εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένου και του οµίλου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ group), και ιδίως προς τις Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. 

 

∆ράση 3: Επιδίωξη της δυνατότητας [βάσει του άρθρου 37 (6) (β) του κανονισµού της ΕΕ υπ' 

αριθ. 1083/2006] να χρηµατοδοτηθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία για την προώθηση της 

έρευνας και της καινοτοµίας στο πλαίσιο των Στόχων Σύγκλισης και Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα έρευνας και 

καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΠΠ7 και του ΠΠΑΚ. 

 

∆ράση 4: Εξασφάλιση της συνοχής µεταξύ της έρευνας για την τόνωση προσφοράς/ζήτησης 

και της πολιτικής για την καινοτοµία, µε την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται 

από τις δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµούς που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ για 

την αύξηση του καινοτόµου περιεχοµένου προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. 

 

∆ράση 5: Συστηµατικότερη χρήση της διεθνούς αξιολόγησης από ανεξάρτητους 

εµπειρογνώµονες για ερευνητικά έργα µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

υποστήριξης. 

 

∆ράση 6: Εξέταση της χρήσης του ΕΤΠΑ για τη χρηµατοδότηση των κατάλληλων -

καταχωρηµένων στο ΠΠ7 και στο ΠΠΑΚ- έργων. 

 

∆ράση 7: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής για την 

καινοτοµία µέσω της οµαδικής µάθησης που προσφέρεται από τις πλατφόρµες και δίκτυα 

ΠΠ7, ΠΠΑΚ, INTERREG IVC. Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θα πρέπει να 

καθορίζεται σε ειδική ενότητα των εκθέσεων προόδου και να συζητείται  από τις Επιτροπές 

Παρακολούθησης του Προγράµµατος. 
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4. SWOT για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

Η ανάλυση SWOT για την ΠΒΑ θα αναδείξει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της ΠΒΑ και τις 

ευκαιρίες και απειλές από το ευρύτερο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. 

 

4.1. ∆υνατά και αδύνατα σηµεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Από την περιγραφή της κατάστασης της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος της 

ΠΒΑ σε σχέση µε τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες, τις υπόλοιπες Ελληνικές περιφέρειες και 

την ΕΕ, αλλά και από τις πρόσφατες µεταβολές της κατάστασης αυτής, προκύπτουν τα 

βασικά δυνατά σηµεία και οι αδυναµίες της. 

 

Αδυναµίες 

(α) Γεωγραφία – Περιβάλλον - Φυσικοί πόροι 

1. Γεωγραφική αποµόνωση 

2. Σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρότερων νησιών και “διπλή 

νησιωτικότητα” για τα µικρότερα νησιά 

3. Σηµαντικές διαφορές και αποµόνωση και στο εσωτερικό των µεγαλύτερων 

νησιών 

4. Περιορισµένη διαθεσιµότητα φυσικών πόρων (νερό, έδαφος) για ανταγωνιστική 

αγροτική παραγωγή  

 

(β) Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα 

1. Μικρές, αποµονωµένες και κατακερµατισµένες αγορές 

2. ∆υσκολία ενσωµάτωσης και επαφής µεταξύ Περιφερειακών αγορών 

3. Οικονοµικές δραστηριότητες µικρής κλίµακας 

4. Μικρές – οικογενειακές επιχειρήσεις µε σχετικά περιορισµένες δυνατότητες  

επέκτασης ή/και διαφοροποίησης 

5. Οικονοµία εξαρτηµένη από εισαγωγές και από µεταβιβάσεις (δηµόσιο τοµέα) 

6. Χαµηλή ανταγωνιστικότητα 

7. Αδυναµία εκµετάλλευσης συµβολικής αξίας προϊόντων 

8. Απουσία προτύπων παραγωγής (ποιότητα και τυποποίηση) 

9. Έλλειψη επιστηµονικής τεκµηρίωσης για ιδιότητες και ιδιοτυπίες προϊόντων 

10. Έλλειψη υποστηρικτικών µηχανισµών σε καινοτοµία, παραγωγή και προώθηση 

11. Έλλειψη συνείδησης ότι τα προϊόντα και οι τουριστικοί πόροι αποτελούν κοινό 

πόρο για επιχειρήσεις που το παράγουν και το διακινούν και για την περιοχή 

 

(γ) Κοινωνία  

1. Πληθυσµιακή συρρίκνωση ή σταθεροποίηση του πληθυσµού 

2. Γήρανση πληθυσµού και έντονα αρνητική φυσική κίνηση 

3. Μείωση ενεργού πληθυσµού και περισσότερο νέου και δυναµικού πληθυσµού 

4. Αστικά κέντρα µικρά και πολύ λίγο δυναµικά 
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5. Χαµηλές τιµές δεικτών στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, κυρίως σε Έρευνα και 

Τεχνολογία και καινοτοµία και σε ποσοστό διείσδυσης νέων τεχνολογιών 

6. Αύξηση ανεργίας και ανεργίας νέων, γυναικών  

7. Αύξηση σχολικής διαρροής 

 

∆υνατά Σηµεία 

(α) Γεωγραφία – Περιβάλλον - Φυσικοί πόροι 

1. Ύπαρξη σηµαντικού περιβαλλοντικού αποθέµατος υψηλής ποιότητας, ικανού 

να χρησιµοποιηθεί σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας 

2. Ύπαρξη σηµαντικού πολιτισµικού αποθέµατος υψηλής ποιότητας, ικανού να 

χρησιµοποιηθεί σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας  

 

(β) Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα 

1. Ύπαρξη σχετικά λίγων και µικρών αλλά ιδιαίτερα δυναµικών επιχειρήσεων 

εξωστρεφών – καινοτόµων που µπορούν να είναι οδηγοί για τις υπόλοιπες,  

2. Ύπαρξη Πανεπιστηµίου Αιγαίου που προσφέρει γνώση, έρευνα και συνεργασία 

µε επιχειρήσεις και φορείς της Περιφέρειας 

3. Ύπαρξη προϊόντων – πόρων διεθνούς φήµης και ακτινοβολίας  

4. Ύπαρξη προϊόντων µε µεγάλη συµβολική ποιότητα 

5. ∆υνατότητα διασύνδεσης µεταποίησης µε τουρισµό 

6. Χρήση τοπικών πόρων από σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 

 

(γ) Κοινωνία  

1. Ύπαρξη σχετικά µικρού αλλά ιδιαίτερα δυναµικού αριθµού εξειδικευµένου 

ανθρώπινου δυναµικού, δεκτικού σε καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα 

 

4.2 Η θέση της ΠΒΑ στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 

Το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες και 

δυνατότητες στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους της ΠΒΑ, αλλά και ορισµένες σηµαντικές 

απειλές. 

 

Απειλές 

• Περιορισµένες ευκαιρίες και δυνατότητες µεταβίβασης πόρων σε περιοχές όπως η 

Περιφέρεια στο µέλλον 

• Σηµασία των νησιών στο Ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον µειώνεται  

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο νησιωτικό χώρο έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία απ’ 

ότι στην ηπειρωτική χώρα, εξαιτίας της φυσικής αποµόνωσης που δηµιουργεί η θάλασσα 

• Μεγάλη ροή µεταναστών στα νησιά λόγω της θέσης τους και αρνητικών 

κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων σε ευρύτερη περιοχή χωρίς ύπαρξη ανάλογων 

υποδοµών σε αυτά 

• Πλαίσιο επιχειρηµατικότητας ιδιαίτερα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό  
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• Συνεχιζόµενες απώλειες ανθρώπινου δυναµικού 

 

Ευκαιρίες 

• Αύξηση της ζήτησης ποιοτικών προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης και ποιοτικών 

υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, ευκαιρία δηµιουργίας ‘διατροφικής 

ταυτότητας’ από τοπικές επιχειρήσεις µε κλαδικές και διακλαδικές συνεργασίες 

• Ύπαρξη ερευνητικών φορέων τοπικά που µπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 

• Ύπαρξη ευκαιριών χρηµατοδοτήσεων που µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

εξωστρεφών επιχειρήσεων  

• ∆υνατότητα ανάπτυξης βοηθητικών δοµών για υποστήριξη επιχειρήσεων και 

επιχειρηµατικότητας 

 

5. Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία της διαβούλευσης (5.1) και τα ευρήµατα 

από αυτή (5.2). Ακολουθεί η παρουσίαση των παρατηρήσεων των εµπειρογνωµόνων της ΕΕ 

από την εµπειρογνωµοσύνη για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτοµίας και από τη 1η 

διαβούλευση στη Χίο (5.3) και έπειτα δίνεται το προτεινόµενο όραµα της Περιφέρειας όσον 

αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη µε έµφαση σε δράσεις Έξυπνης Εξειδίκευσης (5.4). Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι κλάδοι στους οποίους προτείνεται να δοθεί έµφαση και οι τακτικοί 

στόχοι (5.5) και προτεινόµενες δράσεις ανά κλάδο (5.6). Η ενότητα ολοκληρώνεται µε τους 

δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των προτεινόµενων δράσεων. 

 

5.1. Η διαδικασία της διαβούλευσης: Επιλογή των επιχειρήσεων για την “ έξυπνη 

εξειδίκευση” και την καινοτοµία 

 

5.1.1. Η Παραγωγική δοµή της Περιφέρειας 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) είναι µια αµιγώς νησιωτική Περιφέρεια µε 5 µεγάλα και 5 

µικρά νησιά µε συνολική έκταση περίπου 3800 km2, αλλά που εκτείνεται σε µια ιδιαίτερα 

µεγάλη γεωγραφική έκταση, καθώς η απόσταση από το βορειότερο νησί (Λήµνος) ως το 

νοτιότερο (Θύµαινα) είναι µεγαλύτερη των 300 km (η αντίστοιχη απόσταση στην ηπειρωτική 

χώρα είναι από την Αθήνα ως τα Τέµπη). Η απόσταση των νησιών από την ηπειρωτική 

Ελλάδα είναι πολλές φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη απόσταση από την ακτή της Μ. 

Ασίας. 

 

Ο πληθυσµός είναι περίπου 200.000 κάτοικοι. Η περιφέρεια έχει βιώσει έντονη πληθυσµιακή 

συρρίκνωση τις τελευταίες δεκαετίες και είναι µια από τις 3 Περιφέρειες που δεν έχουν ακόµη 

φτάσει στον πληθυσµό που είχαν το 1951 (στην ΠΒΑ 281.000 κατοίκους), παρά τη 

σταθεροποίηση µετά το 1991. Η τιµή της φυσικής κίνησης (γεννήσεις – θάνατοι) είναι αρνητική 

τα τελευταία 40 χρόνια και η περισσότερο αρνητική σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσµα είναι η 

σηµαντική γήρανση του πληθυσµού. Ταυτόχρονα, η πληθυσµιακή έξοδος αφορά περισσότερο 
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το πιο µορφωµένο και δυναµικό µέρος του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα γενικά πολύ χαµηλό 

εκπαιδευτικό / µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού της Περιφέρειας. Ως συνέπεια, η αγορά 

εργασίας χαρακτηρίζεται από µικρά σχετικά ποσοστά συµµετοχής του ενεργού πληθυσµού, 

αλλά και από σχετικά χαµηλή ανεργία, ως σχετικά πρόσφατα, καθώς το 2011 το ποσοστό 

αυξάνεται στο 16,8%, ενώ µειώνεται και το ποσοστό απασχόλησης (από 44,4% το 2004 στο 

35,4% το 2011). Όσον αφορά στο ΑΕΠ της ΠΒΑ (σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆)), 

το 2010 εκτιµάται από τη EUROSTAT σε 70% του µέσου όρου της ΕΕ µε µείωση από το 

2006, µικρότερη όµως από αυτή του µέσου όρου της χώρας στην ίδια περίοδο. Οι διαφορές 

στο εσωτερικό της Περιφέρειας είναι σηµαντικές όσον αφορά στον πληθυσµό, στην οικονοµία 

αλλά και στην προσβασιµότητα των νησιών, µε τα µικρότερα νησιά να χαρακτηρίζονται από 

επιπλέον δυσκολίες πρόσβασης, περισσότερο ηλικιωµένο πληθυσµό και µικρότερη 

οικονοµική βάση.  

 

Σύµφωνα µε την τυπολογία του ESPON για τη δυναµικότητα των αστικών κέντρων, µόνο 2 

πόλεις χαρακτηρίζονται ως Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (Functional Urban Areas (FUAs)) 

και αυτές µε πολύ χαµηλούς βαθµούς: η Μυτιλήνη (µε βαθµό 1,1) και η Χίος (µε βαθµό 0,9). 

Οι τιµές και άλλων δεικτών που σχετίζονται µε τους στόχους της “Λισαβόνας” ή µε τη 

στρατηγική “Ευρώπη 2020”, όπως το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η 

Έρευνα και Τεχνολογία και καινοτοµία (0 πατέντες), και το ποσοστό διείσδυσης νέων 

τεχνολογιών είναι πολύ χαµηλές. Το αποτέλεσµα είναι πολύ χαµηλός δείκτης 

ανταγωνιστικότητας (8 σε σχέση µε 55 που είναι ο µέσος όρος της ΕΕ) και χαµηλές τιµές 

στους δείκτες Ανθρώπινης Ανάπτυξης (51,8) και Φτώχειας (51,2).  

 

Όσον αφορά στην παραγωγή, η ανάλυση των κλάδων και της προστιθέµενης αξίας που 

παράγεται από κάθε κλάδο, αποκαλύπτει τις διαφορές στην παραγωγική δοµή της 

Περιφέρειας από αυτή της Ελλάδας, αλλά και σηµαντικές διαφορές µεταξύ των Περιφερειακών 

Ενοτήτων. Το 2000, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (ΑΠΑ) της παραγωγικής δοµής της 

Περιφέρειας προέρχεται από δραστηριότητες όπως η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και το 

χονδρικό και λιανικό εµπόριο (µαζί αντιπροσωπεύουν το 30,7% της συνολικής ΑΠΑ της 

Περιφέρειας), ενώ ο δηµόσιος τοµέας (άµυνα, δηµόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία) 

καλύπτει ακόµη 20,2% και οι κατασκευές 6,3% (Πίνακας 2.3). Αν ως δυναµικές 

παραγωγικές δραστηριότητες θεωρηθούν όλες εκείνες που είτε εξάγουν προϊόντα 

υπηρεσίες ή που παράγουν προϊόντα στην περιοχή που αλλιώς θα καλύπτονταν από 

εισαγωγές, για την ΠΒΑ τέτοιου είδους δραστηριότητες θα µπορούσαν να θεωρηθούν ο 

πρωτογενής τοµέας, η µεταποίηση και ο τουρισµός. Η προσέγγιση αυτή είναι προφανώς µια 

απλούστευση της πραγµατικής κατάστασης, καθώς και άλλες δραστηριότητες, όπως οι 

µεταφορές, ή η διαχείριση ακίνητης περιουσίας µπορεί να φέρνουν χρήµατα στην περιοχή, 

αλλά δίνει µια καλή εικόνα της παραγωγής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.  

 

Το 2000, η συνολική ΑΠΑ που καλύπτεται από αυτές τις δραστηριότητες είναι 377,6 εκατ. € ή 

20,7% του συνόλου, ποσοστό που είναι πολύ χαµηλό (ο εθνικός µέσος όρος είναι 26,8%), 
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καθώς ουσιαστικά συνεπάγεται ότι πολύ µεγάλο µέρος της οικονοµίας της ΠΒΑ εξαρτάται από 

εισαγωγές ή από µεταφορά χρηµάτων από το κράτος. Η εικόνα του 2000 είναι ιδιαίτερα 

απογοητευτική για τη µεταποίηση, που καλύπτει µόνο το 1% της ΑΠΑ (σε σχέση µε το 11,1% 

του γενικού µέσου όρου), ενώ στον πρωτογενή τοµέα αποτυπώνονται οι πολύ σηµαντικές 

ενδοπεριφερειακές διαφορές, µε τη ΠΕ Λέσβου να κυριαρχεί στην αγροτική παραγωγή, τη ΠΕ 

Χίου στην αλιεία, κυρίως εξαιτίας των υδατοκαλλιεργειών που καλύπτουν περισσότερο από 

11% της συνολικής ΑΠΑ. Στη ΠΕ Σάµου αντίθετα, ο τουρισµός είναι η πιο σηµαντική δυναµική 

δραστηριότητα το 2000, αφού καλύπτει το 19% της συνολικής ΑΠΑ (Πίνακας 2.3). 

 

Το 2008 (τελευταία χρονιά που υπάρχουν Περιφερειακά αναλυτικά δεδοµένα ως σήµερα) η 

εικόνα µεταβάλλεται σηµαντικά ως προς επιµέρους κλάδους, αλλά σε γενικό επίπεδο 

παραµένει όµοια. Αρχικά, η συνολική ΑΠΑ αυξάνεται κατά 73,3% (όσο και ο µέσος εθνικός 

όρος που είναι 74% περίπου), αν και το 2008 αντιπροσωπεύει την έναρξη της ύφεσης της 

Ελληνικής οικονοµίας. Η αύξηση αυτή στην περίοδο 2000- 2008 όµως αφορά περισσότερο 

αναδιανεµητικούς παραγωγικούς κλάδους, όπως οι µεταφορές - επικοινωνίες που αυξάνονται 

κατά 147% για τη χώρα και 76% για την ΠΒΑ, η δηµόσια διοίκηση που αυξάνεται κατά 98% 

στην ΠΒΑ και 86% στη χώρα, η εκπαίδευση, που αυξάνεται κατά 144% στην ΠΒΑ και 114,6% 

στη χώρα, η υγεία που αυξάνεται κατά 97% στην ΠΒΑ και 111,8% στη χώρα και το χονδρικό 

και λιανικό εµπόριο που αυξάνεται κατά 102,7% στην ΠΒΑ και 90,9% στη χώρα. Αντίθετα, η 

ΑΠΑ της γεωργίας – κτηνοτροφίας καταρρέει στη χώρα (-18,9%), αλλά µένει ουσιαστικά ίδια 

στην ΠΒΑ, ενώ η αλιεία καταρρέει στην ΠΒΑ µε µείωση της τάξης του 62%, ιδιαίτερα στις ΠΕ 

Χίου και Σάµου. Ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων αυξάνεται µεν στην ΠΒΑ, αλλά σε 

πολύ µικρότερο ποσοστό από άλλους κλάδους στην ίδια περίοδο, αλλά και πολύ χαµηλότερα 

από την αντίστοιχη αύξηση του κλάδου στην Ελλάδα (40,1% για την ΠΒΑ σε σχέση µε 67% 

για την Ελλάδα). 

 

Το 2008, οι λεγόµενοι δυναµικοί κλάδοι αντιπροσωπεύουν µόλις το 15% της συνολικής ΑΠΑ, 

παρά την αύξηση της συµµετοχής της µεταποίησης, εξαιτίας της πολύ µεγάλης µείωσης της 

πρωτογενούς παραγωγής (παράγει το 4% της συνολικής ΑΠΑ µαζί µε τα ορυχεία, Πίνακας 

2.4). Η µεταποίηση προβάλει ως δυναµικός κλάδος, καθώς πια παράγει το 3,9% της 

συνολικής ΑΠΑ της ΠΒΑ. Όσον αφορά στους υπόλοιπους κλάδους, η διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας συνεχίζει να παράγει την υψηλότερη ΑΠΑ µε 16,9%, αλλά πια το χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο παράγει σχεδόν την ίδια ΑΠΑ (16,4%). Οι δηµόσιες δραστηριότητες (δηµόσια 

διοίκηση, άµυνα, εκπαίδευση και υγεία) έχουν αυξηθεί σηµαντικά και είναι υπεύθυνες για το 

25% της ΑΠΑ (σε σχέση µε το 20% το 2000 και το 19,6% που είναι ο εθνικός µέσος όρος το 

2008). Έτσι, η οικονοµία της ΠΒΑ το 2008 είναι ακόµη περισσότερο εξαρτηµένη από 

εισαγωγές και από τον δηµόσιο τοµέα. Ενδοπεριφερειακές διαφορές και πάλι υπάρχουν, αλλά 

φαίνεται να αµβλύνονται σε σχέση µε το 2000. Έτσι, ακόµη η ΠΕ Λέσβου είναι σχετικά 

εξειδικευµένη σε αγροτική παραγωγή, η ΠΕ Χίου σε µεταποίηση και αλιεία, ενώ η ΠΕ Σάµου 

σε τουρισµό. 
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Οι µεταβολές την περίοδο 2005-2010 (για το 2010 δεν έχουν δηµοσιευτεί ακόµη αναλυτικά 

δεδοµένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αυτά που χρησιµοποιούνται είναι προσωρινά) δίνουν µια 

καλύτερη εικόνα της ύφεσης και των συνεπειών της στην Εθνική και Περιφερειακή οικονοµία. 

Η µείωση της γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας συνεχίζεται και είναι πολύ µεγάλη (-19,7% για 

την ΠΒΑ) αν και µικρότερη από τη µεγάλη µείωση στη χώρα (-25,3%), µε εξαίρεση την ΠΕ 

Χίου, όπου οι ιχθυοκαλλιέργειες πιθανότατα συνεχίζουν να αποτελούν σηµαντικό και δυναµικό 

κλάδο (αύξηση της ΑΠΑ κατά 10,9% από το 2005-2010). Η ΑΠΑ της µεταποίησης µειώνεται 

οριακά στην Περιφέρεια, εξαιτίας της αύξησης στην ΠΕ Σάµου. Η απουσία αναλυτικών 

δεδοµένων για το 2010, δεν επιτρέπει την εξέταση του χονδρικού και λιανικού εµπορίου 

χωριστά από τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τον 

τουρισµό. Έτσι, µια δραστηριότητα που στο παρόν πλαίσιο θεωρείται δυναµική, είναι µαζί µε 

µια που θεωρείται αναδιανεµητικού χαρακτήρα. Οπότε, η αύξηση κατά 1,8% δεν µπορεί να 

αποδοθεί σε καµιά δραστηριότητα ή κλάδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάρρευση των 

κατασκευών (από το 2007 ήδη). Συνολικά, την περίοδο 2005-2010, η ΑΠΑ έχει αυξηθεί κατά 

10,4% στην ΠΒΑ και 13,1% στη χώρα, ενώ στην ΠΕ Χίου η αύξηση ανέρχεται σε 13,8% 

(Πίνακας 2.2). Η συνολική όµως αυτή µεταβολή διακρίνεται σε δύο επιµέρους περιόδους, από 

το 2005 ως το 2008 και το 2009-2010, όπου όλα τα σχετικά µεγέθη µειώνονται, µε εξαιρέσεις 

κλάδους όπως «Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 

δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, µη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες 

νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, 

δραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων», που ακόµη παρουσιάζουν αύξηση. 

 

Ως συνολικό σχόλιο, φαίνεται ότι η δοµή της οικονοµίας στην ΠΒΑ είναι τέτοια που να 

προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης δραστηριοτήτων όπως αυτές που χαρακτηρίζονται ως 

δυναµικές εδώ και κυρίως της µεταποίησης, που έδειξε να έχει µια δυναµική στην 

Περιφέρεια ως το 2008 και έπειτα να µειώνεται µε πολύ µικρότερο ρυθµό από άλλες, 

αναδιανεµητικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Ο τουρισµός είναι επίσης ένας κλάδος 

σηµαντικός για την ΠΒΑ, όπως και η αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί µε 

µεταποίηση. 

 

5.1.2. Η Επιλογή των κλάδων και των επιχειρήσεων  

Η επιλογή των κλάδων και των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στη διαβούλευση 

οδηγήθηκε από τις παραπάνω διαπιστώσεις. ∆όθηκε µεγάλη έµφαση σε επιχειρήσεις στους 

κλάδους του  τουρισµού - πολιτισµού, πρωτογενή τοµέα και µεταποίησης, ενώ έγινε 

προσπάθεια να υπάρχουν και επιχειρήσεις “e-τεχνολογίας”. Η προτεραιότητα δόθηκε σε 

επιχειρήσεις «οδηγούς», δυναµικές, µε εξαγωγικό προσανατολισµό και κατά τεκµήριο 

“καινοτόµες”, αλλά δεν αγνοήθηκαν επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας όχι ιδιαίτερα επιτυχηµένες. 

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να συµπεριληφθούν επιχειρήσεις που η δραστηριοποίηση και 

τους πληροί το κριτήριο χρήσης τοπικού κεφαλαίου (φυσικού, πολιτισµικού και παραγωγικού) 

µε στόχο µακροπρόθεσµη διατήρηση του για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών µε υψηλή 

προστιθέµενη αξία, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό εξαιτίας της αδυναµίας γνώσης των 
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επιχειρήσεων και των πρακτικών τους. Το ίδιο ισχύει για το κριτήριο της συνεργασίας µε άλλες 

επιχειρήσεις. Η όλη επιλογή στηρίχτηκε αρχικά στο αρχείο µε τις επιχειρήσεις και τους φορείς 

το οποίο διαθέτει η Ε∆Α. Υπόψη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τέθηκαν οι προτεινόµενες 

επιχειρήσεις και φορείς τους οποίους είχαν υποδείξει οι εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

Παράλληλα το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συνέταξε και µια λίστα µε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και 

φορείς ανά νησί για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Η τελική επιλογή του δείγµατος 

για την έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια των τυχαίων αριθµών. Επιλεγόταν ένας 

αριθµός και προσδιοριζόταν η επιχείρηση που είχε αυτόν τον αριθµό στη βάση δεδοµένων. Σε 

περίπτωση που κάποια/ος επιχείρηση ή φορέας δεν ανταποκρινόταν/υπήρχε, επιλεγόταν 

ανάµεσα σε επιχειρήσεις µε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά τυχαία πάλι µια άλλη επιχείρηση.  

Συνολικά επιτρεπόταν αντικατάσταση µέχρι 2 φορές, σε διαφορετική περίπτωση θα αφήναµε 

κενή την θέση και θα είχαµε ένα ερωτηµατολόγιο λιγότερο από τον αριθµό που είχε 

αποφασιστεί. 

 

Γεωγραφικά, καλύφθηκαν όλα τα µεγάλα νησιά πλην Ικαρίας. Η επιλογή των επιχειρήσεων 

για τη διαβούλευση έγινε ad hoc σε µεγάλο βαθµό, καθώς υπάρχει αδυναµία συγκέντρωσης 

σχετικών δεδοµένων για περισσότερο αντιπροσωπευτική του πληθυσµού επιλογή. 

Επιλέχθηκαν επιχειρήσεις γνωστές και κατά τεκµήριο επιτυχηµένες, ενώ ζητήθηκε και η 

άποψη τοπικών δρώντων σε κάθε νησί µε έµφαση στα τοπικά Επιµελητήρια. Έχουµε κάθε 

λόγο να πιστεύουµε ότι η επιλογή -αν και όχι αντιπροσωπευτική του συνόλου του πληθυσµού 

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας- είναι εν τούτοις επαρκής για τις ανάγκες της 

διαβούλευσης, καθώς καλύπτει πολλές από τις επιχειρήσεις που αποτελούν τον κύριο στόχο 

της στρατηγικής καινοτοµίας τουλάχιστον σε φάση σχεδιασµού, καθώς πρόκειται για 

συνοµιλητές που µπορούν να εκτιµήσουν τι είναι καινοτοµία, έχουν στο παρελθόν 

προχωρήσει σε δράσεις που µπορούν να θεωρηθούν καινοτόµες και άρα είναι πιθανότερο να 

έχουν σαφέστερη άποψη σχετικά µε το τι συνιστά καινοτοµία για τις επιχειρήσεις της ΠΒΑ, το 

τι χρειάζεται να γίνει τοπικά και από ποιον.  

 

Η προσέγγιση στις επιχειρήσεις ήταν διπλή: 

(α) Με διοργάνωση τοπικών συναντήσεων στο νησί δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και 

ονοµαστικές προσκλήσεις στις επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν και γενικές (ανοιχτές) 

προσκλήσεις µέσω των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων και ανακοινώσεων σε 

τοπικά ΜΜΕ. Στις συναντήσεις αυτές, παρουσιάστηκε αρχικά σύντοµα από την Ε∆Α το 

πλαίσιο και ο σκοπός της συνάντησης και επιδιώχθηκε στη συνέχεια η ενεργός συµµετοχή 

των παρευρισκοµένων σε συζητήσεις για το τι είναι καινοτοµία, τι δεν είναι, τι θα πρέπει να 

περιλαµβάνεται στις δράσεις καινοτοµίας, αλλά και γενικότερα επιχειρηµατικότητας της 

επόµενης περιόδου και ποιος/οι θα πρέπει να διαχειριστούν τις δράσεις και να καθοδηγήσουν 

τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή τους. 
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(β) Με χρήση ηµι-δοµηµένων ερωτηµατολογίων, σε πέντε ενότητες, µια για “Εξειδίκευση Και 

Συνεργατικά Σχήµατα”, όπου οι ερωτώµενοι έπρεπε να απαντήσουν για, ποιοι είναι οι 

κυριότεροι οικονοµικοί / παραγωγικοί τοµείς και κλάδοι της Περιφέρειας και για, συµµετοχή 

στο παρελθόν ή σήµερα σε δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ή και µε 

επιχειρήσεις εκτός Περιφέρειας για αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογίας, µια 

για “∆υναµικό Έρευνας Και Τεχνολογίας (Ε & Τ)”, µια για “Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή 

Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας”, όπου ρωτήθηκαν για, τι σηµαίνει 

καινοτοµία για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και για, Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας, µια για “Απόψεις και προτάσεις για την µελλοντική στρατηγική καινοτοµίας” και 

µια µε πληροφορίες για την επιχείρηση. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτηµα. 

 

Εκτός από τις επιχειρήσεις στη λίστα των συµµετεχόντων στις συναντήσεις και στα 

ερωτηµατολόγια συµπεριλήφθηκαν και τοπικοί φορείς. Σε σχέση µε τους φορείς η έρευνα 

προσεγγίστηκε  για λόγους αντιπροσωπευτικότητας µε την λογική των Στοχευµένων Οµάδων 

(Focus Groups), γι’ αυτό και κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο εκπρόσωποι 

από ∆ήµους, Επιµελητήρια, Εµπορικούς Συλλόγους, Αναπτυξιακές Εταιρείες ∆ήµων, Ενώσεις 

Ξενοδόχων, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών/Οινοπαραγωγών κ.α. 

 

Για τους φορείς συντάχθηκε και χρησιµοποιήθηκε χωριστό ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα). 

 

Ο λόγος που το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (ΠΑ) σε συνεργασία µε την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

Αρχή (Ε∆Α) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) κατέληξαν στη χρήση δύο (2) 

ερωτηµατολογίων (ένα για τις επιχειρήσεις και ένα για τους φορείς) ήταν για να καταγράψουν 

τις θέσεις και τις απόψεις εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων σχετικά µε τη στρατηγική 

της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας την επόµενη προγραµµατική 

περίοδο (2014-2020) και ιδιαίτερα για την καινοτοµία ή την “έξυπνη εξειδίκευση”, όπως 

περιγράφεται ο όρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απόψεις των φορέων και των 

επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σηµαντικές για να είναι δυνατός ο σχεδιασµός 

πολιτικών που να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά προβλήµατα των επιχειρήσεων και του 

«επιχειρείν» στην Περιφέρεια. Αυτός είναι και ο στόχος της «bottom – up» προσέγγισης, την 

οποία ακολούθησε η Ε∆Α της ΠΒΑ σχετικά µε τη διαβούλευση στα νησιά της Περιφέρειας. 

Βασιζόµενοι σε αυτή την προσέγγιση στόχος ήταν να ενσωµατωθούν στα κείµενα στρατηγικής 

της Περιφέρειας, οι απόψεις των Τοπικών Κοινωνιών των νησιών της Περιφέρειας µε βάση 

την εµπειρία τους από το παρελθόν αλλά και τις ανάγκες τους. Ήταν σηµαντικό να προκύψει 

κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα του κάθε νησιού αλλά και να δοθεί το πλαίσιο, στο οποίο 

µπορεί να στηριχτεί η «έξυπνη εξειδίκευση» στα προγράµµατα της Νέας Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014-2020. 

 

Τα ερωτηµατολόγια περιείχαν τις εξής θεµατικές:  

 Ι. Εξειδίκευση και Συνεργατικά Σχήµατα 
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Στο πρώτο µέρος οι φορείς έπρεπε να επιλέξουν τους κυριότερους 

παραγωγικούς/οικονοµικούς τοµείς και κλάδους της  ΠΒΑ (π.χ. γεωργία, εµπόριο κλπ). Εν 

συνεχεία θα έπρεπε να εκφράσουν αν αυτοί οι κλάδοι έχουν κάποιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο. Αν µπορεί να υπάρξει καινοτοµία σε αυτούς τους 

κλάδους. Αν γνωρίζουν να υπάρχουν δίκτυα συνεργασίας στην Περιφέρεια ή άλλα εθνικά 

δίκτυα (ερωτήσεις 5).  

Για τις επιχειρήσεις οι ερωτήσεις ήταν οι ίδιες µε την ιδιαιτερότητα ότι απευθύνονταν στην ίδια 

την επιχείρηση και στο αν συµµετείχε σε δίκτυα συνεργασίας ή αν είχε αξιοποιήσει καινοτοµία. 

Αν είχε αντιµετωπίσει πιθανά προβλήµατα και πως µπορούσαν να ξεπεραστούν αυτά 

(ερωτήσεις 5). 

 

ΙΙ. ∆υναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε & Τ)  

Στο δεύτερο µέρος οι ερωτήσεις ήταν ίδιες για φορείς και επιχειρήσεις και στόχευαν στην 

άντληση στοιχείων σχετικά µε τη γνώση ύπαρξης ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ερευνητικά 

κέντρα) στην Περιφέρεια. Και αν αυτή η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

φορέων και των επιχειρήσεων (ερωτήσεις 3).   

 

ΙΙΙ. Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

Στο τρίτο µέρος οι ερωτήσεις διαφοροποιούνται αισθητά. Για τους φορείς υπάρχουν ερωτήσεις 

για την καινοτοµία και τις ΤΠΕ και την οπτική που οι φορείς τα βλέπουν. Επίσης αναζητείται το 

όραµα της Περιφέρειας και η γνώµη των φορέων για τις υποδοµές και υπηρεσίες που 

παρέχονται σε επίπεδο ψηφιακής οικονοµίας και καινοτοµιών (ερωτήσεις 11).  

Οι Επιχειρήσεις, από την άλλη µεριά, ερωτώνται τι σηµαίνει για αυτούς καινοτοµία και αν οι 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ερωτήσεις 5).  

 

ΙV. Απόψεις και Προτάσεις για τη Μελλοντική Στρατηγική 

Στο τέταρτο µέρος οι ερωτήσεις είναι κοινές και αναζητούν τη γνώµη των ερωτώµενων σχετικά 

µε τις πιθανές µελλοντικές συνεργασίες για την καινοτοµία στην Περιφέρεια καθώς και τον 

ρόλο που θα µπορούσε να παίξει ο ιδιωτικός τοµέας σε ένα τέτοιο µελλοντικό περιφερειακό 

πρόγραµµα (ερωτήσεις 3).  

 

V. Πληροφορίες για την/τον Επιχείρηση/Φορέα  

Οι πληροφορίες για τον φορέα είναι το νησί που βρίσκεται, το όνοµα του φορέα και η θέση του 

εκπροσώπου. Ακολούθως ζητείται να εκφράσουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ΠΒΑ, 

πιθανές λύσεις και να δώσουν όποια άλλη πληροφορία θα ήθελαν σχετικά µε το 

ερωτηµατολόγιο (ερωτήσεις 3).  

 

Οι πληροφορίες για την επιχείρηση είναι το νησί που βρίσκεται, ο κλάδος της επιχείρησης, το 

µέγεθος, η χρήση τοπικών πόρων και αν είναι εξαγωγική επιχείρηση ή όχι. Ακολούθως 

ερωτώνται ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της επιχείρησης, πιθανές λύσεις, αν 
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έχουν ανάγκη από εξειδικευµένο προσωπικό και αν βρήκαν και να δώσουν όποια άλλη 

πληροφορία θα ήθελαν σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο (ερωτήσεις 3).  

 

Η δοµή των ερωτηµατολογίων περιλαµβάνει εν πολλοίς και συνοψίζει τις θεµατικές της 

συζήτησης, η οποία είχε λάβει χώρα σε κάθε νησί της ΠΒΑ κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης 

µε φορείς και επιχειρήσεις. Ως συνέχεια λοιπόν εκείνων των συζητήσεων, οι φορείς και οι 

επιχειρήσεις κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις απόψεις τους εγγράφως και να καταθέσουν τις 

δικές τους προτάσεις για να συµπεριληφθούν στα συµπεράσµατα για τη διαµόρφωση της 

συνολικής στρατηγικής της ΠΒΑ για την «έξυπνη εξειδίκευση». 

 

5.1.3. Η ∆ιαδικασία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 

Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί πως από επιχειρηµατίες αντιµετωπίσαµε δυσκολίες στη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων κυρίως λόγω του γεγονότος πως έχουν συµµετάσχει σε 

διάφορες έρευνες και ποτέ δεν είχαν «feedback» µε αποτέλεσµα να είναι δύσπιστοι (π.χ. 

περιπτώσεις σε Χίο και Σάµο). Επίσης πολλοί δεν είχαν τον απαιτούµενο χρόνο (λόγω φόρτου 

εργασίας) για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και αυτό ήταν πρόβληµα για τους 

συνεντευκτές. Τα νησιά µε το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν η Χίος και η Λέσβος. Στη Χίο το 

πρόβληµα υπήρχε και µε τους φορείς. Στη Σάµο και στη Λήµνο απάντησαν το 100% των 

φορέων και των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί ως δείγµα από τη συνεργασία ΠΑ και Ε∆Α. Στη 

Λέσβο µάλιστα το πρόβληµα φάνηκε µεγαλύτερο καθώς αν και πολλές επιχειρήσεις και 

φορείς φαίνονταν θετικοί να κάνουν το ερωτηµατολόγιο τελικώς αρνούνταν να το 

συµπληρώσουν είτε ποτέ δεν έδιναν κάποιο ραντεβού για τη συνέντευξη. Αυτός είναι και ο 

λόγος που τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια για τη Λέσβο έµειναν στα 9 (βλ. Πίνακα 4.4.1).  

 

Για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγιναν συνεντεύξεις µε τους ερωτώµενους µε 

φυσική παρουσία αλλά και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε περιπτώσεις που ήταν αδύνατη η εκ 

του σύνεγγυς συνέντευξη. Επίσης σε λίγες περιπτώσεις η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

έγινε ηλεκτρονικά, µε αποστολή e-mail (η µέθοδος αυτή επιλέχτηκε λόγω αδυναµίας 

ορισµένων συνεντευξιαζόµενων να βρουν χρόνο για µια συνάντηση µε τον συνεντευκτή). Σε 

κάθε περίπτωση, όπως αναφερόταν και στην εισαγωγή του ερωτηµατολογίου («Θα θέλαµε να 

σας διαβεβαιώσουµε ότι η ανωνυµία σας θα είναι απόλυτα σεβαστή»), γινόταν ξεκάθαρο – µε 

βάση την ερευνητική δεοντολογία – στον ερωτώµενο η προστασία της ανωνυµίας του στα 

αποτελέσµατα και στην επεξεργασία. Γι’ αυτό και οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν είτε δια 

ζώσης, είτε τηλεφωνικά είτε µε e-mail. Σε κάθε περίπτωση ήταν στη διακριτική ευχέρεια του 

ερωτώµενου αν θα υπογράψει το ερωτηµατολόγιο στο τέλος. Πάντως σε κάθε περίπτωση η 

ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τήρησε σε αρχείο τα ονοµατεπώνυµα των 

συµµετεχόντων σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση των συµµετεχόντων στην 

έρευνα.  

 

Στη Λήµνο όλα τα ερωτηµατολόγια µε επιχειρήσεις έγιναν µε προσωπικές συνεντεύξεις. Στη 

Λέσβο έγιναν µε ανάµεικτο σύστηµα (τηλεφωνικές συνεντεύξεις, εκ του σύνεγγυς). Στη Χίο 
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έγιναν µε συνεντεύξεις face to face, τηλεφωνικά και µε e-mail και στη Σάµο κατά κύριο λόγο 

τηλεφωνικά. Σε κάθε ερωτηµατολόγιο έχει σηµειωθεί στην πρώτη σελίδα ο τρόπος της 

συµπλήρωσής του.  

 

Συνολικά έχουν συµπληρωθεί 22 ερωτηµατολόγια από εκπροσώπους φορέων. Αυτό 

αντιστοιχεί σε 2 εκπροσώπους από ∆ήµους, 1 από Αναπτυξιακή Εταιρεία, 4 εκπροσώπους 

Επιµελητηρίων, 5 εκπροσώπους ενώσεων ξενοδόχων και ενοικιαζόµενων δωµατίων, 4 

εκπροσώπους ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών ή ενώσεων παραγωγών ή ενώσεων 

οινοπαραγωγών και 6 εκπροσώπους από ενώσεις εµπορικών συλλόγων και επαγγελµατικών 

φορέων.  

 

Από την άλλη µεριά έχουν συµπληρωθεί 33 ερωτηµατολόγια επιχειρήσεων. Η 

κατηγοριοποίηση των εταιρειών σε τοµείς είναι πιο σύνθετη καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας 

των τοπικών επιχειρήσεων της ΠΒΑ πολλές επιχειρήσεις είναι και παραγωγοί και έµποροι ή 

αναπτύσσουν δραστηριότητες και στον γεωργικό και στον κτηνοτροφικό τοµέα κλπ. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην µπορεί να γίνει µια απόλυτη ταύτιση επιχείρησης και κλάδου. 

Πάντως σε γενικές γραµµές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τους εξής κλάδους: τουρισµό, αλιεία, 

γεωργία, κτηνοτροφία, εµπόριο τοπικών προϊόντων, µεταποίηση και υπηρεσίες. 

 

Η διαδικασία διαβούλευσης διήρκησε 1 µήνα περίπου και ολοκληρώθηκε οµαλά µε τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Η διαδικασία της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 

πραγµατοποιήθηκε τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2013 και έλαβε χώρα µετά την τοπική 

διαβούλευση στα νησιά [Λήµνος (20-22/05/2013), Λέσβος (13-14/06/2013), Σάµος (05-

06/06/2013) και Χίος (27/06/2013)]. Εν συνεχεία έγινε η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων 

ανά νησί και κατόπιν συνολικά για όλα τα ερωτηµατολόγια. Συνολικά συµµετείχαν 22 φορείς 

και 33 επιχειρήσεις. Τα δεδοµένα για τη διαβούλευση και τα ερωτηµατολόγια παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.4.1. 

 

Πίνακας 4.4.1: ∆ιαβουλεύσεις και ερωτηµατολόγια σε επιχειρήσεις και φορείς της ΠΒΑ 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 

 

5.2. Ευρήµατα από τη διαβούλευση και τα ερωτηµατολόγια 

 

5.2.1. Ευρήµατα από διαβούλευση 

Ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων ευρηµάτων από τη διαβούλευση. 
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήµατα από τις συναντήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στα νησιά της Περιφέρειας ως διαβουλεύσεις για τη στρατηγική της ΠΒΑ 

για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο για την Έξυπνη εξειδίκευση. Οι συναντήσεις αυτές ήταν 4: 

(α) στη Χίο, (β) στη Λήµνο, (γ) στη Σάµο και (δ) στη Λέσβο. Αναλυτικά τα πρακτικά των 

συναντήσεων αυτών δίνονται στο Παράρτηµα 2. 

 

Τα βασικά ευρήµατα που προέκυψαν από όλες τις συναντήσεις αφορούσαν κυρίως:  

 

(α) Ότι υπάρχει ανάγκη να µάθουµε από τα λάθη του παρελθόντος σχετικά µε 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν σε επιχειρήσεις για να µην 

επαναληφθούν αυτά τα λάθη. Υπήρξε γενικά συµφωνία ότι ο σχεδιασµός για την Περιφέρεια 

πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τη χρηµατοδότηση και από τα συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία, το είδος των προγραµµάτων (εθνικά, περιφερειακά), αλλά και το ύψος της 

χρηµατοδότησης. Παρόλα αυτά αρκετοί συµµετέχοντες φάνηκε να προσπαθούν να 

κατανοήσουν το περιεχόµενο της έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης και ως εκ τούτου δεν ήταν 

έτοιµοι να συνεισφέρουν πολύ σε µια συζήτηση που τους φάνηκε αρκετά τεχνική και όχι 

ιδιαίτερα βοηθητική για αυτούς. Η σύγχυση που προκαλεί γενικά ακόµη και ο όρος 

“καινοτοµία”, που συνδέεται περισσότερο µόνο µε µηχανολογικό εξοπλισµό για τους 

περισσότερους, συνέτεινε στο να κρατηθούν οι περισσότερες συζητήσεις σε επίπεδο 

αναγνωριστικό. Στα πλαίσιο αυτό, η συνέχεια των συναντήσεων και περισσότερες 

συζητήσεις αναµένεται να βοηθήσουν πολύ στο τοµέα αυτό. Το Φόρουµ Επιχειρηµατικότητας 

της Περιφέρειας για την καινοτοµία θα πρέπει να έχει σαφώς και µια τέτοια διάσταση 

εξήγησης των σχετικών εννοιών µε τρόπο που να γίνονται ευκολότερα κατανοητός από τους 

συµµετέχοντες και να µην τους “τροµάζουν”. 

 

(β) Το ζήτηµα της δοµής και γενικότερα της βοήθειας που αναζητούν οι επιχειρήσεις και οι 

επιχειρηµατίες φάνηκε ως ιδιαίτερα σηµαντικό σε αρκετούς, άµεσα ή έµµεσα. Οι διαφορές 

εδώ µεταξύ µικρότερων και µεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σηµαντικές, καθώς οι 

µεγαλύτερες λόγω µεγέθους έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν βοήθεια από συµβούλους ή 

άλλες επιχειρήσεις πολύ ευκολότερα και πολύ καλύτερης ποιότητας σε σχέση µε µικρότερες 

επιχειρήσεις. Μια δοµή λοιπόν που θα ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να µπορεί 

να κινηθεί και στις 2 διαστάσεις: για τις µικρότερες και τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

 

(γ) Το θέµα του χώρου και του πως η δοµή θα µπορέσει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ακόµη 

και στα µικρότερα νησιά αναδείχθηκε κυρίως σε Λήµνο και σε Σάµο, όπου οι επιχειρηµατίες 

φάνηκε να νιώθουν περισσότερο αποµονωµένοι σε σχέση µε τα άλλα µεγαλύτερα νησιά. 

 

(δ) Το θέµα του είδους των καινοτοµιών και του περιεχοµένου των δράσεων συζητήθηκε πολύ 

λίγο στις συναντήσεις, γεγονός αναµενόµενο και µια από τις αιτίες που οδήγησε και στη λύση 

των ερωτηµατολογίων.   

 



26 

Γενικά, αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι οι περισσότεροι από τους/τις συµµετέχοντες 

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”. Ο συγκεκριµένος όρος όµως έχει διαφορετικό περιεχόµενο για τους 

συµµετέχοντες, µε αποτέλεσµα πολλές από τις απόψεις να είναι και πολύ διαφορετικές. Έγινε 

προσπάθεια να ληφθούν υπόψη στο προτεινόµενο πλαίσιο στρατηγικής. 

 

5.2.2. Ευρήµατα από την επεξεργασία απαντήσεων φορέων 

Μέσα από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων προκύπτει µια περίπου κοινά 

διαµορφωµένη εικόνα για τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της ΠΒΑ αλλά και ορισµένες 

σηµαντικές διαφορές ανά νησί, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τη διαφορετικότητα των τοµέων, 

οι οποίοι είναι ανεπτυγµένοι ή προς ανάπτυξη.  

 

 

Σχετικά µε το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου, έτσι όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

«τους κυριότερους παραγωγικούς/οικονοµικούς τοµείς και κλάδους της Περιφέρειας» 

αποτελούν ο τουρισµός, η γεωργία και η κτηνοτροφία µε έµφαση στην παραγωγή τοπικών 

προϊόντων. Με ορισµένες διαφοροποιήσεις ανά νησί, όπως για παράδειγµα στη Χίο και στη 

Σάµο, όπου η κτηνοτροφία δεν αποτελεί κυριότερο κλάδο. Αντίθετα το εµπόριο τοπικών 

προϊόντων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τις τοπικές οικονοµίες όπως φαίνεται από όλες 

τις απαντήσεις των εκπροσώπων φορέων (βλ. Γράφηµα 1). Μάλιστα οι κλάδοι αυτοί 

σύµφωνα µε τους φορείς φαίνεται να έχουν δυνατότητες για ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο (βλ. Γράφηµα 2). Ταυτόχρονα όπως φαίνεται στο Γράφηµα 3 οι δυνατότητες για 

εφαρµογή καινοτοµιών σε αυτούς τους κλάδους φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγµένη 

µεταξύ των εκπροσώπων των φορέων. 
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Βασικό στοιχείο των απαντήσεων από το ερωτηµατολόγιο αναδεικνύεται η άγνοια των 

εκπροσώπων φορέων για τα δίκτυα συνεργασίας σε αυτούς τους κλάδους. Η πλειοψηφία των 

ερωτώµενων απάντησε ότι δεν γνωρίζουν ούτε τοπικά ούτε εθνικά συνεργατικά δίκτυα 

(Λήµνος 30%, Λέσβος 50%, Χίος 50%, Σάµος 100%). Πάντως όσοι απάντησαν ότι γνώριζαν 

αναφέρονταν σε µεταποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων. 

 

Σχετικά µε την ενότητα «∆υναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε & Τ)» οι ερωτώµενοι (µε 

µεγάλη πλειοψηφία) ανέφεραν ότι ως ερευνητικό φορέα γνωρίζουν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  
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Το ιδιαίτερο που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν µόνο τα Τµήµατα 

που υπάρχουν στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα του νησιού τους και αγνοούν τα αντικείµενα των 

Τµηµάτων στα υπόλοιπα νησιά. Όµως µόνο οι µισοί (50%) ανέφεραν ότι τα αντικείµενα του 

ΠΑ και η σχετική δραστηριότητα «ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Περιφέρειας». 

Συγκεκριµένα στη Χίο κανένας από τους ερωτώµενους δεν θεωρεί ότι το Πανεπιστήµιο 

απαντάει στις ανάγκες της Περιφέρειας και ανέφεραν ως λόγους ότι έχει «πολύ θεωρητικές 

προσεγγίσεις, µη ρεαλιστικές για την αγορά», ότι «δεν είναι διαδεδοµένες οι δραστηριότητες 

για µια µέση επιχείρηση που θα µπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των 

αποτελεσµάτων της έρευνας», ακόµη ότι «δεν είναι επαρκώς στελεχωµένα από αξιόπιστο 

προσωπικό» και πως έχει τις «κλασσικές δυσκολίες λειτουργίας δηµόσιων φορέων». 

Παροµοίως στην Λήµνο απάντησαν ότι το Πανεπιστήµιο καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας 

µερικώς. Αυτή η απάντηση δεν υπήρχε στην κλειστή ερώτηση του ερωτηµατολογίου και 

ειπώθηκε προφορικά. Το σκεπτικό ήταν ότι µόνο το Τµήµα Τροφίµων έχει αναπτύξει τέτοια 

δράση µε τις επιχειρήσεις. Και δεν καλύπτονται όλα τα  ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων από 

τα υπόλοιπα αντικείµενα και τις δραστηριότητες του ιδρύµατος.  

 

Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου που αφορά στην «Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή 

Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» οι απαντήσεις ποικίλουν ανάλογα 

µε το νησί και δεν υπάρχει µια ενιαία άποψη για την Περιφέρεια. Στο θέµα του «τι σηµαίνει 

καινοτοµία» οι ερωτώµενοι έδωσαν και τις τρεις απαντήσεις. Απλά στα νησιά Λήµνο και Χίο 

πρώτα ήταν «η χρήση τοπικών πόρων», µετά «η χρήση αποτελεσµάτων έρευνας στην 

παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών» και τέλος «ο σχεδιασµός και παραγωγή νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών». Αντίθετα σε Σάµο και Λέσβο πρώτα έρχεται η απάντηση «χρήση 

αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών», µετά «ο σχεδιασµός και 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών» και τέλος «η χρήση τοπικών πόρων». Αυτό 

πιθανώς να έχει να κάνει µε την ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού σε σχέση µε την τοπική 

οικονοµία. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η γνώµη τους για το «τι σηµαίνει καινοτοµία για 

την Περιφέρεια» συνοψίζεται σε συγκεκριµένες προτάσεις όπως «διαφάνεια», «εξειδικευµένα 

και Νέας Τεχνολογίας Προϊόντα- στοχευόµενα µε βάση τα νέα ερεθίσµατα µε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα ώστε να είναι βιώσιµα», «συντονισµός και κίνητρα για την εφαρµογή της 
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γνώσης στην παραγωγική διαδικασία», «εξωστρέφεια των φορέων», «marketing µε νέους 

τρόπους», «παραγωγή νέων ξεχασµένων προϊόντων». Σε σχέση µε την χρήση νέων 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας οι εκπρόσωποι των φορέων φαίνεται να 

γνωρίζουν τη σηµασία τους. Μάλιστα ανέφεραν ενδεικτικά ορισµένες όπως «ηλεκτρονικό 

εµπόριο», «επικοινωνία», «i-banking», «ηλεκτρονική διαφήµιση», «applications από κινητά», 

«social media για προώθηση», «ηλεκτρονικά tablet/ τιµολόγια», «online booking» κ.α.  

 

 

Παραπάνω από τους µισούς ερωτώµενους γνώριζαν επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τέτοιες 

υπηρεσίες και ως οφέλη ανέφεραν κυρίως την εξωστρέφεια και την προβολή. Όµως οι 

εκπρόσωποι των φορέων δεν έχουν κοινή εικόνα για το βαθµό ενσωµάτωσης τέτοιων 

τεχνολογιών από επιχειρήσεις, αυτό προκύπτει από την ποικιλία των απαντήσεων συνολικά 

αλλά και ανά νησί. Πιθανότατα αυτό οφείλεται σε άγνοια επιχειρηµατιών που έχουν υιοθετήσει 

τέτοιες δράσεις, στην αποµόνωση των νησιών µεταξύ τους, στο επίπεδο ανάπτυξης του κάθε 

τοµέα αλλά και στην αναγκαιότητα χρήσης τέτοιων τεχνολογιών, στην έλλειψη ενηµέρωσης 

των επιχειρήσεων και εκπαίδευσης των ιδιοκτητών επιχειρήσεων καθώς και κυρίως του 

µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων. Όσον αφορά όµως στην ανάπτυξη των υποδοµών για 

παροχή τέτοιων υπηρεσιών οι περισσότεροι συµφωνούν στην ανάγκη ανάπτυξης «των 

ταχυτήτων διαδικτύου (οπτικών ινών)», «εκπαιδευτικών σεµιναρίων για επιχειρηµατίες», 

«δηµοτικών υποδοµών» κλπ. Για αυτούς τους σκοπούς θα απευθύνονταν στον ιδιωτικό τοµέα 

και στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων φορέων 

δεν γνωρίζει για πολιτικές καινοτοµίας στην ΠΒΑ και όσοι γνωρίζουν δεν είναι ικανοποιηµένοι 

από αυτές καθώς δεν έχουν πετύχει το στόχο να προσεγγίσουν την τοπική επιχειρηµατική 

κοινότητα. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να γίνει στοχευµένη ενηµέρωση στις επιχειρήσεις µε 

υποχρέωση των επιχειρηµατιών να συµµετέχουν σε τέτοιες ενηµερώσεις.  

 

Στο τέταρτο µέρος, οι ερωτώµενοι έδειξαν µε τις απαντήσεις τους (βλ. Γράφηµα 6) να 

επιθυµούν τη συνεργασία όλων των φορέων της Περιφέρειας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

Τοπικοί ∆ήµοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εµπορικά και Βιοµηχανικά 
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Επιµελητήρια). Συγκεκριµένα για το «σχεδιασµό ενός Περιφερειακού Προγράµµατος για την 

καινοτοµία προσαρµοσµένο στις ανάγκες της Περιφέρειας και επιχειρήσεων της» θα πρέπει 

να συνεργαστούν όλοι οι φορείς µαζί µε τους αντίστοιχους άµεσα ενδιαφερόµενους και µε 

εκπροσώπους κατάλληλα καταρτισµένους µε διάθεση προσφοράς. Σηµαντικό σηµείο 

αποτελεί ένα τέτοιο Περιφερειακό Πρόγραµµα για την καινοτοµία να βασίζεται και να 

προσαρµόζεται στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ακόµη θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιέχει «καταγραφή αναγκών και προβληµάτων», «µελέτη πλεονεκτηµάτων-

µειονεκτηµάτων», «εξέταση των ωφελούµενων επιχειρήσεων», «προβολή καλών πρακτικών 

άλλων επιχειρήσεων», πάντα όµως, όπως σηµειώθηκε, «µε την προϋπόθεση ότι ο ιδιωτικός 

τοµέας θα συµβάλλει παρέχοντας πληροφορίες για να προσαρµοστεί το πρόγραµµα στις 

ανάγκες των ωφελούµενων και τελικά να συµµετάσχει στο σχεδιασµό-προγραµµατισµό». 

 

Στο τελευταίο µέρος οι ερωτώµενοι παρουσίασαν τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ΠΒΑ τα 

οποία ενδεικτικά είναι: η «διπλή περιφερειακότητα», η «έλλειψη αναπτυξιακής κατεύθυνσης», 

η «χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων & 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.α. Η λύση που προτείνουν για τα παραπάνω 

προβλήµατα είναι η κρατική παρέµβαση και ενίσχυση µε «κινητροδότηση» των επιχειρήσεων 

από την Πολιτεία. Προτάσσουν δηλαδή µια κρατικοκεντρική λύση. 

 

5.2.3. Ευρήµατα από την επεξεργασία απαντήσεων επιχειρήσεων 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι πολλοί επιχειρηµατίες µε δυσκολία δέχτηκαν να 

συµπληρώσουν το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. Αξίζει να σηµειώσουµε πως τόνισαν ότι 

συχνά συµµετέχουν σε τέτοιες έρευνες και δεν έχουν ποτέ feedback από τα αποτελέσµατα 

των ερευνών. Επίσης φάνηκαν δύσπιστοι ως προς τη χρησιµότητα τέτοιων ερωτηµατολογίων.  
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Όσοι λοιπόν δέχτηκαν να απαντήσουν και να συµµετάσχουν στην έρευνα στο πρώτο µέρος 

του ερωτηµατολογίου ως «κυριότερους παραγωγικούς/οικονοµικούς τοµείς και κλάδους της 

Περιφέρειας» σηµείωσαν τον τουρισµό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία (εµπόριο τοπικών 

προϊόντων) και τη µεταποίηση. 

Σηµαντικό είναι πως το ποσοστό επιλογής του τουρισµού αγγίζει το 95% που σηµαίνει πως 

για τους επιχειρηµατίες έχει σηµασία ο συγκεκριµένος τοµέας. Επίσης σηµαντικό αποτελεί και 

το εµπόριο τοπικών προϊόντων (µε εξαίρεση επιχειρήσεις της Σάµου). Στην πλειοψηφία τους 

οι επιχειρηµατίες θεωρούν πως οι κλάδοι αυτοί «παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» λόγω της µοναδικότητας και της ποιότητας των τοπικών 

προϊόντων.  

 

 

 

Στη συνέχεια, παραπάνω από τις µισές επιχειρήσεις απάντησαν ότι έχουν καταφέρει «να 

αξιοποιήσουν αποτελέσµατα έρευνας-τεχνολογίες και καινοτοµίες» κυρίως ως προς τη 
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«χρήση του διαδικτύου», «την παραγωγή νέων προϊόντων ή βελτίωση ήδη υπαρχόντων», 

«νέες συσκευασίες», «νέο marketing», και «αξιοποίηση φυσικών πόρων».  

 

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει καινοτοµίες ανέφεραν ως λόγους «το οικονοµικό 

κόστος εφαρµογής», την «έλλειψη ανάγκης για πραγµατοποίηση καινοτοµίας», και τη 

«δυσκολία στην ενηµέρωση για εφαρµογές τεχνολογίας-έρευνας που θα µπορούσαν να τις 

αφορούν». Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει συµµετάσχει σε εθνικά ή περιφερειακά 

δίκτυα συνεργασίας (εξαίρεση αποτελεί η Χίος, όπου το 75% των επιχειρήσεων έχει 

συµµετάσχει σε αντίστοιχα δίκτυα) πιθανόν γιατί είναι µικρού ή µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 

και όπως τόνισαν οι ερωτώµενοι λόγω µη ύπαρξης σχετικής ενηµέρωσης σε τοπικό επίπεδο 

καθώς και λόγω δυσκολιών στις συνεργασίες µεταξύ των εταίρων. Οι λίγες επιχειρήσεις που 

απάντησαν θετικά δήλωσαν ως οφέλη την «εξωστρέφεια» και την «ανταλλαγή εµπειριών µε 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου». Τα πιθανά προβλήµατα στις συνεργασίες θα µπορούσαν να 

ξεπεραστούν σύµφωνα µε τους επιχειρηµατίες µε «τη δηµιουργία µιας νέας δοµής µε σωστό 

οργανόγραµµα και ρόλους», «διευκόλυνση συµµετοχικής διαδικασίας (bottom-up approach)», 

µε «άµβλυνση γραφειοκρατίας από την πλευρά του δηµοσίου», µε «σωστή ενηµέρωση και 

γνώση σε σχέση µε δυνατότητες R&D» κ.α. 

 

Από τα παραπάνω πρωτογενή στοιχεία και µε όσα έχουν αναφερθεί στις προηγούµενες 

ενότητες φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, έχουν ήδη 

προσδιορίσει τους σηµαντικούς κλάδους για οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και  ήδη εχουν 

αναπτύξει συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις σε εθνικό είτε σε διεθνή επίπεδο 

 

Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου µε τίτλο «∆υναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε & 

Τ)» οι ερωτώµενοι (σε συντριπτική πλειοψηφία) ανέφεραν ότι ως ερευνητικό φορέα γνωρίζουν 

το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η γνώση των αντικειµένων των 

Τµηµάτων του Ιδρύµατος περιορίζεται ανά νησί, µε εξαίρεση τα Τµήµατα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων, Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής και Περιβάλλοντος, τα οποία φαίνεται να 

είναι ευρύτερα γνωστά στις επιχειρήσεις.  
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Όµως η δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (συνολικά και για τα περισσότερα 

τµήµατα/αντικείµενα) δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων στα 

νησιά της Μυτιλήνης και της Χίου. Αντίθετα στη Σάµο και τη Λήµνο οι απαντήσεις ήταν πιο 

θετικές. Από τους ερωτώµενους που τοποθετήθηκαν αρνητικά τέθηκε το «ζήτηµα της 

ανεπαρκούς εξωστρέφειας του ΠΑ στην κοινωνία, που συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν εικόνα ούτε για τα αντικείµενα, ούτε για τους τοµείς ειδίκευσης του ΠΑ», «το 

απορροφηµένο στη θεωρία καθηγητικό κατεστηµένο» και «το γεγονός ότι το Πανεπιστήµιο 

δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση σε καθηµερινά προβλήµατα της Τοπικής Κοινωνίας».  

Εν συνεχεία στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου κλήθηκαν οι ερωτώµενοι να τοποθετηθούν 

σχετικά µε την έννοια της καινοτοµίας για την Περιφέρεια και για την επιχείρηση τους. Στα 

νησιά Χίο, Σάµο και Λέσβο οι ερωτώµενοι απάντησαν πως καινοτοµία είναι «ο σχεδιασµός και 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών» και «η χρήση αποτελεσµάτων έρευνας στην 

παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών». Αντίθετα στη Λήµνο απάντησαν για την Περιφέρεια κατά 

κύριο λόγο «ο σχεδιασµός και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών» και εν συνεχεία «η 

χρήση τοπικών πόρων».  
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Μάλιστα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις καινοτοµία σηµαίνει «παραγωγή νέων καινοτόµων 

προϊόντων από τοπικούς πόρους», «παραγωγή πρώτης ύλης µε άριστη ποιότητα, ποσότητα, 

και τυποποίηση στα δίκτυα διανοµής», «κάλυψη ενεργειακών αναγκών από εναλλακτικές 

πηγές», «κοµποστοποίηση απορριµµάτων», «καινοτοµία στο Marketing», «θεµατικός 

τουρισµός», όπως σηµείωσαν.  

 

Σε επόµενη ερώτηση σχετικά µε τις Τεχνολογίες πληροφορίας και Επικοινωνίας οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι γνωρίζουν αυτές τις τεχνολογίες και µάλιστα τις 

χρησιµοποιούν. Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες e-booking, e-commerce, e-banking, cloud 

computing, marketing, smart phones, social media, applications για κινητά και tablet. Τα 

οφέλη για τις επιχειρήσεις όπως τα ανέφεραν οι επιχειρηµατίες είναι η «µείωση χρόνου και 

κόστους», η «καλύτερη προβολή», η «επικοινωνία µε καταναλωτές», η «µείωση 

αποµονωτισµού», η «απλοποίηση διαδικασιών» και η «µείωση γραφειοκρατίας». Για 

παρόµοιες υπηρεσίες οι επιχειρηµατίες θα προτιµούσαν να στραφούν σε ιδιώτη και όχι στο 

δηµόσιο.  

 

Στο τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου µε τίτλο «απόψεις και προτάσεις για την µελλοντική 

στρατηγική» οι επιχειρηµατίες κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώµη τους για τη «συνεργασία 

στο σχεδιασµό ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την καινοτοµία προσαρµοσµένο στις 

ανάγκες της Περιφέρειας και των επιχειρήσεών της». Σύµφωνα µε τις απαντήσεις θα πρέπει 

να συνεργαστούν όλοι οι φορείς µαζί µε τους αντίστοιχους άµεσα ενδιαφερόµενους 

(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Τοπικοί ∆ήµοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, Ερευνητικοί Φορείς) αλλά τόνισαν ότι θα πρέπει να 

συµµετέχουν σε ένα τέτοιο σχήµα και ιδιώτες (επιχειρήσεις) λόγω της γνώσης των 

προβληµάτων και των συνθηκών στις τοπικές οικονοµίες.  

 

Σε ένα τέτοιο πρόγραµµα σύµφωνα µε τους ερωτώµενους θα πρέπει να υπάρχει «οικονοµική 

και τεχνολογική/συµβουλευτική υποστήριξη», «προβολή τοπικών προϊόντων», «συνεργασία 

επιχειρήσεων και φορέων», «εκπαίδευση επαγγελµατιών µε παραδείγµατα καλών 

πρακτικών», «ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας µε απόλυτη καταγραφή 

της υφιστάµενης κατάστασης (µελέτες)», «χρηµατοδότηση για εξοπλισµό» και «ευελιξία 

αδειοδοτήσεων για καινοτόµες προτάσεις». Συµπληρώνοντας ανέφεραν πως ο ιδιωτικός 

τοµέας σε ένα τέτοιο πρόγραµµα θα µπορούσε να συµµετέχει µε παροχή εµπειριών καλών 

πρακτικών, συµµετοχή στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση, ως µέντορες στο πρόγραµµα, ως 

υπεύθυνοι για το marketing και ως έχοντες επιτελικό ρόλο για συνεργασία µε τους 

υπόλοιπους. 
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Στο τελευταίο µέρος δόθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις. Ζητήθηκαν 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα και σε συντριπτική πλειοψηφία οι 

επιχειρηµατίες έθεσαν τα παρακάτω ζητήµατα: «έλλειψη ρευστότητας και στήριξης 

επιχειρήσεων», «υψηλό κόστος µεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων», «προβλήµατα 

συγκοινωνιών», «υψηλή γραφειοκρατία για συµµετοχή σε προγράµµατα», «έλλειψη 

εµπιστοσύνης στον µηχανισµό ελέγχου», «έλλειψη ενηµέρωσης από το κράτος για θέµατα 

καινοτοµίας», «έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στις τοπικές κοινωνίες» (πολλές 

επιχειρήσεις αναζήτησαν αλλά δεν βρήκαν).  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα είναι εξαγωγικές σε 

ποσοστό 80% και χρησιµοποιούν όλες τοπικούς πόρους. Επίσης οι περισσότερες είχαν 

αυξήσει τις τάσεις παραγωγής ή την επισκεψιµότητα (για τουριστικές) τα τελευταία 3 χρόνια 

(εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις της Χίου όπου είχαν κατά κύριο λόγο µείωση).  

 

5.2.4. Βασικά Συµπεράσµατα 

Σε ένα γενικό επίπεδο οι απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων κινήθηκαν στο ίδιο 

επίπεδο µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων. Ορισµένες διαφοροποιήσεις υπήρχαν αλλά δεν 

δηµιουργούν µεγάλες αποκλίσεις στη συνολική θεώρηση µεταξύ εκπροσώπων φορέων και 

επιχειρήσεων. Άξιο λόγου είναι για παράδειγµα πως όλοι συµφωνούν σχετικά µε τους 

οικονοµικούς και παραγωγικούς τοµείς της ΠΒΑ. Ο τουρισµός, η γεωργία, η κτηνοτροφία και 

το εµπόριο τοπικών προϊόντων (όπως η µαστίχα, το λάδι, το ούζο, το κρασί κλπ) αποτελούν 

τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που όλοι υπογράµµισαν. Η επένδυση αυτή θα πρέπει να 

υποστηριχτεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είτε άλλα ερευνητικά κέντρα ανά τη χώρα και να 

προωθηθεί από τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιούν κατά κύριο 

λόγο τοπικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν σε αφθονία µπορούν να 

αποτελέσουν την πηγή της ανάπτυξης και της στρατηγικής της Περιφέρειας. Η επένδυση σε 

ποιοτικά τοπικά αγροτικά προϊόντα (είτε υπάρχοντα είτε προϊόντα από το παρελθόν) αποτελεί 
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κεφάλαιο για τις τοπικές κοινωνίες ταυτόχρονα µε την τουριστική ανάπτυξη ενός ποιοτικού και 

όχι µαζικού προϊόντος. Αν και όλοι αντιλαµβάνονταν ως δυνατά σηµεία το τρίπτυχο γεωργία-

κτηνοτροφία-τουρισµός, φαινόταν να έχει διαφορετικό νόηµα και προσέγγιση ανά νησί. Για 

παράδειγµα στη Σάµο ο Τουρισµός σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες φαίνεται να παίζει 

µεγαλύτερο ρόλο και ιδιαίτερα ο θεµατικός τουρισµός. Αντίθετα στη Λήµνο η επένδυση στην 

γεωργία και στα τοπικά προϊόντα φαίνεται να είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα του νησιού. Για 

τους ερωτώµενους το κράτος και η ΠΒΑ καλείται να «παντρέψει» αυτά τα στοιχεία για την 

επίτευξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για το Βόρειο Αιγαίο.  

Καινοτοµία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτούς τους τοµείς σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

ερωτώµενων. Υπάρχει τεράστια δυναµική ανάπτυξης και καινοτοµίας της περιφέρειας και 

απαιτείται µία από κοινού προσέγγιση και κοινούς στόχους, όραµα και στρατηγική ανάµεσα σε 

όλους τους φορείς. Είναι σηµαντικό να µην επικεντρωθεί η καινοτοµία µόνο σε νέα προϊόντα 

αλλά και σε υποδοµές (ακτοπλοΐα – αποµόνωση, διαδίκτυο κλπ). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

βρουν νέους και καινοτόµους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους, όπως µέσα από 

επενδύσεις στην προώθηση των εξαγωγών καθώς οι τοπικές αγορές δύσκολα µπορούν να 

ανταποκριθούν στην µαζική προσφορά τοπικών προϊόντων.  

Η συνεργασία µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα αναδείχτηκε επίσης ως ιδιαιτέρως 

σηµαντική. Η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των εταιριών και η ευελιξία του δηµοσίου µπορεί 

να δώσει νέα πνοή σε συνεργατικά σχήµατα (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Τοπικοί ∆ήµοι, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, 

Ερευνητικοί Φορείς), τα οποία όµως θα έχουν ως υπεύθυνους για την προβολή (marketing) 

µέλη από τον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης η συµµετοχή ερευνητικών ιδρυµάτων τονίστηκε ως 

ιδιαιτέρως σηµαντική. Τοπικά το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να δώσει προστιθέµενη αξία σε 

όλο το εγχείρηµα. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι γνωστό σε φορείς και επιχειρήσεις στο 

αντίστοιχο νησί που έχει Πανεπιστηµιακή Μονάδα, δηλαδή σε µεγάλο βαθµό οι ερωτώµενοι 

γνωρίζουν τα τµήµατα (κατά συνέπεια και τα αντικείµενα και τις δραστηριότητες) που είναι 

εγκατεστηµένα στο νησί τους. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που το Ίδρυµα και η Περιφέρεια θα 

πρέπει να εξετάσουν και να επεκταθεί η ενηµέρωση για τα αντικείµενα που θεραπεύει το 

Ίδρυµα προς όλα τα νησιά της ΠΒΑ, ώστε να βοηθηθούν και να πληροφορηθούν οι 

επιχειρηµατίες που χρειάζονται ενίσχυση ή συµβουλευτική σε θέµατα καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας ότι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διαθέτει σχετικές δοµές και δραστηριότητες 

(βλ. Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Μονάδα 

Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας κλπ).  

 

Πάντως µέσα από τις απαντήσεις των ερωτώµενων γίνεται σαφές πως τα προβλήµατα της 

ΠΒΑ όπως «έλλειψη ρευστότητας και στήριξης επιχειρήσεων», «υψηλό κόστος µεταφοράς 

πρώτων υλών και προϊόντων», «προβλήµατα συγκοινωνιών», «υψηλή γραφειοκρατία για 

συµµετοχή σε προγράµµατα», «έλλειψη εµπιστοσύνης στον µηχανισµό ελέγχου», «έλλειψη 

ενηµέρωσης από το κράτος για θέµατα καινοτοµίας», η «διπλή περιφερειακότητα», η «έλλειψη 

αναπτυξιακής κατεύθυνσης», η «χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων & υπηρεσιών», η 

«χαµηλή εξωστρέφεια επιχειρήσεων», η «µηδενική αξιοποίηση έρευνας»,  «έλλειψη 
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συνεργασιών» µπορούν να επιλυθούν µέσα από τα στοχευµένα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. 

 

Για να εξαχθούν όµως ολοκληρωµένα συµπεράσµατα θα πρέπει συµπληρωθούν µε τα 

πρακτικά από τις συναντήσεις διαβούλευσης που έλαβαν χώρα σε κάθε νησί. Με αυτό τον 

τρόπο θα έχει κάποιος µια πλήρη εικόνα για τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε 

την στρατηγική για την «έξυπνη εξειδίκευση». Επίσης η Ε∆Α κάλεσε όλους τους 

συµµετέχοντες (επιχειρήσεις και φορείς) να καταθέσουν και ηλεκτρονικά (µε αποστολή e-mail) 

τις προτάσεις που έχουν για να ενσωµατωθούν στη στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. Θα πρέπει και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη συνολική 

αξιολόγηση. Γενικά, αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι οι περισσότεροι από τους/τις 

συµµετέχοντες/ουσες 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”. Ο συγκεκριµένος όρος όµως έχει διαφορετικό 

περιεχόµενο για τους συµµετέχοντες, µε αποτέλεσµα πολλές από τις απόψεις να είναι πολύ 

διαφορετικές. Όλα τα παραπάνω έγινε προσπάθεια να ληφθούν υπόψη στο προτεινόµενο 

πλαίσιο στρατηγικής για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο. 

 

5.3. Οι παρατηρήσεις των εµπειρογνωµόνων  

Οι εµπειρογνώµονες της ΕΕ έκαναν ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την Περιφερειακή 

Στρατηγική της ΠΒΑ τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας, όσο και για την επόµενη 

προγραµµατική περίοδο. Οι κυριότερες από τις παρατηρήσεις αυτές, όπως προκύπτουν από 

τις συζητήσεις κατά τη συνάντηση διαβούλευσης της Χίου και από το έγγραφο της ΕΕ 

(21/06/2013: Letter to the Governor of North Aegean – Follow up of the regional conference) 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Ολοκλήρωση των έργων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, καθώς 

σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες, οποιαδήποτε µεταφορά έργων στην επόµενη 

προγραµµατική περίοδο “θα µειώσει τη διαθεσιµότητα πόρων για νέα έργα για την 

περίοδο 2014-2020”. Η ολοκλήρωση αυτή “δεν θα βελτιώσει µόνο την απορρόφηση 

αλλά θα δώσει ώθηση και στην απασχόληση”. 

2. Έγκαιρη συµµόρφωση µε τις λεγόµενες ex ante αιρεσιµότητες για την περίοδο 

2014 – 2020, η οποία δεν θα πρέπει να αφορά µόνο τις κεντρικές – εθνικές 

υπηρεσίες, αλλά και τις περιφερειακές, ιδιαίτερα “στους τοµείς της έξυνης 

εξειδίκευσης, της διοικητικής ικανότητας και διαχείρισης αποβλήτων”. 

3. Η διαµόρφωση µιας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για Καινοτοµία 

(Regional Innovation Strategy, RIS)  θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την περίοδο 

2014-2020. η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια ευκαιρία 

επανεκκίνησης της τοπικής οικονοµίας σε βιώσιµα θεµέλια. Η στρατηγική αυτή θα 

πρέπει να “βασιστεί στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Βορείου Αιγαίου και να 

συγκεντρώσει τους πόρους σε περιορισµένο αριθµό θεµατικών προτεραιοτήτων. Ο 

σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας RIS πρέπει να συνεισφέρει στη µεταµόρφωση 
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παραδοσιακών τοµέων, στον ανα-προσανατολισµό του σε δραστηριότητες 

υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και σε νέες αγορές θώκους (κυρίως εξαγωγικές)”. 

 

Ως αποτέλεσµα της συνάντησης διαβούλευσης πρέπει – σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες- 

να στηθεί ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός διακυβέρνησης που να εµπλέκει όλους τους 

συµµετόχους (stakeholders). Η δοµή αυτή θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις ειδικές 

ανάγκες και δεξιότητες της Περιφέρειας, ενώ θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια 

συντονισµού µε σχετικές εθνικές πολιτικές και στρατηγικές. 

 

Οι γενικές προτάσεις των εµπειρογνωµόνων περιλαµβάνουν: 

(α) ∆ιοικητική ικανότητα: όπου θα πρέπει να αναγνωριστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας 

των συµµετόχων  της Περιφέρειας και να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια αυτή θα τους παρασχεθεί 

έγκαιρα και αποτελεσµατικά. 

(β) Εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ. 

 

Οι εστιασµένες προτάσεις των εµπειρογνωµόνων για την RIS περιλαµβάνουν: 

• (α) Εξαιτίας της ποικιλότητας των περιφερειακών οικονοµιών, τα 9 νησιά της 

Περιφέρειας θα πρέπει να εργαστούν προς την αύξηση της ποιότητας, το 

branding και τη σωστή θέση στην αγορά, αλλά και στη δικτύωση των τοπικών 

προϊόντων -τα οποία είναι σε ορισµένες περιπτώσεις µοναδικά- µε τον 

τουρισµό και τη φιλοξενία.  

• (β) Προσπάθειες πρέπει να γίνει για τη σύνδεση του Βορείου Αιγαίου ως µιας 

περιβαλλοντικά βιώσιµης περιφέρειας. Μια ολοκληρωµένη προσπάθεια 

διαχείρισης των αποβλήτων είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει άµεσα, καθώς 

µπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 

τοπικών προϊόντων. 

• (γ) Οι λύσεις που θα προταθούν πρέπει να ακολουθούν το µοντέλο “ανοιχτής 

καινοτοµίας” µε τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων είτε από 

το τοπικό Πανεπιστήµιο, είτε από αλλού. Το υπάρχον επίπεδο συνεργασία µεταξύ του 

ακαδηµαϊκού δυναµικού της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων είναι σήµερα πολύ 

χαµηλό, αλλά συγκεκριµένες επιτυχηµένες πρακτικές δείχνουν ότι υπάρχουν µεγάλα 

περιθώρια συνεργασίας. 

• (δ) Προτείνεται µια “από κάτω” προσέγγιση για τη διαµόρφωση της RIS3, που θα 

προσδιορίσει τις προτεραιότητες, θα ορίσει το Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας 

και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα. 

• (ε) Προτείνεται η όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργή εµπλοκή συµµετόχων της 

Περιφέρειας, µε ιδιαίτερη προσοχή στον ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα, 

περιλαµβανοµένων νέων επιχειρηµατιών σε θέσεις κλειδιά και ακαδηµαϊκών που θα 

µπορέσουν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση της τοπικής γνώσης και στην ωφέλεια της 

τοπικής οικονοµίας. 
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• (στ) Η δηµιουργία οµάδων εργασίας θα συνεισφέρει στην αναγνώριση των 

τεχνολογικών και µη τεχνολογικών αναγκών στους κυριότερους παραγωγικούς 

κλάδους: αγροτική παραγωγή, ιχθυοκαλλιέργειες, πολιτισµός, τουρισµός.  

 

Η διαµόρφωση της διαδικασίας διαβούλευσης που έχει ήδη περιγραφεί, η στρατηγική, οι 

δράσεις και κυρίως η προτεινόµενη δοµή, ακολουθούν µε µεγάλη λεπτοµέρεια τις προτάσεις 

αυτές, ιδιαίτερα όσες αφορούν στην Έξυπνη Εξειδίκευση.  

 

5.4. Το όραµα για µια στρατηγική “Έξυπνης εξειδίκευσης” για την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου 

Μέσα από το πλαίσιο της ΕΕ για την Έξυπνη Εξειδίκευση µπορούµε να αναγάγουµε το 

συµπέρασµα ότι κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να αξιοποιήσει τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά), ώστε να αξιοποιήσει 

πιθανά συγκριτικά της πλεονεκτήµατα διαµορφώνοντας το δικό της όραµα για τη µελλοντική 

περιφερειακή της ανάπτυξη.  

 

Η ιδιαιτερότητα της ΠΒΑ είναι ότι δεν αποτελείται από έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο αλλά από 

έναν πολυδιασπασµένο νησιωτικό χώρο. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση µεταξύ µεγάλων και 

µικρών νησιών αλλά ακόµη και εντός των ίδιων των νησιών. Αυτές οι διαφορές αλλά και η 

αποµόνωση που µπορεί να υπάρχει λόγω της θάλασσας (λόγω του περιορισµού στις 

επικοινωνίες µεταξύ τους) ή η στενότητα των πόρων (ανθρώπινων και φυσικών) σε κάθε νησί 

δηµιουργούν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο ανάπτυξης από ότι η ηπειρωτική χώρα. Είναι 

δύσκολο δηλαδή να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας (λόγω περιορισµού πόρων) και µεγάλες 

αγορές και επιχειρήσεις (λόγω µικρού πληθυσµού και αποµόνωσης).  

 

Άρα η ΠΒΑ θα πρέπει να διαµορφώσει µια ειδική στρατηγική και να αξιοποιήσει τα 

ειδικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νησιών (πχ µοναδικό και πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον, ειδικά τοπικά παραγόµενα προϊόντα, αξιοποίηση τουριστικά του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντός τους). Μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για της ΠΒΑ 

θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτή (διάρθρωση απασχόλησης και παραγωγής και δυναµικότητα και 

εξωστρέφεια των κλάδων), και τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕ για τα επόµενα χρόνια. 

Προφανώς, η στρατηγική για την ΠΒΑ θα πρέπει να έχει ελαφρώς διαφορετικές 

προτεραιότητες από αυτές για  Περιφέρειες µε διαφορετικά γεωγραφικά και παραγωγικά 

χαρακτηριστικά. Για µια Περιφέρεια σαν την ΠΒΑ οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να είναι η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων µε την ενσωµάτωση 

καινοτοµιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών µε 

προτεραιότητα στις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

το όραµα που προτείνεται είναι: 

“Μετασχηµατισµός της οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε µια 

ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στην έξυπνη αξιοποίηση των τοπικών 
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παραγωγικών συστηµάτων και ανάδειξη τους σε συστήµατα νέας δυναµικής και 

προοπτικής”. 

 

Τα επόµενα βήµατα διαµόρφωσης της στρατηγικής είναι η επιλογή των κλάδων, η 

διαµόρφωση ειδικών στόχων ανά κλάδο, η πρόταση δράσεων ανά κλάδο και πρόταση για 

δείκτες παρακολούθησης – αξιολόγησης. Σχηµατικά η διαδικασία παρουσιάζεται στον Πίνακα  

5.4.1. 

 

Πίνακας 5.4.1.  

Το Όραµα: “Μετασχηµατισµός της οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου σε µια ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στην έξυπνη 

αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών συστηµάτων και ανάδειξη 

τους σε συστήµατα νέας δυναµικής και προοπτικής”  

Κλάδοι Αγροδιατροφικός 

τοµέας (Αγροτική 

Παραγωγή και 

Μεταποίηση) 

Τουρισµός - 

Πολιτισµός 

e- οικονοµία 

Στόχοι – στρατηγική 

ανά κλάδο 

“Από το χωράφι στο 

ράφι” 

Επικέντρωση στην 

ποιότητα: τεκµηρίωση 

- πιστοποίηση 

Συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

Επικέντρωση στην 

ποιότητα: τεκµηρίωση 

- πιστοποίηση 

Συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

Ενσωµάτωση σε 

άλλες επιχειρήσεις 

Συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

  

∆ράσεις Σύνδεση πρακτικών 

αγροτικής παραγωγής 

και µεταποίησης για 

βελτίωση ποιότητας 

και πιστοποίηση - 

ιχνηλασιµότητα 

Ολοκληρωµένα 

προγράµµατα έρευνας 

– δικτύωσης – 

εµπορίας ανά πόρο 

ή/και νησί 

Εφαρµοσµένη 

έρευνα/µικρο-έρευνα 

προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

Ολοκληρωµένα Εφαρµοσµένη έρευνα/ Ενίσχυση 
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προγράµµατα έρευνας 

– δικτύωσης – 

εµπορίας ανά προϊόν 

ή/και νησί 

µικρο-έρευνα 

προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

συνεργασίας µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

Εφαρµοσµένη 

έρευνα/µικρο-έρευνα 

προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

Ενίσχυση 

συνεργασίας µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

 

Ενίσχυση 

συνεργασίας µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

  

 

5.5. Οι προτεινόµενοι κλάδοι και τακτικοί στόχοι ανά κλάδο 

Σύµφωνα µε την Sandu (2012), οι επιχειρήσεις που θα αποτελέσουν πηγές έξυπνης 

εξειδίκευσης, θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις: 

1) που θα έχουν σχέση µε την έρευνα και την καινοτοµία, είτε σε επίπεδο παραγωγής, 

είτε σε επίπεδο σχεδιασµού προϊόντων. Είναι πολύ σηµαντικό να συµµετέχουν 

επιχειρήσεις µε καταγεγραµµένες τεχνικές εξειδίκευσης. 

2) µε δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης. Ακόµη και αν στην παρούσα φάση οι 

οικονοµικοί δείκτες των επιχειρήσεων αυτών δεν είναι πολύ ψηλοί, αν οι εκτιµήσεις 

των οικονοµικών στοιχείων δείχνουν αυξητική τάση, αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν να 

αποτελέσουν πηγή για έξυπνη εξειδίκευση. 

3) που µπορούν να συνεργάζονται είτε µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, είτε µε 

επιχειρήσεις της περιφέρειας στην οποία ανήκουν, είτε επιχειρήσεις που έχουν 

αποδείξει ότι µπορούν να συνεργάζονται, ακόµη και σε διαδικτυακό επίπεδο (cloud 

synergy) 

 

Η ανάγκη συνεργασίας των επιχειρήσεων βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

καθεµίας, µπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα βελτίωσης των ίδιων των επιχειρήσεων, 

ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων και παραγωγή προϊόντων ή και υπηρεσιών που µπορεί να 

θεωρηθούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για µια ολόκληρη περιφέρεια (David, et al., 2012, 

McCann, 2012). 
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Η σχέση µεταξύ των πόρων σε έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των τοµεακών 

δοµών µιας περιφέρειας, όπως και οι συνέργειες για τη βελτίωση υφιστάµενων 

δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη νέων, αποτελούν βασικά κίνητρα για την αντιµετώπιση της 

αβεβαιότητας που µπορεί να προκαλεί σε κάποιες επιχειρήσεις, η επένδυση σε έξυπνη 

εξειδίκευση (Forey (2011, 2012) ). 

  

Η επιλογή των κλάδων γίνεται µε βάση µια σειρά από κριτήρια, τα οποία αναπτύσσονται στη 

συνέχεια, µαζί µε κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων κάθε κλάδου στις οποίες πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα: 

1. Παραγωγικός κλάδος: όπως έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω, η επιλογή των 

παραγωγικών κλάδων αφορά στην υπάρχουσα διάρθρωση της παραγωγής και 

απασχόλησης στην Περιφέρεια. Γενικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί (ενότητα 4.1) οι 

κλάδοι θα µπορούσαν να διακριθούν σε αυτούς που είναι είτε (α) άµεσα εξαγωγικοί 

και φέρνουν εισοδήµατα στην Περιφέρεια από πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών ή (β) 

αναδιανεµητικοί, που ανακυκλώνουν εισοδήµατα στο εσωτερικό της Περιφέρειας, ή 

φέρνουν εισοδήµατα από το ∆ηµόσιο τοµέα (µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα). Από τις 2 

αυτές κατηγορίες, η πρώτη είναι αυτή στην οποία πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη 

έµφαση για στρατηγικές ανάπτυξης καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας και αυτό 

αναγνωρίζεται σε όλα τα επιστηµονικά κείµενα και στα κείµενα σχεδιασµού και 

εφαρµογής πολιτικών σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στην πρώτη κατηγορία θα 

πρέπει να προστεθούν και κλάδοι που µπορεί να µην είναι άµεσα εξαγωγικοί, αλλά 

που η παραγωγή τους καλύπτει τοπικές ανάγκες που σε διαφορετική 

περίπτωση θα καλύπτονταν από εισαγωγές. Αυτοί οι κλάδοι στην ΠΒΑ είναι 

κυρίως τρεις: 1) ο πρωτογενής τοµέας, 2) τα αγροδιατροφικά προϊόντα - η 

µεταποίηση, 3) ο τουρισµός. Από τους κλάδους αυτούς, ο τουρισµός µπορεί να 

θεωρηθεί ως ο κατ' εξοχήν εξαγωγικός κλάδος, καθώς φέρνει εισοδήµατα στην 

περιοχή από άλλες περιοχές. Ο πρωτογενής τοµέας καλύπτει κυρίως τοπικές ανάγκες 

που σε διαφορετική περίπτωση θα καλύπτονταν από εισαγωγές, αν και 

καταγράφονται και δυναµικές επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό και έντονα 

στοιχεία ενσωµάτωσης καινοτοµίας σε διάφορες διεργασίες τους. Η µεταποίηση των 

αγρο-διατροφικών προϊόντων καλύπτει τοπικές ανάγκες επίσης, αλλά κυρίως 

πρόκειται για κλάδο µε εξαγωγικό προσανατολισµό και ορισµένες πολύ δυναµικές 

επιχειρήσεις σε φυτικά προϊόντα (µαστίχα και ελαιόλαδο), ζωικά προϊόντα (τυρί), 

οινόπνευµα (κρασί, ούζο) και αλιεύµατα.  Πρόσφατη µελέτη αναπτύσσει το θεωρητικό 

εκείνο µοντέλο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αποτελεσµατικότητα για την 

ενσωµάτωση καινοτοµιών και εργαλείων έξυπνης εξειδίκευσης στον εν λόγω κλάδο 

και τις επιχειρήσεις του (Skalkos). Ο συνδυασµός του πρωτογενούς τοµέα, µε την 

παραγωγή πρώτων υλών, µε τον τοµέα της µεταποίησης µε σκοπό την παραγωγή 

τελικών προϊόντων ελκυστικών στον καταναλωτή είναι το ζητούµενο, και ο βασικός 

στόχος για την ανάπτυξη, και ουσιαστική αναβάθµιση των ως άνω δύο κλάδων. Ο εν 

λόγω προβληµατισµός σύνδεσης των δύο κλάδων µεταξύ των αποτελεί και το βασικό 
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προβληµατισµό της διαβούλευσης και των ερωτηµατολογίων µε τις επιχειρήσεις που 

υλοποιήθηκε ως µέρος του παρόντος σχεδίου (προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω). 

Εποµένως οι κλάδοι στους οποίους δίνεται προτεραιότητα είναι: τουρισµός - 

πολιτισµός, αγροτική ανάπτυξη – µεταποίηση, “e- τεχνολογία” . 

2. Μέγεθος και σχετική επιτυχία επιχειρήσεων: στη στρατηγική, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι πραγµατικές επιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή, αλλά και οι διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η αποτίµηση των 

επιπτώσεων αφορά τόσο στην κλίµακα παραγωγής (πόσοι τοπικοί παραγωγοί και 

δρώντες συµµετέχουν και επωφελούνται) και από την επιτυχία των επιχειρήσεων (αν 

είναι λιγότερο ή περισσότερο επιτυχηµένες. Η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις 

επιχειρήσεις «οδηγούς», που είναι συνήθως µικρές σε κλίµακα (αφορούν δηλαδή 

λίγους σχετικά δρώντες), αλλά επιτυχηµένες και οι οποίες µπορούν να προσφέρουν 

ιδέες και πρακτικές λύσεις σε προβλήµατα και σε καινοτοµίες και να αποτελέσουν 

καλά παραδείγµατα σε µια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. ∆εν θα πρέπει όµως να 

αγνοηθούν και επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας που δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένες, 

ακριβώς επειδή, λόγω της κλίµακας παραγωγής τους, αφορούν πολλούς 

συµµετέχοντες και δρώντες. Πρόσφατη µελέτη της απόδοσης των εν λόγω 

επιχειρήσεων της περιφέρειας όσον αφορά την οργάνωση, το µάρκετινγκ, τις 

διαδικασίες, και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, απέδειξε ότι εκεί που οι 

επιχειρήσεις υστερούν υπερβολικά είναι το µάρκετινγκ µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούν να εισπράξουν τα αναµενόµενα από οποιαδήποτε καινοτοµία ή νεοτερισµό 

διαδικασίας και προϊόντος ενσωµατώνουν στην επιχείρηση τους (Skalkos et al). Από 

την εµπειρία και βάσει των βιβλιογραφικών ευρηµάτων οι ανάγκες των επιχειρήσεων 

σε καινοτοµία διαφέρουν µε βάση (α) Το µέγεθος τους, (β) τη γεωγραφική τους 

τοποθεσία, (γ) τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Έτσι, όπως προέκυψε και από τα 

ευρήµατα της διαβούλευσης, οι µεγάλες επιχειρήσεις γνωρίζουν ακριβώς τις 

ανάγκες τους και προσδιορίζουν εύκολα τι χρειάζονται, οι µικρές επιχειρήσεις, 

συνήθως ή δεν γνωρίζουν τις ανάγκες τους, ή έχουν κάποιες ιδέες τις οποίες 

δυσκολεύονται να υλοποιήσουν ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται δυσκολία ανεύρεσης 

συνεργατών για βοήθεια και υποστήριξη. Η τοποθεσία µιας επιχείρησης είναι 

σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη συνεργασιών και την δηµιουργία 

επιχειρηµατικών δικτύων. Τα δίκτυα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την µεταφορά 

τεχνογνωσίας ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε µικρά νησιά. Η διοίκηση 

της εταιρείας και η δυνατότητα για τη λήψη σηµαντικών και γρήγορων αποφάσεων 

είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας. 

3. Ενσωµάτωση καινοτοµιών στη δραστηριότητα της επιχείρησης στο παρελθόν. 

Πρόσφατη µελέτη παρέµβασης µε την εφαρµογή τεχνοδιάγνωσης καινοτοµίας (Τ∆Χ) 

σε 40 επιχειρήσεις της περιφέρειας απέδειξε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις µπορούν να 

προσφέρουν τα προσδοκώµενα εφ’ όσον υποστηριχθούν και καθοδηγηθούν σωστά 

και αποτελεσµατικά (Skalkos, Bakouros). Έτσι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις 

επιχειρήσεις που είναι ήδη καινοτόµες, ακόµη και αν αυτή η καινοτοµία µπορεί να 
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θεωρηθεί ως “δεδοµένη” ή “χαµηλής στάθµης” για άλλες επιχειρήσεις σε περιοχές µε 

διαφορετικά παραγωγικά, κοινωνικά, οικονοµικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς και κλάδους της λεγόµενης “e-

τεχνολογίας” είναι επίσης προνοµιακοί συνοµιλητές για στρατηγικές και πρακτικές 

έξυπνης εξειδίκευσης, ακόµη και αν το αντικείµενο τους είναι µακριά από τους τοµείς 

προτεραιότητας που έχουν ήδη αναφερθεί, καθώς µπορούν να αποτελέσουν 

προνοµιακούς συνεργάτες µε άλλες επιχειρήσεις µε µικρότερο ή µηδενικό βαθµό 

ενσωµάτωσης τέτοιων τεχνολογιών και διαδικασιών. 

4. Είδος προϊόντων - υπηρεσιών: έµφαση σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τοπικό 

κεφάλαιο (φυσικό, πολιτισµικό και παραγωγικό) µε στόχο µακροπρόθεσµη διατήρηση 

του κεφαλαίου και όχι τη βραχυπρόθεσµη κατανάλωση του, για παραγωγή προϊόντων 

και υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία. 

5. Συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις: έµφαση σε επιχειρήσεις που ήδη έχουν 

παγιώσει ή επιδιώκουν τοπικές συνεργασίες – συνέργειες οριζόντιες (µε άλλες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και τοµέα) και κάθετες (µε επιχειρήσεις άλλων τοµέων) 

για συνειδητοποίηση ότι το προϊόν ή οι πόροι είναι κοινοί. Οι τοπικές συνεργασίες 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για να συνειδητοποιηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις το 

προϊόν ή οι πόροι που παράγουν το προϊόν – υπηρεσία είναι κοινοί και δεν “ανήκουν” 

σε καµιά επιχείρηση, αν και προφανώς ορισµένες επιχειρήσεις µπορούν να τους 

αξιοποιήσουν καλύτερα από άλλες και να παράγουν καλύτερα προϊόντα – υπηρεσίες. 

Τέλος, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών µε 

υψηλή προστιθέµενη αξία αξιοποιώντας τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

δηµιουργώντας εξειδικευµένες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, επιχειρήσεις που ∆ΕΝ 

ενσωµατώνουν τοπικούς πόρους και κεφάλαια και δεν χρησιµοποιούν τοπικούς 

πόρους µε µακροπρόθεσµη προοπτική και δεν αφορούν προϊόντα µε υψηλή 

προστιθέµενη αξία, δεν θα πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας σε µια στρατηγική 

καινοτοµίας και έξυπνης εξειδίκευσης. 

6. Έδρα της επιχείρησης: οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις κατά πλειοψηφία θα πρέπει 

να έχουν έδρα το Βόρειο Αιγαίο χωρίς όµως αυτό αν είναι προαπαιτούµενο 

συµµετοχής.  Επιχειρήσεις και από άλλες ελληνικές περιφέρειες θα πρέπει να έχουν 

το δικαίωµα συµµετοχής, αρκεί αποδεδειγµένα, να χρησιµοποιούν πρώτες ύλες του 

Βορείου Αιγαίου στην δραστηριότητα τους, και να παράγουν προϊόντα ονοµασίας 

προέλευσης, προβάλλοντας έτσι και προωθώντας τον πλούτο της περιφέρειας.          

 

Ακολουθεί η ανάλυση των στόχων ανά κλάδο. 

 

5.5.1. Πρωτογενής Τοµέας & Μεταποίηση 

Οι στόχοι και η στρατηγική για τον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση βασίζονται στα όσα 

έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των κλάδων και των 

επιχειρήσεων, αλλά και στο γενικό όραµα για την οικονοµία της Περιφέρειας. ∆ιακρίνονται 

τρεις γενικοί στόχοι ως πλαίσιο στρατηγικής. 
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• “Από το χωράφι στο ράφι”, 

• Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκµηρίωση – πιστοποίηση, 

• Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων: οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων 

κλάδων). 

 

Α. “Από το χωράφι στο ράφι” 

Η στρατηγική “Από το χωράφι στο ράφι” έχει ως όραµα για την αγροτική παραγωγή και τη 

µεταποίηση στην ΠΒΑ το: «ΝΕΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ» - µε προέλευση ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ «BACK TO THE FUTURE».  

 

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αποτελεσµατική διαχείριση και συντονισµό του συνόλου της 

τροφικής αλυσίδας καλύπτοντας, και εξυπηρετώντας έτσι τα προϊόντα όλων των µελών της 

αλυσίδας. Στην ΕΕ και στην Ελλάδα σήµερα γενικά, ο τοµέας των τροφίµων βρίσκεται 

αντιµέτωπος µε µεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν από τις αλλαγές στο οικονοµικό και µη 

οικονοµικό περιβάλλον, από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, από την παγκόσµια αύξηση στην 

κατανάλωση τροφίµων, καθώς και από µία µειούµενη παραγωγική βάση, λόγω π.χ., της 

απώλειας της καλλιεργήσιµης γης, ή της µετατροπής της σε καλλιέργειες που δεν παράγουν 

τρόφιµα. Οι προκλήσεις αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από µία µεµονωµένη επιχείρηση, 

ιδιαίτερα σε µια Περιφέρεια όπως η ΠΒΑ µε τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και παραγωγικά 

χαρακτηριστικά της, αλλά απαιτεί συντονισµένες δράσεις και συντονισµό. Ο προσδιορισµός 

και η υλοποίηση των «καλύτερων» ιδεών για τέτοιες ενέργειες και ανάγκες συντονισµού 

γίνεται µέσα από τη ∆ιαχείριση της Τροφικής Αλυσίδας (∆ΤΑ). Η υποστήριξη αυτή, µε τη 

σειρά της, παρέχει στις επιχειρήσεις τα µέσα για τη βελτίωση της δική τους 

ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας και του κλάδου τους και της κάλυψης των προσδοκιών 

των πελατών τους και της κοινωνίας όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων, στη 

προστασία του περιβάλλοντος και στην διατήρηση θέσεων εργασίας. Σήµερα, φαίνεται η 

ανάγκη για να προσαρµοστεί η τάση για αυξηµένη ολοκλήρωση κατά µήκος της αλυσίδας 

αξίας, µε την οργάνωση µίας ευέλικτης προσέγγισης του δικτύου, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες των αλλαγών τεχνολογίας, των συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, 

καθώς και των θεσµικών αλλαγών. Η υποστήριξη της ∆ΤΑ είναι προς την κατεύθυνση των 

φορέων που εκπροσωπούν την αλυσίδα των τροφίµων, τους προµηθευτές, τους παραγωγούς 

πρωτογενούς τοµέα, µεταποιητές και εµπόρους λιανικής πώλησης, µε τελικούς αποδέκτες 

τους καταναλωτές. Ως παράδειγµα στρατηγικής προοπτικής ανάπτυξης για οµάδες 

επιχειρήσεων αναφέρεται η επένδυση στον τοµέα των υποδοµών για ολόκληρη την αλυσίδα 

όπως τα ηλεκτρονικά δίκτυα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων, τη διασφάλιση 

της ποιότητας και της διαφάνειας στην επικοινωνία των επιχειρήσεων, καθώς και προς τους 

καταναλωτές. Οι υποδοµές αυτές χρησιµεύουν προς όφελος της αλυσίδας ως σύνολο, αλλά 

είναι πέρα από την ικανότητα επένδυσης κάθε µίας οµάδας, ειδικά αν το όφελός τους 

εξαρτάται από τη συµµετοχή της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, που θα µπορούσε να πάρει 

χρόνο για να υλοποιηθούν. Στο επίπεδο της έρευνας πέντε αλληλένδετοι στρατηγικοί τοµείς 
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έχουν αναγνωριστεί ως καθοριστικοί για την ικανότητα του τοµέα να ανταποκριθεί στις 

µελλοντικές προκλήσεις και να ξεπεράσει τα εγγενή προβλήµατα της ανάπτυξης του.  

 

Αυτοί επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση: 

• καταναλωτών µέσω της παροχής ποιότητας και την ποικιλία στα τρόφιµα που 

µπορούν να αντέξουν οικονοµικά και να εµπιστευθούν 

• παραγωγών ( αγροτών) 

• αλυσίδων τροφίµων µέσω µεγαλύτερης διαφάνειας για τις εξελίξεις στη 

διακυβέρνηση, στην εµπιστοσύνη, στην αποδοτικότητα, στην καινοτοµία και 

στη δυναµική 

• των ΜΜΕ, µέσω της καλύτερης ενσωµάτωσης στις παγκόσµιες και 

περιφερειακές αλυσίδες αξίας 

• του κλάδου µέσω της καλύτερης κατανόησης της δυναµικής σε αυτούς τους 

κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική 

απόδοση και βιωσιµότητα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και της 

αλλαγής. 

 

Όσον αφορά στην τροφική αλυσίδα για το Βόρειο Αιγαίο, σήµερα αυτή απαιτεί ανάπτυξη 

και βελτίωση πριν να µπορεί να χαρακτηριστεί ως "αλυσίδα αξίας". Επί του παρόντος, 

εξακολουθεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά µιας παραδοσιακής αλυσίδας, καθώς 

επικεντρώνεται στην ανταπόκριση σε καλά προκαθορισµένα θέµατα, αλλά δεν έχει ευελιξία. 

Για να αντιµετωπιστούν αυτά τα σηµαντικά µειονεκτήµατα που θα µετατρέψουν την 

περιφερειακή αλυσίδα τροφίµων σε µια αλυσίδα αξίας, απαιτείται ένα κοινό όραµα το οποίο 

µπορεί να οδηγήσει σε µια ρεαλιστική, εστιασµένη στρατηγική ανάπτυξης αποτελούµενη από 

διάφορα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθεί από διάφορους φορείς. 

 

Η αλυσίδα των τροφίµων µπορεί να είναι ένα βασικό στοιχείο στο περιφερειακό σύστηµα 

καινοτοµίας. Για το σκοπό αυτό, η περιφερειακή διαχείριση της αλυσίδας τροφίµων θα πρέπει 

να προσδιορίσει το µονοπάτι για την εµπορική ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας, 

παρέχοντας στρατηγικές γνώσεις για τις ευκαιρίες της αγοράς και τις ανάγκες της και 

κινητοποιώντας τους φορείς καινοτοµίας σε όλη την περιφέρεια,  προκειµένου να επιτρέψουν 

στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 

ελληνικής και την παγκόσµια αγορά. Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί µε την παραγωγή νέων, 

µοναδικών, καινοτόµων, προϊόντων διατροφής Βορείου Αιγαίου, µεσογειακής καταγωγής, 

ελκυστικών στην παγκόσµια αγορά, µε σηµαντική προστιθέµενη αξία , και την προοπτική για 

ευρεία παραγωγή.  

 

Τα υπό εξέταση προϊόντα (στο τραπέζι) θα παράγονται από τοπικές γεωργικές πρώτες ύλες 

(από το αγρόκτηµα), οι οποίες δεν είχαν χρησιµοποιηθεί συστηµατικά τα τελευταία χρόνια για 

τον σκοπό αυτό, αλλά είχαν χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν για αιώνες ως πρώτες ύλες ή 

τρόφιµα για τη διατροφή της ελληνικής χαµηλής και της µεσαίας τάξης. Η αναζωογόνηση των 
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προϊόντων αυτών είναι το όραµα αυτής της στρατηγικής (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ «BACK 

TO THE FUTURE»). Ο στρατηγικός στόχος είναι παλιά προϊόντα, εκ νέου - παραγόµενα µε τα 

νέα, σύγχρονα, τεχνολογικά δεδοµένα και την προώθησή τους ως «νέα» προϊόντα στην 

παγκόσµια αγορά. 

 

Τέτοια ενδεικτικά είδη προϊόντων της περιφέρειας περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

1) Προϊόντα ψυχανθών και όσπρια, 

2) Προϊόντα από σταφύλια όπως µουσταλευρία κ.α. 

3) Προϊόντα από ελιές όπως πατέ µε ξηρούς καρπούς, µπαχαρικά κ.α. 

 

Έµφαση θα δοθεί στη µη χρήση χηµικών επεξεργασίες απολύµανσης για τα σύκα και τα 

φασόλια, τα φυσικά υποκατάστατα ζάχαρης κ.α. Και στην επισήµανση του προϊόντος, που θα 

πρέπει να περιλαµβάνει την ιστορία, την παράδοση, τον τόπο της περιοχής παραγωγής και 

την γεωργική εκµετάλλευση όπου καλλιεργήθηκε η πρώτη ύλη, αν είναι δυνατόν.   

 

Πολλές από τις πρώτες ύλες που αποτελούν διατροφικούς πόρους και είναι ξεχασµένοι και 

ανεκµετάλλευτοι, αποτελούν βασικά συστατικά της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Καθώς η 

Μεσογειακή ∆ιατροφή αποτελεί όρο βιογεωγραφικό που δηλώνει την ύπαρξη διαφορών και 

ιδιαιτεροτήτων στους διαφορετικούς τόπους γύρω από τη Μεσογειακή λεκάνη, αυτό 

εξορισµού καθιστά τους µοναδικούς και ιδιαίτερους διατροφικούς πόρους των Νησιών της 

Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου ως ιδιαίτερους και µοναδικούς διατροφικούς πόρους της 

Μεσογειακής διατροφής και συνιστούν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα λόγω της 

µοναδικότητάς τους. Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν πιθανές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία 

του οργανισµού που δεν έχουν µελετηθεί συστηµατικά µέχρι σήµερα, και που µεταφέρονται 

στο τελικό προϊόν τροφίµου, παρέχοντας τους έτσι ιδιότητες φαρµακοθρεπτικές, ή ακόµη και 

λειτουργικές (functional). Η ανάδειξη της διατροφικής αξίας ταυτόχρονα µε την επίτευξη 

άριστων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κατά την παρασκευή διατροφικών προϊόντων 

αποτελεί µία υπόθεση εργασίας για παραγωγή και διάθεση καινοτόµων διατροφικών 

προϊόντων.  

 

Η καινοτοµία πηγάζει τόσο από τα ιδιαίτερα και µοναδικά διατροφικά προϊόντα όσο και από 

την ταυτόχρονη (α) παροχή ενέργειας και βασικών θρεπτικών συστατικών, (β) κάλυψη 

υψηλών οργανοληπτικών απαιτήσεων και (γ) διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας σε 

προληπτικό επίπεδο (Σχήµα 4.5.1).  

 

Σχήµα 5.5.1. ∆ιαδικασία παραγωγής νέων διατροφικών προϊόντων 
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Η χρήση αυτών των πολύτιµων πρώτων υλών στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων µπορεί να 

οδηγήσει σε µια ποικιλία νέων τροφίµων µε µοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 

ιδιότητες για την υγεία κλπ., ελκυστικά για το σύγχρονο καταναλωτή. Ο συνδυασµός αυτός 

πρέπει να στηθεί µε κανόνες αειφορίας και να οδηγήσει σε λειτουργική σύνδεση πρωτογενούς 

παραγωγής µε µεταποίηση. Η λειτουργική σύνδεση µετατρέπει την πρωτογενή παραγωγή 

από απλό προµηθευτή της µεταποίησης σε ενεργό µέρος της τροφοδοτικής αλυσίδας «από το 

χωράφι στο ράφι». Για το σκοπό είναι σηµαντικό να αρθεί η παραδοσιακή καχυποψία των 

παραγωγών προς τη µεταποίηση. Στα πλαίσια εφαρµοσµένης έρευνας ιδιαίτερης σηµασίας 

κρίνεται η συστηµατική µελέτης της ενδογενούς φυσική µικροχλωρίδας των διαφόρων 

παραδοσιακών ζυµωµένων τροφίµων (π.χ. τυριά, κρασί, αλλαντικά) που παράγονται στην 

ΠΒΑ µε σκοπό την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας τους (από µικροβιολογική άποψη) και κατά 

συνέπεια την αύξηση της προστιθεµένης αξίας αυτών των τροφίµων. Η µελέτη αυτής της 

µικροχλωρίδας αναµένεται να φανερώσει πλούσια µικροβιακή ποικιλότητα που θα 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και µικροοργανισµούς µε προβιοτικές (χρήσιµες) για την υγεία 

του ανθρώπου ιδιότητες. Η συστηµατική µελέτη αυτών των µικροοργανισµών (τόσο από 

βιοχηµική, όσο και από τεχνολογική άποψη) θα µας επιτρέψει να τους χρησιµοποιήσουµε 

ακόµα και ως συµπληρώµατα σε άλλα νέα καινοτόµα προϊόντα διατροφής αναδεικνύοντας 

έτσι µε τον καλύτερο τρόπο τον «βιολογικό πλούτο» των παραδοσιακών ζυµωµένων 

τροφίµων της ΠΒΑ. Πέραν της έρευνας στον παραπάνω τοµέα, η εφαρµοσµένη έρευνα 

µπορεί να αξιοποιηθεί για να λυθούν κρίσιµα προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν σε 

διάφορα παραγόµενα τρόφιµα στην ΠΒΑ (π.χ. µειωµένος χρόνος ζωής κάποιων προϊόντων) 

αξιοποιώντας τις νέες επιστηµονικές τάσεις στον τοµέα αυτό (π.χ. συσκευασία τροφίµων υπό 

τροποποιηµένη ατµόσφαιρα, συσκευασία τροφίµων µέσα σε εδώδιµες µεµβράνες που 

περικλείουν φυσικές αντιµικροβιακές ουσίες, ενσωµάτωση στα τρόφιµα φυσικών και ασφαλών 

συντηρητικών όπως αιθερίων ελαίων κτλ). Η αξιοποίηση αυτών των πολλά υποσχόµενων 
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τεχνολογιών θα βοηθήσει όχι µόνο στο να παραχθούν τρόφιµα µε αυξηµένη διάρκεια ζωής, 

αλλά επίσης και τρόφιµα τα οποία θα είναι απόλυτα ασφαλή για τους καταναλωτές (µέσω του 

αποτελεσµατικού ελέγχου των τροφιµογενών παθογόνων µικροοργανισµών, αλλά και της 

ελαχιστοποίησης της χρησιµοποίησης πιθανών επιβλαβών χηµικών συντηρητικών). 

 

Σύγχρονη πλατφόρµα µπορεί να είναι η εφαρµογή της µεθόδου της «Συµβολαιακής 

καλλιέργειας» ενισχυµένης µε ανάπτυξη κανόνων αειφορίας και µεθόδων επίβλεψης και 

επαλήθευσης εφαρµογής τους. Συνεργασία αυτού του επιπέδου προωθεί: Α. Την οικονοµική 

βιωσιµότητα ολόκληρης της αλυσίδας. Β. Τη διασφάλιση της παραδοσιακής πρώτης ύλης σε 

επάρκεια και µε την εγγύηση που παρέχει η άµεση συνεργασία, ώστε να µεγιστοποιηθεί η 

παραγωγή εγγυηµένα παραδοσιακών προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι» µε εγγύηση 

προέλευσης (ιχνηλασιµότητα), ασφάλειας προϊόντων και οικονοµικής απόδοσης.  

 

Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση µπορεί να παίξει η «γνωριµία» των καταναλωτών µε τα 

παραδοσιακά προϊόντα ως µέρος της τουριστικής δραστηριότητας. Συνεπώς οι Τουριστικές 

µονάδες (ξενοδοχεία, µονάδες µαζικής εστίασης, tour operators) µπορούν να συµβάλουν 

αποτελεσµατικά στις δράσεις προώθησης των τοπικών προϊόντων, είτε σερβίροντας τα στις 

αντίστοιχες µονάδες είτε προβάλλοντας τα στους χώρους τους.  

 

Για την υλοποίηση της αποστολής, θα πρέπει τα µέλη της βιοµηχανίας και οι άλλοι 

εµπλεκόµενοι να κατανοήσουν, να προσαρµοστούν, και να συµµετέχουν ενεργά σε στενή 

συνεργασία µεταξύ τους για την υλοποίηση του συνολικού οράµατος και του στόχου. Η 

προώθηση της καινοτοµίας στη διαχείριση της ελληνικής βιοµηχανίας τροφίµων σε κάθε 

τµήµα της αλυσίδας είναι απαραίτητος για την αναβάθµιση της καινοτοµικής της ικανότητας, 

δίνοντάς της την δυνατότητα να προσαρµόσει αυτό το νέο όραµα στην λειτουργία της, και να 

συµµετάσχει ενεργά στη συνολική παραγωγική διαδικασία των νέων προϊόντων. Η πρόσφατη 

βιβλιογραφία παρέχει τέτοιες µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προορίζονται ειδικά για την 

τοµέα των τροφίµων, και µάλιστα για µικροµεσαίες επιχειρήσεις τροφίµων όπως αυτές του 

Βορείου Αιγαίου (Skalkos). 

 

Β. Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκµηρίωση - πιστοποίηση 

Η ποιότητα είναι µια έννοια πολύ κεντρική στη συζήτηση σχετικά µε την παραγωγή και 

εµπορία αγροδιατροφικών προϊόντων. Αν και γενικά µπορεί να οριστεί ως «Ο βαθµός 

υπεροχής ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας από αντίστοιχα προϊόντα – υπηρεσίες», εν 

τούτοις µπορεί να έχει πολύ διαφορετικό περιεχόµενο ανάλογα µε το είδος των προϊόντων – 

υπηρεσιών, τη χώρα, το περιφερειακό ή τοπικό πλαίσιο, το κοινωνικό πλαίσιο, το αν 

αναφέρεται σε παραγωγούς ή καταναλωτές, κ.α. Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται στις 

διαφορετικά κριτήρια µε τα οποία συνήθως συνδέεται η ποιότητα και τα οποία για 

αγροδιατροφικά προϊόντα περιλαµβάνουν (α) ποιότητα από ασφάλεια - τυποποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. συστήµατα HACCP, ISO, κτλ.), (β) ποιότητα από 

παραγωγική διαδικασία (π.χ. βιολογικά προϊόντα, συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης, 
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κτλ.), (γ) ποιότητα από περιοχή προέλευσης (π.χ. προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας 

Προέλευσης ΠΟΠ, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ΠΓΕ, κτλ.), αλλά και (δ) 

«συµβολική» ποιότητα από πολιτισµικές, ιδεολογικές ή συµβολικές σχέσεις µεταξύ 

προϊόντος και καταναλωτή, οι οποίες µπορεί να συνδέονται µε τις παραπάνω περιπτώσεις, 

αλλά µπορεί και όχι.  

 

Οι διαφορετικές κατηγορίες συνδέονται και µε διαφορετικού τύπου πιστοποιήσεις (εκτός από 

τη «συµβολική» ποιότητα). Γενικά, πιστοποιήσεις ασφάλειας – παραγωγικής διαδικασίας είναι 

σηµαντικές για την αλυσίδα διακίνησης και ιδιαίτερα για µεγάλους λιανοπωλητές (έτσι, π.χ. 

φρούτα και λαχανικά που δεν παράγονται µε συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης δεν 

µπορούν να µπουν σε ράφια ξένων αλυσίδων, όπως και µεταποιηµένα χωρίς ISO ή/και 

HACCP), ενώ πιστοποιήσεις προέλευσης και παραγωγικής διαδικασίας είναι συχνά πολύ 

σηµαντικές για τους καταναλωτές. 

 

Γίνεται έτσι προφανές ότι η τεκµηρίωση – πιστοποίηση της ποιότητας πρέπει να είναι ένας 

στόχος της στρατηγικής της ΠΒΑ για την έξυπνη εξειδίκευση, όχι γιατί αποτελεί από µόνη της 

«καινοτοµία», αλλά συχνά γιατί είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορούν να 

πιστοποιηθούν και να τεκµηριωθούν η ποιότητα και άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων και να παρέχουν τη βάση για εφαρµογή άλλων καινοτοµιών.  

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα σε αυτό το πλαίσιο είναι η σύνδεση της µεταποίησης µε την 

πρωτογενή παραγωγή, καθώς µια εστίαση στην ποιότητα δεν µπορεί να υλοποιηθεί 

αποτελεσµατικά µε παρεµβάσεις µόνο στη µεταποίηση, αλλά απαιτούνται και 

παρεµβάσεις στην καλλιέργεια – εκτροφή, ανάλογα µε το προϊόν. Τέτοιου είδους 

παρεµβάσεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά δράσεις όπως προγράµµατα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης προϊόντων µε συµµετοχή παραγωγών και µεταποιητών, οµάδες 

παραγωγών για συστήµατα ποιοτικής διαχείρισης από το «χωράφι στο ράφι», συνδυασµένα 

µε ειδικά µέτρα ενίσχυσης παραγωγής ποιοτικών, νέων, µοναδικών, µεσογειακών προϊόντων 

διατροφής, από µοναδικές πρώτες ύλες προέλευσης Β. Αιγαίου, ελκυστικών στην παγκόσµια 

αγορά.  

 

Ο στόχος αυτός είναι απόλυτα συµβατός µε τον πρώτο στόχο («από το χωράφι στο ράφι»), 

αλλά αναφέρεται και σε προϊόντα που ήδη παράγονται σε µεγάλη κλίµακα, έχουν ήδη πιθανόν 

πιστοποιήσεις (προέλευσης, παραγωγικής διαδικασίας, ασφάλειας, τυποποίησης), αλλά για 

τα οποία πιθανόν να απαιτείται περαιτέρω τεκµηρίωσης ή πιστοποίηση ή άλλου τύπου 

παρεµβάσεις έρευνας – συνεργασίας.  

 

Ενδεικτικά, τέτοια προϊόντα (που συχνά είναι και αναπόσπαστο µέρος του τοπικού πολιτισµού 

και της τοπικής ταυτότητας των κατοίκων της Περιφέρειας) µπορεί να είναι: 

• Ελαιόλαδο (σε Λέσβο, Σάµο, Χίο, Ικαρία και λιγότερο σε Λήµνο), 

• Κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως τυροκοµικά σε όλα τα νησιά, 
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• Οίνος (σε Σάµο και Λήµνο κυρίως, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά), 

• Μαστίχα και προϊόντα µαστίχας (στη Χίο), 

• Ούζο (στη Λέσβο κυρίως, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά), 

• Εσπεριδοειδή και χυµοί (στη Χίο), 

• Αλιεύµατα και προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών (σε όλα τα νησιά), 

• Λοιπά, κυρίως νωπά προϊόντα. 

 

Γ. Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες ενότητες, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας (αποµόνωση, µικρά νησιά, έλλειψη ενδοπεριφερειακών συνδέσεων) και τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της (µικρές ή πολύ µικρές) καθιστούν τη συνεργασία 

µεταξύ τους σχεδόν υποχρεωτική για να ανταπεξέλθουν στη νησιωτικότητα αλλά και σε 

εξελίξεις όπως η εισαγωγή «µεγάλων παικτών» σε παραγωγή και προώθηση προϊόντων µε 

ονοµασία γεωγραφικής προέλευσης και ιδιοτυπίας που συχνά ακολουθούν τακτικές 

χειραγώγησης ή εξαφάνισης µικρότερων µονάδων. 

 

Σε τέτοιου είδους περιοχές και επιχειρήσεις η µόνη λύση είναι αρχικά η συνειδητοποίηση ότι 

το προϊόν αποτελεί κοινό πόρο για τις επιχειρήσεις που το παράγουν και το διακινούν και 

γενικά για την περιοχή. Η συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων και επιχειρήσεων µπορεί 

σε αυτό το πλαίσιο να είναι είτε (α) «οριζόντια», δηλαδή µεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου 

κλάδου ή (β) κάθετα, δηλαδή µεταξύ επιχειρήσεων άλλων κλάδων, που µπορούν να 

ωφεληθούν αµοιβαία. Η σύνδεση του τουρισµού µε τη πρωτογενή παραγωγή και τη 

µεταποίηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα και επιδίωξη στα πλαίσια µιας 

Περιφερειακής στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης και για τους κλάδους. 

 

Το Όραµα: 

“Μετασχηµατισµός της οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου σε µια ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στην έξυπνη 

αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών συστηµάτων και ανάδειξη 

τους σε συστήµατα νέας δυναµικής και προοπτικής”  

Κλάδοι 

Αγροδιατροφικός 

τοµέας (Αγροτική 

Παραγωγή και 

Μεταποίηση) 

Τουρισµός - 

Πολιτισµός 
e- οικονοµία 

Στόχοι – στρατηγική 

ανά κλάδο 

“Από το χωράφι στο 

ράφι” 

Επικέντρωση στην 

ποιότητα: τεκµηρίωση 

- πιστοποίηση 

Συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

Επικέντρωση στην Συνεργασία µεταξύ Ενσωµάτωση σε 
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ποιότητα: τεκµηρίωση 

- πιστοποίηση 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

άλλες επιχειρήσεις 

Συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

  

∆ράσεις 

Σύνδεση πρακτικών 

αγροτικής παραγωγής 

και µεταποίησης για 

βελτίωση ποιότητας 

και πιστοποίηση - 

ιχνηλασιµότητα 

Ολοκληρωµένα 

προγράµµατα έρευνας 

– δικτύωσης – 

εµπορίας ανά πόρο 

ή/και νησί 

Εφαρµοσµένη έρευνα 

/ µικρο-έρευνα 

προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

Ολοκληρωµένα 

προγράµµατα έρευνας 

– δικτύωσης – 

εµπορίας ανά προϊόν 

ή/και νησί 

Εφαρµοσµένη έρευνα 

/ µικρο-έρευνα 

προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

Ενίσχυση 

συνεργασίας µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

Εφαρµοσµένη έρευνα 

/ µικρο-έρευνα 

προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

Ενίσχυση 

συνεργασίας µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

 

Ενίσχυση 

συνεργασίας µεταξύ 

επιχειρήσεων 

οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα 

(άλλων κλάδων) 

  

∆είκτες    

 

5.5.2. Τουρισµός - πολιτισµός 

Οι στόχοι και η στρατηγική για τον τουρισµό – πολιτισµό βασίζονται στα όσα έχουν ήδη 

αναφερθεί παραπάνω σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των κλάδων και των επιχειρήσεων, 
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αλλά και στο γενικό όραµα για την οικονοµία της Περιφέρειας. ∆ιακρίνονται δύο γενικοί στόχοι 

ως πλαίσιο στρατηγικής. 

• Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκµηρίωση – πιστοποίηση, 

• Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων: οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων 

κλάδων). 

Α. Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκµηρίωση - πιστοποίηση 

Η ποιότητα είναι µια έννοια πολύ κεντρική και για υπηρεσίες, εκτός από παραγωγή και 

εµπορία αγροδιατροφικών προϊόντων. Όπως και προηγούµενα (ενότητα 4.5.1) 

παρατηρούνται διαφορές στα κριτήρια µε τα οποία συνήθως συνδέεται η ποιότητα υπηρεσιών 

και τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν (α) ποιότητα από ασφάλεια - τυποποίηση της 

διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας (π.χ. συστήµατα ασφάλειας για δραστηριότητες, κτλ.), 

(β) ποιότητα παροχής της υπηρεσίας σε σχέση µε διαδικασίες παραγωγής ή 

προέλευσης πρώτων υλών (π.χ. υπηρεσίες που σχετίζονται µε διατήρηση και διαχείριση 

των πόρων, µε παροχή βιολογικών προϊόντων, κτλ.), (γ) ποιότητα που συνδέεται µε την 

περιοχή (π.χ. περιοχές πλούσιες σε ιστορικούς, πολιτιστικούς ή οικολογικούς πόρους, κτλ.). 

 

Οι διαφορετικές κατηγορίες συνδέονται και µε διαφορετικού τύπου πιστοποιήσεις, πολλές από 

τις οποίες αφορούν ειδικές οµάδες – στόχους µόνο και άλλες το γενικότερο κοινό, αλλά σε 

κάθε περίπτωση συνήθως συνδέονται µε τη δυνατότητα υψηλότερων τιµών και δυνητικά 

υψηλότερου κέρδους από τοπικούς δρώντες. Επίσης, µπορεί να συνδέονται µε υποδοµές 

δηµόσιου χαρακτήρα, στις οποίες γενικά ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να 

συµµετάσχουν εύκολα. 

 

Γίνεται έτσι προφανές ότι η τεκµηρίωση – πιστοποίηση της ποιότητας πρέπει να είναι ένας 

στόχος της στρατηγικής της ΠΒΑ για την έξυπνη εξειδίκευση, όχι γιατί αποτελεί από µόνη της 

«καινοτοµία», αλλά συχνά γιατί είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορούν να 

πιστοποιηθούν και να τεκµηριωθούν η ποιότητα και άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών και να παρέχουν τη βάση για εφαρµογή άλλων καινοτοµιών.  

 

Β. Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες ενότητες, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας (αποµόνωση, µικρά νησιά, έλλειψη ενδοπεριφερειακών συνδέσεων) και τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της (µικρές ή πολύ µικρές) καθιστούν τη συνεργασία 

µεταξύ τους σχεδόν υποχρεωτική για να ανταπεξέλθουν στη νησιωτικότητα αλλά και σε 

εξελίξεις όπως η εισαγωγή «µεγάλων παικτών» σε παραγωγή και προώθηση µαζικών 

υπηρεσιών που συχνά ακολουθούν τακτικές χειραγώγησης ή εξαφάνισης µικρότερων 

µονάδων. 

 

Σε τέτοιου είδους περιοχές και επιχειρήσεις η µόνη λύση είναι αρχικά η συνειδητοποίηση ότι 

το τουριστικό προϊόν και γενικότερα η εικόνα της Περιφέρειας αποτελεί κοινό πόρο για τις 

επιχειρήσεις που το διαχειρίζονται και γενικά για την περιοχή. Η συνεργασία των 
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εµπλεκόµενων φορέων και επιχειρήσεων µπορεί σε αυτό το πλαίσιο να είναι είτε (α) 

«οριζόντια», δηλαδή µεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή (β) κάθετα, δηλαδή µεταξύ 

επιχειρήσεων άλλων κλάδων, που µπορούν να ωφεληθούν αµοιβαία. Η σύνδεση του 

τουρισµού µε τη πρωτογενή παραγωγή και τη µεταποίηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό τέτοιο 

παράδειγµα και επιδίωξη στα πλαίσια µιας Περιφερειακής στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης 

και για τους κλάδους. 

 

5.5.3. e-οικονοµία 

Οι στόχοι και η στρατηγική για τη λεγόµενη «e-οικονοµία» βασίζονται ξανά στα όσα έχουν ήδη 

αναφερθεί παραπάνω σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των κλάδων και των επιχειρήσεων, 

αλλά και στο γενικό όραµα για την οικονοµία της Περιφέρειας. Εδώ όµως ένας γενικός στόχος 

τίθεται στο πλαίσιο στρατηγικής η «Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων: οριζόντια (ίδιου 

κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων)». 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες ενότητες, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας (αποµόνωση, µικρά νησιά, έλλειψη ενδοπεριφερειακών συνδέσεων) και τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της (µικρές ή πολύ µικρές) καθιστούν τη συνεργασία 

µεταξύ τους σχεδόν υποχρεωτική για να ανταπεξέλθουν στη νησιωτικότητα. Ο ρόλος των 

επιχειρήσεων της λεγόµενης «e-οικονοµίας» σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σηµαντικός γιατί 

µπορούν να προσφέρουν (α) τις υπηρεσίες δικτύωσης µεταξύ των επιχειρήσεων, (β) να 

µεταφέρουν τεχνογνωσία και τεχνολογία. 

 

5.6. Προτεινόµενες δράσεις ανά κλάδο 

Οι ∆ράσεις που θα υλοποιήσουν µια τέτοια στρατηγική καινοτοµίας θα πρέπει να είναι 

σχετικές µε τις βασικές αρχές σχεδιασµού όπως τέθηκαν παραπάνω, δηλαδή στόχευση σε 

προϊόντα – υπηρεσίες ποιότητας, µε µεγάλη προστιθέµενη αξία για την περιοχή, χρήση 

τοπικών πόρων, εξαγωγικό προσανατολισµό και συνεργασίες µεταξύ των επιχειρήσεων. 

Πολλές από αυτές είναι κοινές στους κλάδους που επιλέχθηκαν, έτσι έχει επιλεγεί ένας µικτός 

τρόπος παρουσίασης για να αναδειχθούν οι διαφορές και να αποφευχθεί η επανάληψη. 

∆ίνονται πρώτα οι δράσεις για τον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση και στη συνέχεια οι 

υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζονται µαζί. 

 

5.6.1. Πρωτογενής Τοµέας & Μεταποίηση 

Οι δράσεις που προτείνονται περιλαµβάνουν: 

• Σύνδεση πρακτικών αγροτικής παραγωγής και µεταποίησης για βελτίωση 

ποιότητας και πιστοποίηση – ιχνηλασιµότητα, 

• Ολοκληρωµένα προγράµµατα έρευνας – δικτύωσης – εµπορίας ανά προϊόν 

ή/και νησί, 

• Εφαρµοσµένη έρευνα / µικρο-έρευνα προσαρµοσµένη στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, 
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• Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και 

κάθετα (άλλων κλάδων). 

 

Όπως θα φανεί στη συνέχεια από την ανάλυση των επιµέρους δράσεων, υπάρχουν 

επικαλύψεις µεταξύ τους, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες καλύτερου, 

περισσότερου ευέλικτου και τοπικού σχεδιασµού στα πλαίσια και της δοµής που προτείνεται 

(ενότητα 5). 

 

Α. Σύνδεση πρακτικών αγροτικής παραγωγής και µεταποίησης για βελτίωση ποιότητας και 

πιστοποίηση – ιχνηλασιµότητα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη στρατηγική για τον κλάδο, η σύνδεση πρακτικών αγροτικής 

παραγωγής και µεταποίησης για τη βελτίωση της ποιότητας και την πιστοποίηση της αλλά και 

για την ιχνηλασιµότητα, είναι πολύ µεγάλης σηµασίας για τον κλάδο. Ιδιαίτερα σηµαντικό 

ζήτηµα σε αυτό το πλαίσιο είναι η σύνδεση της µεταποίησης µε την πρωτογενή παραγωγή, 

καθώς µια εστίαση στην ποιότητα δεν µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά µε 

παρεµβάσεις µόνο στη µεταποίηση, αλλά απαιτούνται και παρεµβάσεις στην 

καλλιέργεια – εκτροφή, ανάλογα µε το προϊόν. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις θα µπορούσαν 

να περιλαµβάνουν ενδεικτικά δράσεις όπως προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης 

προϊόντων µε συµµετοχή παραγωγών και µεταποιητών και οµάδες παραγωγών για 

συστήµατα ποιοτικής διαχείρισης από το «χωράφι στο ράφι». Τέτοιες δράσεις µπορεί να 

περιλαµβάνουν τη διατήρηση και ενίσχυση ήδη ανταγωνιστικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στην νησιωτική ύπαιθρο µε προώθηση της τυποποίησης της ποιότητας και 

ασφάλειας των αγροτικών/αλιευτικών προϊόντων των νησιών και δηµιουργία προϊόντων 

ονοµασίας προέλευσης και διασύνδεση µε τουρισµό µε (α) χρηµατοδότηση των 

εκµεταλλεύσεων για βελτίωση των αποδόσεων (β) µε βελτίωση των ειδικών υποδοµών του 

πρωτογενή τοµέα και (γ) βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.  

 

Απαιτείται όµως η δυνατότητα σχεδιασµού δράσεων που µέχρι σήµερα 

χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑΑ και οι οποίες στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 

∆ΕΝ είχαν καµιά περιφερειακή διάσταση. Η δυνατότητα αυτή θα προσέφερε πολύ σε 

µια Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτοµίας και προτείνεται να επιδιωχθεί σε πολιτικό και 

διαχειριστικό επίπεδο. 

 

Β. Ολοκληρωµένα προγράµµατα έρευνας – δικτύωσης – εµπορίας ανά προϊόν ή/και νησί 

Ολοκληρωµένα προγράµµατα παρέµβασης µπορεί να είναι εστιασµένα είτε θεµατικά σε ένα 

προϊόν/υπηρεσία είτε γεωγραφικά σε µια περιοχή. Τέτοια ολοκληρωµένα προγράµµατα θα 

µπορούσαν να περιλαµβάνουν: 

• (α) έρευνα µε βάση τις ανάγκες της επιχείρησης – επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν, που θα µπορούσε να είναι εστιασµένη: (i) σε ευεργετικές για την υγεία 

ιδιότητες των πρωτογενών διατροφικών πόρων για όσα από αυτά αυτό είναι εφικτό, 

(ii) στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων διατροφικών προϊόντων µε άριστα 
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οργανοληπτικά χαρακτηριστικά βασισµένων στους πρωτογενείς διατροφικούς πόρους 

µε ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες, (iii) στην ανάπτυξη νέων, καινοτόµων 

προϊόντων τροφίµων (brands), (iv) έρευνα εστιασµένη στις αγορές, την προβολή, και 

την προώθηση των νέων διατροφικών προϊόντων 

• (β) εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

• (γ) εξωστρέφεια για την επιχείρηση, τον κλάδο ή την περιοχή κατά περίπτωση, 

• (δ) Προσδιορισµό της θέσης της επιχείρησης στον κλάδο (Benchmarking) µε 

στόχο την ανάπτυξή της και την αύξηση των προσφερόµενων  θέσεων εργασίας, 

• (ε) Clustering επιχειρήσεων που να οδηγεί σε πολλαπλασιαστική προστιθέµενη 

αξία των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

• (στ) Τεχνοδιαγνώσεις καινοτοµίας (Τ∆Χ) σε επιχειρήσεις µε δυναµική 

ενσωµάτωσης και εφαρµογής καινοτοµιών στην συνολική λειτουργία τους, 

• (ζ) αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τοπικών προϊόντων στο τοπικό τουριστικό 

προϊόν µε σκοπό την αναβάθµιση, και ανανέωση του τελευταίου στις αγορές του 

εξωτερικού, 

• (η) εκπαίδευση των νέων και των εν δυνάµει επιχειρηµατιών σε θέµατα βασικής, 

και διεθνούς επιχειρηµατικότητας, διεθνοποίησης και σύγχρονου marketing, 

• (θ) αποτελεσµατική διαχείριση, µε την χρήση «έξυπνων ιδεών» της τροφικής 

αλυσίδας µε σκοπό την εξασφάλιση προστιθέµενης αξίας στο πρωτογενές αγροτικό 

προϊόν, και παραγωγή ελκυστικού, ανταγωνιστικού τελικού προϊόντος, 

• (ι) στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων µέσα από τη σύνδεση µε την 

τροφοδοτική αλυσίδα «από το χωράφι στο ράφι». ∆ιάδοση του µοντέλου 

συνεργασίας «συµβολαιακή καλλιέργεια» 

• (κ) ενίσχυση της προώθησης µε προβολή των παραδοσιακών προϊόντων και 

γνωριµία των  τουριστών µε αυτά σε κάθε ευκαιρία, 

• (λ) Υποστήριξη επιχειρήσεων που υιοθετούν το πρότυπο της «υπεύθυνης 

επιχείρησης» µε εκπαίδευση εργοδοτών και εργαζοµένων, αξιοποίηση τοπικών 

εισροών, προστασία του περιβάλλοντος (χρήση ΑΠΕ, οικολογικά πρότυπα 

λειτουργίας), 

• (µ) Υποστήριξη επιχειρήσεων για την εφαρµογή πιλοτικών εφαρµογών για 

αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, 

• (ν) ∆ηµιουργία «καλαθιού τοπικών προϊόντων» για προώθηση εξαγωγών.  

 

Γ. Εφαρµοσµένη έρευνα / µικρο-έρευνα προσαρµοσµένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

∆ράσεις εφαρµοσµένης έρευνα / µικρο-έρευνας προσαρµοσµένη στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων µπορούν προφανώς να περιληφθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα, αλλά 

µπορούν να αποτελούν και διακριτές δράσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις εκείνες που 

ήδη γνωρίζουν τις ανάγκες τους (µεγάλες κυρίως αλλά και µικρότερες) και χρειάζονται 

ένα ευέλικτο πρόγραµµα µικρο-έρευνας που θα µπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη 

αυτή. Τέτοιου είδους δράσεις αναµένεται να βοηθήσουν πολύ στην εκπεφρασµένη ανάγκη 
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επιχειρήσεων που συµµετείχαν τη διαβούλευση, αλλά και να αποτελέσουν οδηγούς για τα 

ολοκληρωµένα προγράµµατα ή γενικά για δράσεις εξάπλωσης της καινοτοµίας. 

 

∆. Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων 

κλάδων) 

∆ράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια και κάθετα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές και αυτές µπορούν επίσης (και οφείλουν) να περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα 

προγράµµατα, αλλά όπως και µε την εφαρµοσµένη έρευνα, έτσι και εδώ, υπάρχει η ανάγκη 

για µικρότερης εµβέλειας και κλίµακας δράσεις δικτύωσης που θα µπορέσουν να καλύψουν 

ανάγκες επιχειρήσεων που εκφράστηκαν και στη διαβούλευση, για συνεργασία µικρής 

κλίµακας µε δράσεις που θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά: (α) Έµφαση στις 

µεταποιητικές και τυποποιητικές µονάδες µικρής κλίµακας που χρησιµοποιούν τοπικές 

νησιωτικές πρώτες ύλες (τρόφιµα-ποτά) και ένταξη της παραγωγής και της προώθησης στο 

πολιτιστικό πλαίσιο (ιστορία –παράδοση) και (β) Υποστήριξη ανέργων και άλλων ευάλωτων 

πληθυσµιακών οµάδων για δηµιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε αξιοποίηση δηµόσιων και δηµοτικών ή 

άλλων σχολαζουσών εγκαταστάσεων ή άλλων µορφών επιχειρήσεων µε τη δηµιουργία νέων 

παραγωγικών µονάδων ή δοµών υποστήριξης των παραγωγών. 

 

5.6.2. Τουρισµός – πολιτισµός και «e- οικονοµία» 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη στρατηγική για τους κλάδους, αν και πάλι ο γενικός στόχος δεν 

µπορεί να είναι παρά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την 

ενσωµάτωση καινοτοµιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, 

ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών µε υψηλή 

προστιθέµενη αξία για επιχειρήσεις που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς 

πόρους. Καθώς οι συγκεκριµένοι τοµείς και ιδιαίτερα ο τουρισµός κατατάσσεται για την ΠΒΑ 

στους κλάδους που µπορούν να χαρακτηριστούν ως άµεσα εξαγωγικοί και φέρνουν 

εισοδήµατα στην Περιφέρεια, η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν θα 

πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΠΒΑ, µε την προϋπόθεση της χρήσης του 

τοπικού κεφαλαίου µε στόχο τη µακροπρόθεσµη διατήρηση του και όχι τη βραχυπρόθεσµη 

κατανάλωση του και η επιδίωξη τοπικών συνεργασιών – συνεργειών µε άλλες επιχειρήσεις 

του ίδιου κλάδου και τοµέα και µε επιχειρήσεις άλλων τοµέων. Προτείνονται 3 κατηγορίες 

δράσεων: 

 

• Ολοκληρωµένα προγράµµατα έρευνας – δικτύωσης – εµπορίας ανά πόρο ή/και 

νησί 

• Εφαρµοσµένη έρευνα / µικρο-έρευνα προσαρµοσµένη στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

• Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και 

κάθετα (άλλων κλάδων) 
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Α. Ολοκληρωµένα προγράµµατα έρευνας – δικτύωσης – εµπορίας ανά πόρο ή/και νησί 

Ολοκληρωµένα προγράµµατα παρέµβασης µπορεί να είναι εστιασµένα είτε θεµατικά σε ένα 

προϊόν/υπηρεσία είτε γεωγραφικά σε µια περιοχή. Τέτοια ολοκληρωµένα προγράµµατα θα 

µπορούσαν να περιλαµβάνουν:  

• (α) έρευνα µε βάση τις ανάγκες της επιχείρησης – επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν, µε ενδεικτικές δράσεις τον εµπλουτισµό και διαφοροποίηση του 

νησιωτικού τουριστικού προϊόντος µε αξιοποίηση (προστασία, ανάδειξη, βελτίωση 

επισκεψιµότητας).του φυσικού και πολιτισµικού αποθέµατος κάθε νησιού, (ii), (iii)  

• (β) εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

• (γ) εξωστρέφεια για την επιχείρηση, τον κλάδο ή την περιοχή κατά περίπτωση, 

• (δ) Προσδιορισµό της θέσης της επιχείρησης στον κλάδο (Benchmarking) µε 

στόχο την ανάπτυξή της και την αύξηση των προσφερόµενων  θέσεων εργασίας, 

• (ε) Clustering επιχειρήσεων που να οδηγεί σε πολλαπλασιαστική προστιθέµενη 

αξία των παραγόµενων υπηρεσιών, 

• (στ) Τεχνοδιαγνώσεις καινοτοµίας (Τ∆Χ) σε επιχειρήσεις µε δυναµική 

ενσωµάτωσης και εφαρµογής καινοτοµιών στην συνολική λειτουργία τους, 

• (ζ) αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τοπικών προϊόντων στο τοπικό τουριστικό 

προϊόν µε σκοπό την αναβάθµιση, και ανανέωση του τελευταίου στις αγορές του 

εξωτερικού, 

• (η) εκπαίδευση των νέων και των εν δυνάµει επιχειρηµατιών σε θέµατα βασικής, 

και διεθνούς επιχειρηµατικότητας, διεθνοποίησης και σύγχρονου marketing, 

• (θ) ενίσχυση της προώθησης µε προβολή των παραδοσιακών προϊόντων και 

γνωριµία των  τουριστών µε αυτά σε κάθε ευκαιρία, 

• (ι) Βελτίωση των παρεχόµενων υποδοµών και υπηρεσιών από την τοπική 

αυτοδιοίκηση  

• (κ) Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις µε την 

εισαγωγή της έννοιας της «υπεύθυνης επιχείρησης» όπως αναπτύχθηκε στο 

παρελθόν µε το περιφερειακό πρόγραµµα καινοτοµίας Β. Αιγαίου ΝΑΙΑΣ µε στόχο τη 

βελτίωση δεξιοτήτων των απασχολουµένων (επιχειρηµατιών και εργαζόµενων) ειδικά 

των πολύ µικρών επιχειρήσεων, και την αναβάθµιση των υποδοµών και 

προσφερόµενων υπηρεσιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να εισαχθούν 

καινοτόµα προϊόντα, καινοτόµες διαδικασίες και υπηρεσίες που θα αυξάνουν 

συνολικά την τουριστική ζήτηση για τα νησιά, µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας στις υπηρεσίες προβολής και κρατήσεων, χρήση 

τοπικών προϊόντων και προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της πληροφόρησης 

µέσω της δικτύωσης των τουριστικών επιχειρήσεων µέσα από χρηµατοδότηση και 

σήµανση επιχειρήσεων,  

• (λ) Υποστήριξη επιχειρήσεων για την εφαρµογή πιλοτικών εφαρµογών για αξιοποίηση 

των θαλάσσιων πόρων, 

• (µ) Ανάπτυξη και διαχείριση συνολικής νησιωτικής τουριστικής ταυτότητας (νησιωτικό 

τουριστικό brand name). 
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Β. Εφαρµοσµένη έρευνα / µικρο-έρευνα προσαρµοσµένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

∆ράσεις εφαρµοσµένης έρευνα / µικρο-έρευνας προσαρµοσµένη στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων µπορούν προφανώς να περιληφθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα, αλλά 

µπορούν να αποτελούν και διακριτές δράσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις εκείνες που 

ήδη γνωρίζουν τις ανάγκες τους (µεγάλες κυρίως αλλά και µικρότερες) και χρειάζονται 

ένα ευέλικτο πρόγραµµα µικρο-έρευνας που θα µπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη 

αυτή. Τέτοιου είδους δράσεις αναµένεται να βοηθήσουν πολύ στην εκπεφρασµένη ανάγκη 

επιχειρήσεων που συµµετείχαν τη διαβούλευση, αλλά και να αποτελέσουν οδηγούς για τα 

ολοκληρωµένα προγράµµατα ή γενικά για δράσεις εξάπλωσης της καινοτοµίας. 

 

Γ. Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων 

κλάδων) 

∆ράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια και κάθετα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές και αυτές µπορούν επίσης (και οφείλουν) να περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα 

προγράµµατα, αλλά όπως και µε την εφαρµοσµένη έρευνα, έτσι και εδώ, υπάρχει η ανάγκη 

για µικρότερης εµβέλειας και κλίµακας δράσεις δικτύωσης που θα µπορέσουν να καλύψουν 

ανάγκες επιχειρήσεων που εκφράστηκαν και στη διαβούλευση, για συνεργασία µικρής 

κλίµακας µε δράσεις που θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά: (α) Έµφαση στις 

µεταποιητικές και τυποποιητικές µονάδες µικρής κλίµακας που χρησιµοποιούν τοπικές 

νησιωτικές πρώτες ύλες (τρόφιµα-ποτά) και ένταξη της παραγωγής και της προώθησης στο 

πολιτιστικό πλαίσιο (ιστορία –παράδοση) και (β) Υποστήριξη ανέργων και άλλων ευάλωτων 

πληθυσµιακών οµάδων για δηµιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε αξιοποίηση δηµόσιων και δηµοτικών ή 

άλλων σχολαζουσών εγκαταστάσεων ή άλλων µορφών επιχειρήσεων µε τη δηµιουργία νέων 

παραγωγικών µονάδων ή δοµών υποστήριξης των παραγωγών. 

 

5.7. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση  

Η εφαρµογή της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης ως οριζόντια προσέγγιση 

αναπτυξιακού µοντέλο της Ε.Ε. είναι πρόσφατη, και προτείνεται προς ενεργοποίηση στο νέο 

χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2014-2020. Μόλις τα τελευταία 1-2 χρόνια η εν λόγω προσέγγιση είναι 

υπό συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και διαµορφώνεται το τρέχον χρονικό διάστηµα σε 

στοιχειοθετηµένη πολιτική. Αποτέλεσµα αυτής της πρώιµης φάσης ανάπτυξης της έξυπνης 

εξειδίκευσης είναι να µην υπάρχουν ακόµη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε φάση 

διαβούλευσης, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης για το συγκεκριµένο περιφερειακό 

µοντέλο. Φυσικά το αυτό ισχύει και σε εθνικό ελληνικό επίπεδο. Η αναζήτηση δεικτών θα 

πρέπει συνεπώς να αναζητηθούν από άλλες παρόµοιες εφαρµογές και να προσαρµοσθούν 

στο  µέτρο του δυνατού  στο παρόν πρόγραµµα έξυπνης εξειδίκευσης.  

 

Οι δείκτες που προτείνονται προς χρήση µπορούν να διακριθούν σε δείκτες εκροών (άµεσων 

από τις δράσεις), αποτελέσµατος (που προκύπτουν από τις εκροές) και επιπτώσεων (που 

αφορούν στην περιοχή γενικά) 
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Ως δείκτες εκροών µπορούν να χρησιµοποιηθούν δείκτες όπως: 

• (Ε1) Ποσό σε € ανά δράση 

• (Ε2) Αριθµός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

• (Ε3) Αριθµός καινοτόµων δράσεων που ενισχύονται 

• (Ε4) Αριθµός δικτύων συνεργασίας που δηµιουργούνται 

• (Ε5) Αριθµός επιχειρήσεων στα δίκτυα συνεργασίας που δηµιουργούνται 

• (Ε6) Αριθµός ολοκληρωµένων προγραµµάτων που ενισχύονται 

• (Ε7) Αριθµός επιχειρήσεων στα ολοκληρωµένα προγράµµατα που ενισχύονται 

 

Ως δείκτες αποτελέσµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν δείκτες όπως: 

• (Α1) Ο λόγος  των απασχολούµενων στον τοµέα που ενισχύθηκε προς το σύνολο των 

απασχολούµενων της περιφέρειας  

• (Α2) αύξηση εξαγωγών σε προϊόντα – υπηρεσίες που ενισχύθηκαν  - αύξηση 

επισκεψιµότητας /διανυκτερεύσεων (ανάλογα µε είδος δράσης)  

• (Α3) αξία των εξαγωγών ενός προϊόντος προς την αξία του συνόλου των εξαγωγών 

της περιφέρειας 

• (Α4) Αριθµός Νέων επιχειρήσεων στους κλάδους που ενισχύθηκαν / περιοχές 

παρέµβασης ολοκληρωµένων δράσεων (ανάλογα µε είδος δράσης)  

• (Α5) Ποσοστό Καινοτόµων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια  ανά κλάδο παρέµβασης. 

• (A6) Αριθµός κτηνοτροφικών µονάδων που εκσυγχρονίζονται µε παρεµβάσεις όπως 

αγορά αλµεκτικού, παγολεκανών κ.α., εξασφάλιση άδειας λειτουργίας κ.α. / σύνολο 

των αντίστοιχων µονάδων περιοχή παρέµβασης της περιφέρειας  

• (Α7) Αριθµός νέων προϊόντων διατροφής που παράγονται νόµιµα από µεταποιητικές 

επιχειρήσεις και προωθούνται πανελλαδικά και διεθνώς / το σύνολο των αντίστοιχων 

προϊόντων της περιφέρειας 

• (Α8) Αριθµός καλλιεργητικών στρεµµάτων που χρησιµοποιούνται για την 

συστηµατική, οργανωµένη καλλιέργεια νέων, τοπικών προϊόντων αγροτικής 

παραγωγής / το σύνολο των στρεµµάτων που χρησιµοποιούνται για αντίστοιχα 

προϊόντα στην περιφέρεια 

• (Α9) Αριθµός νέων επιχειρήσεων που συστάθηκαν στους κλάδους ενδιαφέροντος / 

περιοχές παρέµβασης ολοκληρωµένων δράσεων 

• (Α10) Αριθµός ερευνητικών προγραµµάτων που εκπονούνται στου κλάδους 

ενδιαφέροντος / περιοχές παρέµβασης ολοκληρωµένων δράσεων 

 

Πολλοί από τους άνω δείκτες µετρούνται από υπηρεσίες του δηµοσίου, οπότε και θα είναι 

διαθέσιµοι στην αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος. Κάποιοι από τους άνω δείκτες 

παρ’ όλα αυτά ίσως χρειαστεί να µετρούνται από την ίδια την δοµή του προγράµµατος για να 

εξασφαλίζεται και καλύτερη αξιοπιστία των τιµών µέτρησης. Προτείνεται η ύπαρξη µίας 

εσωτερικής δοµής (συµβουλίου) παρακολούθησης & αξιολόγησης του έργου η οποία και θα 
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προτείνει τον ακριβή τρόπο µέτρησης των ως άνω δεικτών, και την παρακολούθηση 

αξιολόγησης της πορείας του προγράµµατος.           

 

Τέλος, ως δείκτες επιπτώσεων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν επιλεκτικά δείκτες µέτρησης 

καινοτοµίας (European Innovation scoreboard: EIS) της Ε.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Οι δείκτες απόδοσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, στον Ευρωπαϊκό Πίνακα 

Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία (ΕΠΑΚ), µέρος του EIS, είναι τρεις, οι ακόλουθοι:  

• (ΕΠ1) Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ) Regional 

National Summary Innovation Index (RNSII). Ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των 

δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της χώρας. Όταν η τιµή του 

δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της συγκεκριµένης 

περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της χώρας. 

• (ΕΠ2) Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕυρΣ∆Κ) 

Regional European Summary Innovation Index (REUSII). Ορίζεται ως ο σχετικός 

µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική 

επίδοση της συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ. 

• (ΕΠ3) Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ) Revealed 

Regional Summary Innovation Index (RRSII).  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο “Στρατηγικό πλαίσιο για την “έξυπνη εξειδίκευση” στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020” κάθε Περιφέρεια θα 

πρέπει να αξιοποιήσει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονοµικά, 

πολιτιστικά), ώστε να αξιοποιήσει πιθανά συγκριτικά της πλεονεκτήµατα διαµορφώνοντας το 

δικό της όραµα για τη µελλοντική περιφερειακή της ανάπτυξη.  

 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, η ιδιαιτερότητα της ΠΒΑ είναι ότι δεν αποτελείται από έναν ενιαίο 

γεωγραφικό χώρο αλλά από έναν πολυδιασπασµένο νησιωτικό χώρο. Υπάρχει έντονη 

διαφοροποίηση µεταξύ µεγάλων και µικρών νησιών αλλά ακόµη και εντός των ίδιων των 

νησιών. Αυτές οι διαφορές αλλά και η αποµόνωση που µπορεί να υπάρχει λόγω της θάλασσας 

(λόγω του περιορισµού στις επικοινωνίες µεταξύ τους) ή η στενότητα των πόρων (ανθρώπινων 

και φυσικών) σε κάθε νησί δηµιουργούν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο ανάπτυξης από ότι η 

ηπειρωτική χώρα. Είναι δύσκολο δηλαδή να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας (λόγω 

περιορισµού πόρων) και µεγάλες αγορές και επιχειρήσεις (λόγω µικρού πληθυσµού και 

αποµόνωσης).  

 

Άρα η ΠΒΑ θα πρέπει να διαµορφώσει µια ειδική στρατηγική και να αξιοποιήσει τα ειδικά και 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νησιών (πχ µοναδικό και πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ειδικά 

τοπικά παραγόµενα προϊόντα, αξιοποίηση τουριστικά του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντός τους). Μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για της ΠΒΑ θα πρέπει να λάβει 

υπόψη της τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
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αυτή (διάρθρωση απασχόλησης και παραγωγής και δυναµικότητα και εξωστρέφεια των 

κλάδων), ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει την ανάπτυξη νέων σε διαφορετικούς κλάδους µε βάση 

τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕ για τα επόµενα χρόνια. Προφανώς, η στρατηγική για την ΠΒΑ 

θα πρέπει να έχει ελαφρώς διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που έχουν  προταθεί για  

Περιφέρειες µε διαφορετικά γεωγραφικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά. Για µια Περιφέρεια 

σαν την ΠΒΑ οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των νησιωτικών επιχειρήσεων µε την ενσωµάτωση καινοτοµιών σε όλη τη διαδικασία 

παραγωγής και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών µε προτεραιότητα στις κύριες 

παραγωγικές δραστηριότητες. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το όραµα που προτείνεται 

είναι: 

“Μετασχηµατισµός της οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε µια 

ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στην έξυπνη αξιοποίηση των τοπικών 

παραγωγικών συστηµάτων και ανάδειξη τους σε συστήµατα νέας δυναµικής και 

προοπτικής”. 

 

Η εξειδίκευση του οράµατος αυτού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) γίνεται µε την 

ανάλυση σε Άξονες Παρέµβασης, ∆ράσεις – Κατηγορίες ∆ράσεων και (ενδεικτικά προτεινόµενα) 

Έργα. Σχηµατικά η διαδικασία παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Άξονας ∆ράσεις Έργα 

1: 

Αγροδιατρ

οφικός 

τοµέας 

(α) “Back to the 

future” 

Ανάδειξη 3 “νέων” νωπών (όσπρια, φρούτα, κ.α.) ή µεταποιηµένων 

(σάλτσες, γλυκά, ζυµαρικά, κ.α.) προϊόντων µε σήµανση τοπικότητας ή/και 

ποιότητας 

Έρευνα – πιστοποίηση για δραστικές ουσίες ή/και οργανοληπτικά συστατικά 

και σύνδεση τους µε ποιότητα – υγεία για 2-3 προϊόντα µε βάση την τοπική 

βιοποικιλότητα (αξιοποίηση αποτελεσµάτων και προγράµµατος biobus για 

τοπική βιοποικιλότητα) 

Συµβολαϊκή γεωργία σε τοπική αγορά για 2-3 προϊόντα 

(β) Ποιότητα Προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης µε σύνδεση καλλιεργητικών 

πρακτικών  - µεταποίησης για 3 προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί και µαστίχα) και 

5 περιοχές 

Σύνδεση µε έργα τουρισµού στα πλαίσια ολοκληρωµένων έργων σε επίπεδο 

νησιού (δες και άξονες 2 και 3 και τοπικά σύµφωνα ποιότητας) 

Ποιότητα και ιχθυοκαλλιέργεια – βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες 2-3 πιλοτικά 

έργα 

(γ) Ανάπτυξη 

αγροδιατροφικής 

3 τοπικά σύµφωνα ποιότητας σε επίπεδο νησιού, µε συνεργασία οριζόντια 

(µεταξύ επιχειρήσεων ίδιου κλάδου) και κάθετα (µεταξύ επιχειρήσεων 
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Άξονας ∆ράσεις Έργα 

αλυσίδας διαφορετικών κλάδων) και θέσπιση κριτηρίων τοπικότητας, συνεργασίας και 

ποιότητας για απονοµή τοπικής σήµανσης (κοινό µε άξονα 2 - τουρισµό) 

Σύνδεση µε έργα τουρισµού στα πλαίσια ολοκληρωµένων έργων σε επίπεδο 

νησιού (δες και άξονες 2 και 3 και τοπικά σύµφωνα ποιότητας) 

Προϊόντα θάλασσας; 

Μικρο-χρηµατοδοτήσεις σε επενδύσεις ποιοτικών προϊόντων ή µεταπόιηση ή 

καινοτοµία 

(δ) Κατάρτιση – 

Κοινωνική 

οικονοµία 

Καταρτίσεις για βιολογική αστική γεωργία – καλλιέργεια µικρής κλίµακας 

1 πιλοτικό έργο για Κοινωνικά Υποστηριζόµενη Γεωργία 

2: 

Τουρισµός 

– Φύση - 

Πολιτισµός 

(α) e-πολιτισµός 3 έργα για για προβολή νησιών θεµατικά και χωρικά µε δηµιουργία ψηφιακού 

υλικού µε βάση υπάρχοντες πόρους 

(β) Νέες δοµές 

σχεδιασµού και 

παρακολούθησης 

του τουρισµού 

Θέσπιση και λειτουργία “Τουριστικού Παρατηρητηρίου” µε στόχους την (α) 

αναβάθµιση της ποιότητας και διαφοροποίησης και τον εµπλουτισµό του 

τουριστικού προϊόντος (βελτίωση απόδοσης και βιωσιµότητας τουρισµού) και 

(β τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε τη δηµιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης σε δραστηριότητες µε υψηλή προστιθέµενη 

αξία.(βελτίωση βιωσιµότητας προορισµών). Το Παρατηρητήριο θα συλλέγει 

και θα αναλύει δεδοµένα για τη κατάσταση του τουρισµού, θα υποστηρίζει 

φορείς για τουριστικό σχεδιασµό, θα οργανώνει την εκπαίδευση και 

κατάρτιση επαγγελµατιών 

(γ) Νέα 

τουριστικά 

προϊόντα µε 

βάση το 

περιβάλλον 

3 έργα για νέα τουριστικά προϊόντα στη στεριά (ενδεικτικά: παρατήρηση 

πουλιών, περιπατητικές διαδροµές, ανάδειξη βιοποικιλότητας, ανάδειξη 

γεωποικιλότητας, νέα προϊόντα “οικολογικής” επιχειρηµατικότητας) 

2 έργα  για νέα τουριστικά προϊόντα στη θάλασσα (ενδεικτικά: ανάδειξη 

υπόγειας γεωποικιλότητας, ανάδειξη υπόγειας βιοποικιλότητας, νέα προϊόντα 

“οικολογικής” επιχειρηµατικότητας) 

(γ) Νέα 

τουριστικά 

προϊόντα µε 

βάση τον 

πολιτισµό 

4 έργα για νέα τουριστικά προϊόντα µε βάση τον πολιτισµό – καταγραφή και 

ανάδειξη πόρων (ενδεικτικά: ιστορικά µνηµεία, ιστορικές παραγωγικές - 

βιοµηχανικές δραστηριότητες, σύγχρονος πολιτισµός, θρησευτικός 

τουρισµός) 

3 έργα για νέα τουριστικά προϊόντα ανάδειξης οθωµανικών µνηµείων – 

διευκόλυνσης τουριστικού ρεύµατος από Τουρκία 

(δ) Αναβάθµιση Πιλοτικό έργο για πράσινη τεχνολογία σε καταλύµατα ή µονάδες παροχής 
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Άξονας ∆ράσεις Έργα 

τουριστικής 

προσφοράς – 

δικτύωση 

επιχειρήσεων 

τουριστικών υπηρεσιών 

Σύνδεση µε έργα πρωτογενή τοµέα - µεταποίησης στα πλαίσια 

ολοκληρωµένων έργων σε επίπεδο νησιού (κοινό µε άξονα 1 και τοπικά 

σύµφωνα ποιότητας) 

3 τοπικά σύµφωνα ποιότητας σε επίπεδο νησιού, µε συνεργασία οριζόντια 

(µεταξύ επιχειρήσεων ίδιου κλάδου) και κάθετα (µεταξύ επιχειρήσεων 

διαφορετικών κλάδων) και θέσπιση κριτηρίων τοπικότητας, συνεργασίας και 

ποιότητας για απονοµή τοπικής σήµανσης (κοινό µε άξονα 1) 

(ε) ∆ιαχείριση 

αποβλήτων 

3 πιλοτικά έργα διαχείρισης – επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων – 

τυροκοµείων – πυρηνελαιουργείων µε σκοπό και τη δηµιουργία νέων 

προϊόντων 

1 πιλοτικό έργο διαχείρισης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ιδιωτικά και δηµόσια 

έργα 

3 πιλοτικά έργα διαχείρισης οργανικών φυτικών υλικών και αποβλήτων για 

παραγωγή κοµπόστ ή και πελλετ 

(στ) Κατάρτιση – 

Κοινωνική 

οικονοµία 

Καταρτίσεις για παροχή τουριστικών υπηρεσιών 

Κοινωνική οικονοµία και πολιτισµός σε µειονεκτικές – αποµονωµένες 

περιοχές 

3: Νησιά 

ίσων 

ευκαιριών 

(α) e-υγεία Πιλοτικό έργο ενίσχυσης και αναβάθµισης δράσεων “Βοήθεια στο σπίτι” 

(β) Μεταφορές Πιλοτικό έργο για βελτιστοποίηση χερσαίων µεταφορών 

Πιλοτικό έργο “έξυπνων” µεταφορών για επιχειρήσεις για µεταφορές εντός 

Περιφέρειας και εκτός Περιφέρειας για (ι) µεταφορά πρώτων υλών και υλικών 

συσκευασίας προς τα νησιά της Περιφέρειας, (ιι) µεταφορές τελικών 

προϊόντων από τα νησιά της Περιφέρειας 

(γ) Υποστήριξη 

νέας 

επιχειρηµατικότητ

ας 

Μικρο-χρηµατοδοτήσεις σε επενδύσεις σε καινοτοµία 

Κοινωνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις 

Υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία (αξιοποίηση αποτελεσµάτων 

και προγράµµατος NAIAS) 

 

6. ∆οµή υλοποίησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου 
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Η προτεινόµενη δοµή για την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκύπτει από τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

(α) Πρέπει να διαρθρώνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό προκύπτει από τις διαφορετικές 

ανάγκες των διαφορετικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αλλά και από την ανάγκη να 

υπάρχουν διακριτά επίπεδα πολιτικού σχεδιασµού και γενικότερων αποφάσεων από το επίπεδο 

καθηµερινής βοήθειας στις επιχειρήσεις. 

(β) Πρέπει χωρικά να είναι διαθέσιµη σε όλα τα µεγάλα νησιά τουλάχιστον της 

Περιφέρειας για να είναι εφικτή η επαφή µε τους επιχειρηµατίες και η οικοδόµηση σχέσεων 

εµπιστοσύνης µε αυτούς.  

(γ) Το επίπεδο “ εµψύχωσης” των επιχειρήσεων πρέπει να είναι διακριτό από αυτό της 

καθηµερινής τριβής µε τα προβλήµατα της επιχείρησης και της υποβολής επενδυτικών 

σχεδίων για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των γενικότερων εξελίξεων από ένα υψηλότερο 

επίπεδο, από το οποίο θα είναι περισσότερο εφικτό να διαγνωστούν πιθανές λύσεις. 

 

Σχήµα 6.1. Προτεινόµενη διάρθρωση της ∆οµής υλοποίησης της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται µια δοµή σε τρία επίπεδα (σχήµα 6.1): 

 
Περιφερειακό 
Συµβούλιο 
Καινοτοµίας 

 

 

Επιχειρήσεις 

1ο Επίπεδο:  
Στρατηγικός  
σχεδιασµός 

  
2ο Επίπεδο:  

Εφαρµογή σχεδιασµού,  
εµψύχωση, συνεργασίες 

3ο Επίπεδο:  
Καθηµερινή επαφή  
µε επιχειρήσεις,  

µεταφορά στρατηγικής  
και δράσεων 

Στρατηγικές επιλογές 

 

Μεταφορά δράσεων, 
εκπαίδευση, συνεργασία 
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1ο επίπεδο: Στρατηγικός σχεδιασµός. Όργανο: Συµβούλιο Καινοτοµίας. Το επίπεδο αυτό 

αντιπροσωπεύει το πολιτικό επίπεδο σχεδιασµού για την καινοτοµία στην Περιφέρεια. Το 

Συµβούλιο αποτελείται από τους κύριους δρώντες, τοπικούς (Περιφέρεια, ∆ήµοι, Αναπτυξιακές, 

Πανεπιστήµιο, Επιµελητήρια, κτλ.) και εθνικούς (ΓΓΕΤ, κτλ.), είναι επιφορτισµένο µε την έγκριση 

των προγράµµατος και την παρακολούθηση της υλοποίησης του.  Με βάση τα καλά αντίστοιχα 

παραδείγµατα διεθνώς το Συµβούλιο θα πρέπει να είναι ολιγοµελές, µε 5 έως 7 µέλη, κάποια 

από τα µέλη του οποίου µπορεί να εναλλάσσονται στην τετραετή θητεία τους.  Με βάση την 

νησιωτικότητα της περιφέρειας το Συµβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει 4 µε 5 φορές τον χρόνο 

ανά τρίµηνο εναλλάξ σε κάθε ένα από τα µεγάλα νησιά.  Με τον τρόπο αυτό µία τουλάχιστον 

φορά τον χρόνο τα µέλη του συµβουλίου θα έχουν την δυνατότητα να βρίσκονται σε κάθε νησί 

ξεχωριστά να βλέπουν από κοντά την πρόοδο του έργου, ξεχωριστό για κάθε νησί, αλλά και να 

διαδίδουν και να προωθούν την ιδέα, την χρησιµότητα, και τα πολλαπλά οφέλη της έξυπνης 

εξειδίκευσης τοπικά. Πρόκειται για σηµαντικό ρόλο, που καθοδηγεί όλη τη διαδικασία 

εφαρµογής. 

 

2ο επίπεδο: Εφαρµογή σχεδιασµού. Όργανο: Κέντρο Εµψύχωσης, Ικανοτήτων και 

Μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Το επίπεδο αυτό είναι το πιο σηµαντικό στη 

συνολική δοµή, γιατί είναι επιφορτισµένο µε το να “µεταφράζει” τις αποφάσεις του Συµβουλίου, 

να έρχεται σε επαφή µε τις επιχειρήσεις (και µε αυτές που επιδιώκουν να χρησιµοποιήσουν τις 

υπηρεσίες του, αλλά και µε άλλες που µπορεί να θεωρηθούν ως κατάλληλες για εφαρµογή 

ιδεών, συνεργασίες, κτλ. Η τριακονταετής και πλέον ελληνική  εµπειρία δηµιουργία δοµών 

στήριξης, µε πολλές περιπτώσεις δοµών που έκλεισαν ή δεν πρόσφεραν όσο θα µπορούσαν, 

αποδεικνύει ότι η δηµιουργία νέων δοµών για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριµένου έργου µόνο 

ή για τη διαχείριση ενός προγράµµατος, οδήγησε µε µαθηµατική ακρίβεια στο κλείσιµο των 

δοµών αυτών µε το πέρας του έργου.  

 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ανευρεθεί µία υφιστάµενη δοµή η οποία να εξασφαλίζει όσο το 

δυνατόν περισσότερα από τα κάτωθι κριτήρια:  

α) Να έχει κατά τόπους γραφεία – παραρτήµατα σε κάθε ένα από τα βασικά νησιά της 

περιφέρειας, µε κεντρική δοµή στην πρωτεύουσα της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστηµένες 

και οι υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης. Τα γραφεία αυτά δεν απαιτείται να είναι µεγάλα ή 

στελεχωµένα µε πολύ διοικητικό προσωπικό, αλλά ευέλικτα, φιλικά και προσανατολισµένα προς 

τον τελικό χρήστη, τους επιχειρηµατίες. 

β) Να έχει κατάλληλο στελεχιακό δυναµικό που να µπορεί να υποστηρίξει οριζόντιες δράσεις 

ενηµέρωσης, διάδοσης, προώθησης, διαχείρισης προγράµµατος κ.α. Τα στελέχη και κυρίως ο 

διευθυντής της δοµής είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα για την επιτυχηµένη λειτουργία της. Αν 

και τα τυπικά προσόντα είναι απαραίτητα, αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται µε προσωπική 

ικανότητα στην επικοινωνία και στην προσέγγιση επιχειρήσεων. Προκύπτει έτσι, ότι η διαδικασία 

επιλογής προσωπικού θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από πελατειακές λογικές, αλλά και από 

στείρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
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γ) Να µπορεί να προσλάβει εξειδικευµένο προσωπικό για τις ανάγκες του παρόντος έργου, 

εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου, παράλληλα µε άλλα έργα που 

πιθανόν ως δοµή να υλοποιεί ταυτόχρονα. Η προϋπόθεση αυτή σχετίζεται πολύ µε την 

προηγούµενη για τις διαδικασίες και τους όρους επιλογής του προσωπικού. Η δοµή αυτή θα 

είναι το προσωπικό της και η επιλογή του έχει πολύ µεγάλη σηµασία. 

δ) Να έχει κατάλληλη και αποτελεσµατική σύνδεση των επιµέρους γραφείων µεταξύ των µε 

την χρήση δοµών πληροφορικής και τηλεδιασκέψεων, µε δεδοµένη τη νησιωτικότητα, αλλά και 

την αντικειµενική αδυναµία υπερ-στελέχωσης όλων των γραφείων των δοµών. 

ε) Να είναι σε θέση να καλύψει τους προτεινόµενους θεµατικούς τοµείς, αλλά και να είναι 

σε θέση να διακρίνει και επιµέρους ή διαφορετικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας της. Η ευελιξία είναι µια απαραίτητη ιδιότητα σε όλες τις δοµές που 

ασχολούνται µε την καινοτοµία. 

στ) Να έχει σχέση µε την καινοτοµία, και την έρευνα, έτσι ώστε να µπορεί να διασφαλίσει 

επαφές µε άλλους φορείς προώθησης και εφαρµογής καινοτοµίας, να είναι σε θέση να εντοπίσει 

και να έρθει σε επαφή µε φορείς ή/και επιχειρήσεις που καλύπτουν ανάγκες των επιχειρηµατιών 

– πελατών της.  

ζ) Να διασφαλίζεται ως ένα βαθµό η ύπαρξη της και µετά το πέρας της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 εξασφαλίζοντας έτσι την µονιµότητα της ύπαρξης, και 

της παροχής των προσφερόµενων υπηρεσιών. Αυτό θα γίνει µόνο αν η λειτουργία της 

προσφέρει προστιθέµενη αξία στις επιχειρήσεις της ΠΒΑ. 

η) Η λειτουργία της θα πρέπει να γίνει µε τρόπο που να εξασφαλίζει εµπιστοσύνη από τους 

επιχειρηµατίες, αλλά και να εµπνέει κύρος σε τοπικό επίπεδο. Η πολλαπλή εµπλοκή τοπικών 

επιχειρηµατιών και ιδιαίτερα αυτών µε επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό, επιτυχία που 

λειτουργούν ως leaders στην οργάνωση και λειτουργία της δοµής πρέπει να επιδιωχθεί, τόσο σε 

συµβουλευτικό ρόλο, όσο και στη διοίκηση της δοµής (π.χ. µε συµµετοχή στο ∆.Σ. Της ∆οµής). 

 

3ο επίπεδο: Καθηµερινή επαφή µε επιχειρήσεις, µεταφορά στρατηγικής και δράσεων 

εµψύχωσης, Όργανο: Σύµβουλοι επιχειρήσεων. Το τρίτο επίπεδο είναι αυτό που έρχεται σε 

επαφή µε τους επιχειρηµατίες συστηµατικά, γνωρίζει την πραγµατικότητα της τοπικής 

παραγωγής και αγοράς και διαχειρίζεται καθηµερινά προβλήµατα των επιχειρήσεων. Εδώ 

προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες σύµβουλοι ανάπτυξης και γενικά σύµβουλοι 

επιχειρήσεων. Προτείνεται η εκπαίδευση των συµβούλων αυτών και η διαπίστευση τους από 

φορέα της Περιφέρειας ή εκτός Περιφέρειας για να είναι δυνατή η αποτελεσµατική µεταφορά της 

στρατηγικής.  

 

Γενικά, οι σύµβουλοι επιχειρήσεων µπορούν να παίξουν θετικό ρόλο, ιδιαίτερα για τις µικρότερες 

επιχειρήσεις που έχουν και διαφορετικές ανάγκες από τις µεγαλύτερες και απαιτείται ευρύτερη 

καθοδήγηση των επιχειρηµατιών τόσο ως προς την αναζήτηση της “καινοτοµίας” για την 

επιχείρηση, όσο και ως προς την αναζήτηση συνεργασιών µε άλλες επιχειρήσεις, στο νησί, στην 

ΠΒΑ ή ευρύτερα.  
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Συµπερασµατικά, όπως έχει καταδείξει και η εµπειρία από προηγούµενες Περιφερειακές 

στρατηγικές καινοτοµίας, η καταλληλότητα της στρατηγικής είναι µεν απαραίτητη για το είδος της 

περιοχής και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή, αλλά δεν αρκεί από µόνη της 

για να εγγυηθεί επιτυχηµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή. Η διαδικασία υλοποίησης είναι 

πολλές φορές το σηµείο εκείνο της όπου ακόµη και στρατηγικές σχετικές και επαρκώς 

σχεδιασµένες αποτυγχάνουν ή δεν φέρνουν τα αποτελέσµατα που είχαν προβλεφθεί κατά το 

σχεδιασµό τους.   

 

Κλείνοντας, η οµάδα εργασίας θεωρεί ότι προκύπτουν τρία ζητήµατα στα οποία πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σηµασία κατά την υλοποίηση της στρατηγικής για την “έξυπνη εξειδίκευση”. Το πρώτο 

έχει να κάνει µε την ίδια την ΠΒΑ. Το γεγονός ότι πρόκειται για Νησιωτική Περιφέρεια, µε 

γεωγραφικές αποστάσεις που στην ηπειρωτική χώρα αντιστοιχούν σε 3 Περιφέρειες, µικρά και 

αποµονωµένα νησιά και προβληµατικές συνδέσεις µεταξύ των νησιών της, αυτό δεν θα πρέπει 

να αντιµετωπιστεί ως ένα µειονέκτηµα που δεν µπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ως µια ιδιαιτερότητα 

που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση των δράσεων.  

Το δεύτερο αναφέρεται στις διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων, τόσο της ΠΒΑ γενικά σε 

σχέση µε άλλες Περιφέρειες στην Ελλάδα, όσο και στο εσωτερικό της Περιφέρειας. Όπως 

προκύπτει και από τη διαβούλευση, οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι πολλές φορές 

διαφορετικές ανάλογα µε τη γεωγραφική τους θέση, το µέγεθος τους και τα χαρακτηριστικά του 

επιχειρηµατία. Ευέλικτος σχεδιασµός και -το κυριότερο- εφαρµογή προσαρµοσµένη στα 

χαρακτηριστικά αυτά µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας των 

παρεµβάσεων, αύξηση των ωφεληµάτων των επιχειρήσεων και θετικές επιπτώσεις στην 

οικονοµία και κοινωνία της ΠΒΑ, ιδιαίτερα σε µια δύσκολη οικονοµική κατάσταση. 

Το τρίο αφορά τη δοµή υλοποίησης των δράσεων που προκύπτουν από τη στρατηγική. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, το σηµαντικότερο κεφάλαιο της οποιασδήποτε δοµής επιλεγεί τελικά είναι το 

ανθρώπινο της κεφάλαιο, δηλαδή οι άνθρωποι που θα τη στελεχώσουν. Η επιλογή των 

κατάλληλων ανθρώπων δεν µπορεί να προσφέρει εγγυήσεις επιτυχίας µεν, αλλά αυξάνει κατά 

πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας.  

 

7. Γενική Αναφορά στο πρόγραµµα δράσης 

Το “Στρατηγικό πλαίσιο για την “έξυπνη εξειδίκευση” στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) για 

την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 αναφέρει ότι κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να αξιοποιήσει 

τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά) ώστε να 

αξιοποιήσει πιθανά συγκριτικά της πλεονεκτήµατα διαµορφώνοντας το δικό της όραµα για τη 

µελλοντική περιφερειακή της ανάπτυξη.  

Η ιδιαιτερότητα της ΠΒΑ είναι ότι δεν αποτελείται από έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο αλλά από 

ένα πολυδιασπασµένο νησιωτικό σύµπλεγµα. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση µεταξύ µεγάλων 

και µικρών νησιών αλλά τάσεις διαφοροποίησης εµφανίζονται ακόµη και εντός των ίδιων των 

νησιών. Αυτές οι διαφορές αλλά και η αποµόνωση που υπάρχει λόγω του θαλάσσιου στοιχείου 
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(και ειδικά λόγω του περιορισµού στις επικοινωνίες µεταξύ των νησιών) ή η στενότητα των 

πόρων (ανθρώπινων και φυσικών) σε κάθε νησί δηµιουργούν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο 

αναφοράς από ότι στην ηπειρωτική χώρα. Στο συγκεκριµένο νησιωτικό χώρο είναι δύσκολο 

δηλαδή να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας (λόγω του περιορισµού των διαθέσιµων πόρων) και 

µεγάλες αγορές και επιχειρήσεις (λόγω του µικρού πληθυσµιακού µεγέθους και της 

αποµόνωσης).  

Άρα η ΠΒΑ θα πρέπει να διαµορφώσει µια ειδική στρατηγική που να στηρίζεται κατά βάση στο 

να αξιοποιήσει τα ειδικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νησιών της (πχ µοναδικό και 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ειδικά τοπικά παραγόµενα προϊόντα, αξιοποίηση τουριστικά του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός των νησιών). Μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για 

την ΠΒΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτήν (τρόπος διάρθρωσης απασχόλησης και παραγωγής και 

βαθµός δυναµικότητας και εξωστρέφειας των κλάδων), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτρέπει 

την ανάπτυξη νέων σε διαφορετικούς κλάδους µε βάση τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την 

Ευρώπη 2020 για τα επόµενα χρόνια. Προφανώς η στρατηγική για την ΠΒΑ θα πρέπει να έχει 

ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις και προτεραιότητες από αντίστοιχες που έχουν  προταθεί 

για  περιφέρειες µε διαφορετικά γεωγραφικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά.  

Η στοχοποίηση σε niche markets είναι µονόδροµος της παρούσας στρατηγικής µε δεδοµένο ότι 

τα νησιά, λόγω της περιορισµένης έκτασης τους παρέχουν περιορισµένη παραγωγική 

δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων και κατ’ επέκταση ικανοποίηση µεγάλων πληθυσµών 

καταναλωτών.  Μόνο µε την στόχευση σε συγκεκριµένες µικρές αγορές θα επιτευχθεί το όραµα 

«ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που αναφέρεται 

παρακάτω.       

Σηµειώνεται ότι το εν λόγω Πρόγραµµα ∆ράσης έχει λάβει την έγκριση από την Περιφερειάρχη 

Βορείου Αιγαίου, κα Χριστιάνα Καλογήρου καθώς και από το Περιφερειακό Συµβούλιο, ενώ το 

σύστηµα διακυβέρνησης έχει ολοκληρωθεί και ωριµάσει σε εξαιρετικό βαθµό µε την σύσταση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας & Καινοτοµίας που επίσης έχει λάβει το Αction Plan.  

Τέλος η επιχειρηµατική ανακάλυψη έχει αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό, ενώ θα γίνει 

περαιτέρω εµβάθυνση µε την υλοποίηση και άλλων τέτοιων διαδικασιών, ώστε να αναδειχθούν 

οι αναγκαίες εµπροσθοβαρείς δράσεις που διαθέτουν ικανοποιητική δυνατότητα άµεσης 

ενεργοποίησης.     

 

8. ∆οµή Σχεδίου ∆ράσης  

Με βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι προτεραιότητες που 

απαιτούνται θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών 

επιχειρήσεων µε την ενσωµάτωση καινοτοµιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, διακίνησης 

προϊόντων και υπηρεσιών µε προτεραιότητα στις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες. Έχοντας 

υπόψη όλα τα παραπάνω το όραµα που προτείνεται είναι: 

“Μετασχηµατισµός της οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε µια 

ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στην έξυπνη αξιοποίηση των τοπικών 
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παραγωγικών συστηµάτων και ανάδειξη τους σε συστήµατα νέας δυναµικής και 

προοπτικής”.  

Σηµειώνεται ότι στο εν λόγω πρόγραµµα δράσης  εισάγονται δράσεις όσο και έννοιες  συµβατές 

µε την έννοια της  Κοινωνικής Καινοτοµίας (social innovation) και της ∆ηµιουργικής Οικονοµίας 

(Creative Economy). Ως έννοιες και δραστηριότητες καλύπτουν το: 

• Συγκριτικό πλεονέκτηµα στη φύση, στον πολιτισµό και στην παραγωγική παράδοση 

• Συγκριτικό µειονέκτηµα στον κατακερµατισµό του χώρου και στη πολύ χαµηλή 

διείσδυση νέων ιδεών  

και είναι ιδιαίτερα χρήσιµες και να ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ. 

∆ραστηριότητες που συνδέονται µε την δηµιουργική οικονοµία είναι πχ oι τέχνες, η πολιτιστική 

κληρονοµιά, ο τουρισµός, η µουσική, οι νέες τεχνολογίες, η εκδοτική δραστηριότητα, η 

αρχιτεκτονική, το design και η διαφήµιση. Εποµένως µε βάση το δίπολο τουρισµός-πολιτισµός 

θα πρέπει να επιχειρηθεί µια «καινοτόµα» επιχειρηµατικότητα (ιδιωτική και κοινωνική) που να 

αξιοποιεί ιδέες αλλά και κοινούς πόρους 

Η Κοινωνική Καινοτοµία προσπαθεί να αντιµετωπίσει φαινόµενα όπως πχ. µείωση του 

πληθυσµού, δηµογραφική γήρανση, αύξηση της ανεργίας, αύξηση της σχετικής φτώχειας του 

πληθυσµού και δηµιουργία ζωνών χωρικού αποκλεισµού (µικρά νησιά, αποµονωµένες 

περιοχές), ένταξη µεταναστών, κλπ. Εδώ η αντιµετώπιση των σηµαντικών κοινωνικών 

προβληµάτων που µπορούν να οµαδοποιηθούν σε (α) στήριξη ευπαθών οµάδων και (β) ένταξη 

οµάδων που κινδυνεύουν µε αποκλεισµό µέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της 

επιχειρηµατικότητας ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΕΥΡΩΠΗ 2020 για την απασχόληση, τη 

παραµονή στο σχολείο και σε εκπαιδευτική διαδικασία, βάζει επιτακτικά στο τραπέζι την ανάγκη 

«καινοτόµων» λύσεων κυρίως µέσα από ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Οι δράσεις αυτής της κατεύθυνσης έχουν 

συµπεριληφθεί  στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020, όµως δεν αναφέρονται στο εν λόγω 

πρόγραµµα δράσης έξυπνης εξειδίκευσης κυρίως για τεχνικούς όρους, δλδ γιατί ο αντίστοιχος 

Θεµατικός Στόχος του ΠΕΠ δεν έχει δεσµευθεί για να συνεισφέρει στον π/υ του εν λόγω action 

plan RIS3, Συνεπώς για να υπάρχει ικανοποιητική ευελιξία αυτές οι δράσεις θα αναδειχθούν σε 

σχετικές προσκλήσεις του ΠΕΠ όµως δεν θα οφείλουν να µετρηθούν κατά την αξιολόγηση του 

RIS 3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.   

Η εξειδίκευση του οράµατος αυτού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) γίνεται µε την 

ανάλυση σε Άξονες Παρέµβασης, ∆ράσεις – Κατηγορίες ∆ράσεων και (ενδεικτικά προτεινόµενα) 

Έργα. Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση της δοµής του Σχεδίου δράσης σε επίπεδο αξόνων 

προτεραιότητας και επιµέρους δράσεων και έργων. Συνολικά η δοµή του Σχεδίου δράση έχει ως 

εξής:  

Άξονας 1: Μηχανισµοί και µέσα ενσωµάτωσης της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας στην πραγµατική οικονοµία 

Αφορά στην δηµιουργία µηχανισµών και στην ανάπτυξη µέσων και διαδικασιών για 

ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην παραγωγική και εµπορική διαδικασία και σταδιακό 

µετασχηµατισµό της πραγµατικής οικονοµίας σε µια καινοτόµα και ανταγωνιστική τοπική 

οικονοµία.   Στο ίδιο πλαίσιο και για την καινοτόµο εκκίνηση της τοπικής οικονοµίας πρόκειται να 
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σχεδιαστεί και ενεργοποιηθεί ένα «Κεφάλαιο Εκκίνησης / Σποράς» που θα χρηµατοδοτήσει νέες 

καινοτόµες ιδέες στην καταρχήν εκκίνηση τους. 

Άξονας 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τοµέα 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην ανάπτυξη και στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα στην 

διεύρυνση του και στην ορθολογική διάθρωση και εκσυγχρονισµό του ώστε: 

-    να αναπτυχθεί περαιτέρω µε όρους εξωστρεφούς ανάπτυξης στοχεύοντας σε 

συγκεκριµένες, επιλεγµένες µικρές αγορές υψηλής προστιθέµενης αξίας (niche markets)  

-    να εκσυγχρονιστεί και να ενσωµατώσει καινοτοµικές παραγωγικές και εµπορικές 

διαδικασίες εξυπηρετώντας πρωτίστως µε «έξυπνο» και «αποτελεσµατικό» τρόπο 

πρωτίστως την τοπική τουριστική αγορά κάθε νησιού   

Άξονας 3: Τουρισµός – Φύση - Πολιτισµός 

Ο άξονας αυτός αφορά στην χρηµατοδότηση επενδύσεων ή και ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 

µε στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πόρων των νησιών της Περιφέρειας σε µηχανισµούς 

µεγέθυνσης της οικονοµίας. Το τρίπτυχο αυτό  στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αφενός µεν 

συναντάται κατά κόρον και συνδυαστικά και αφετέρου αποτελεί δυναµικό και αξιοποιήσιµο 

πόρο. 

Άξονας 4: Νησιά ίσων ευκαιριών 

Ο άξονας αφορά την εφαρµογή διαδικασιών και µέσων που θα κάνουν τους κατοίκους της 

περιοχής να εισπράττουν όλο και πιο αναβαθµισµένες υπηρεσίες στην καθηµερινότητα τους.  

 

Η συνολική χρηµατοοικονοµική εικόνα του Προγράµµατος δράσης έχει ως κάτωθι: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ Π/Υ % συµµετοχής 

1 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3.675.000 14,82% 

2 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΉ 11.725.000 47,28% 

3 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΦΥΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6.850.000 27,62% 

4 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΝΗΣΙΑ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 2.550.000 10,28% 

    

ΣΥΝΟΛΟ 24.800.000 100,00% 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η χρηµατοδοτική ενίσχυση της 

στρατηγικής από το ΠΕΠ 2014-2020. Επιπλέον αυτού θα απαιτηθούν χρηµατοδοτήσεις και από 

άλλα χρηµατοδοτικά µέσα τα οποία και θα εξυπηρετήσουν την στόχευση του προγράµµατος και 

κυρίως το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑΝΕΚ) και το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α.) Η διαφοροποίηση των χρηµατοδοτήσεων 

µεταξύ χρηµατοδοτικών εργαλείων είναι η εξής: 
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- το ΠΕΠ 2014-2020 θα στηρίξει δράσεις τοπικής και περιφερειακής εµβέλειας όπου οι 

πόροι θα αφορούν ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις των οποίων το αποτέλεσµα 

απαιτεί επιχειρηµατική ανάπτυξη και διασύνδεση µε την τοπική πραγµατικότητα 

- το ΕΠΑΝΕΚ θα χρηµατοδοτήσει δράσεις που έχουν υποτροπική εµβέλεια, δράσεις που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή της εθνικής RIS ή και την στήριξη ερευνητικών φορέων 

στην βάση του εθνικού χάρτη για της ερευνητικές υποδοµές 

- το ΠΑΑ θα στηρίξει δράσεις που σχετίζονται µε την επιλεξιµότητα του ταµείου και κυρίως 

στην κατεύθυνση της στήριξης της επιχειρηµατικότητας και οι οποίες είναι πλήρως 

συµβατές µε την περιφερειακή RIS 

 

8.1. Περιγραφή Άξονα 1: Μηχανισµοί & µέσα ενσωµάτωσης της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας στην πραγµατική οικονοµία  

 

8.1.1. Λογική παρέµβασης 

Ο άξονας αφορά στην υποστήριξη της στρατηγικής καινοτοµίας της ΠΒΑ µέσα από την 

δηµιουργία µηχανισµών που θα λειτουργήσουν ως τεχνική υποστήριξη όσο και εµψύχωση για 

την ανάπτυξη της καινοτοµίας.  

Η προτεινόµενη δοµή για την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης διαρθρώνεται 

σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό προκύπτει από τις διαφοροποιηµένες ανάγκες των 

διαφορετικού τύπου επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αλλά και από την ανάγκη να υπάρχουν 

διακριτά επίπεδα πολιτικού και τεχνικού σχεδιασµού και γενικότερων αποφάσεων από το 

επίπεδο καθηµερινής βοήθειας στις επιχειρήσεις.  Η συγκεκριµένη δοµή πρέπει χωρικά να είναι 

διαθέσιµη τουλάχιστον σε όλα τα µεγάλα νησιά της Περιφέρειας για να είναι εφικτή η επαφή µε 

τους επιχειρηµατίες και η οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µε αυτούς. Τέλος το επίπεδο 

“εµψύχωσης” των επιχειρήσεων πρέπει να είναι διακριτό από αυτό της καθηµερινής τριβής µε 

τα προβλήµατα της επιχείρησης και της υποβολής επενδυτικών σχεδίων για να είναι δυνατή η 

παρακολούθηση των γενικότερων εξελίξεων από ένα υψηλότερο επίπεδο από το οποίο θα είναι 

περισσότερο εφικτό να διαγνωστούν πιθανές λύσεις. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται µια δοµή σε 

τρία επίπεδα: 

(α) Στρατηγικός σχεδιασµός µε όργανο το Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ),  

(β) Εφαρµογή σχεδιασµού µε όργανο τον Μηχανισµό ∆ιαχείρισης Καινοτοµίας προς τις 

επιχειρήσεις,   µια “δοµή” εφαρµογής δηλαδή, που θα αναλάβει και την επικοινωνία µε τους 

παραγωγικούς φορείς  

(γ) Καθηµερινή επαφή µε επιχειρήσεις, µεταφορά στρατηγικού σχεδιασµού,  καινοτοµικών 

δράσεων κι υποστήριξης υλοποίησης τους µε όργανο βοήθειας ότι έχει δηµιουργήσει η τοπική 

πραγµατική οικονοµία (συµβούλους, ερευνητικά ιδρύµατα κλπ) 

Η καινοτοµία στις επιχειρήσεις στην παρούσα στρατηγική καθορίζεται στα 4 διεθνώς διακριτά 

επίπεδα επιχειρηµατικής ανάπτυξης, που µε σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής:                                            

1. Οργανωτική καινοτοµία (organizational innovation),  
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2. Καινοτοµία µάρκετινγκ(marketing innovation)     

3. Καινοτοµία διαδικασιών (process innovation),       

4. Καινοτοµία προϊόντος (product innovation) 

Πρόσφατη µελέτη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε επιχειρήσεις της περιφέρειας απέδειξε ότι εκεί 

που οι µικρές και µεσαίες  επιχειρήσεις υστερούν υπερβολικά είναι τα 2 πρώτα και βασικά 

στοιχεία καινοτοµίας ήτοι η οργάνωση και το µάρκετινγκ µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

εισπράξουν τα αναµενόµενα από οποιαδήποτε καινοτοµία ή νεωτερισµό διαδικασίας και 

προϊόντος ενσωµατώνουν στην επιχείρηση τους.  

Μία δεύτερη µελέτη του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα εν λόγω ευρήµατα 

δοκίµασε πιλοτικά να εφαρµόσει συγκεκριµένο µοντέλο τεχνικών καινοτοµίας σε 40 επιχειρήσεις 

της περιφέρειας, στοχευµένο κυρίως στον οργανωτικό τοµέα  και τον τοµέα µάρκετινγκ  και 

απέδειξε ότι το προτεινόµενο µοντέλο είναι αποτελεσµατικό σε βάθος τριετίας για τις εν λόγω 

επιχειρήσεις.  Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι οι επιχειρήσεις της περιφέρειας του Βορείου 

Αιγαίου έχουν τεράστια ανάγκη στα δύο θεµελιώδη επίπεδα καινοτοµίας οργανωτικό / 

µάρκετινγκ πριν οποιασδήποτε άλλης καινοτοµικής παρέµβασης σε επίπεδο διαδικασιών 

παραγωγής και προϊόντων, γι’ αυτό και η στρατηγική πρέπει να στοχεύει σε διαχείριση 

καινοτοµίας και όχι σε µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

Όπως έχει καταδείξει η εµπειρία από προηγούµενες περιφερειακές στρατηγικές καινοτοµίας, η 

καταλληλότητα της στρατηγικής είναι µεν απαραίτητη για το είδος της περιοχής και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή, αλλά δεν αρκεί από µόνη της για να εγγυηθεί 

επιτυχηµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή. Η διαδικασία υλοποίησης είναι πολλές φορές στο 

σηµείο εκείνο, όπου ακόµη και στρατηγικές σχετικές και επαρκώς σχεδιασµένες αποτυγχάνουν 

ή δεν φέρνουν τα αποτελέσµατα που είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασµό τους.  Απαιτείται 

λοιπόν η ανάπτυξη µιας περιφερειακής δοµής / µηχανισµού καινοτοµίας, αλλά ταυτόχρονα και η 

ανάπτυξη µέσων και διαδικασιών για την ανάπτυξη της καινοτοµίας. Ταυτόχρονα και παράλληλα 

είναι ανάγκη υφιστάµενοι ερευνητικοί φορείς να ενδυναµωθούν µε εξοπλισµό και µέσα για την 

παραγωγή τοπικής καινοτοµίας.  

 

8.1.2. Οµάδες στόχοι 

• Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

 

8.1.3. ∆ράσεις και ενδεικτικά έργα ανά δράση 

Οι δράσεις περιλαµβάνουν από τη µια δηµιουργία δοµής υποστήριξης της καινοτοµίας και από 

την άλλη ερευνητικό εξοπλισµό σε ερευνητικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων σχετικών µε 

την RIS3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 

Ενδεικτικά έργα περιλαµβάνουν: 

 

1. Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών  
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Αφορά την χρηµατοδότηση ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας, ή και ευρύτερα ερευνητικών 

ιδρυµάτων και πανεπιστηµίων για την ανάπτυξη των αναγκαίων έργων που θα αποτελέσουν το 

αντικείµενο µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα αναδείξουν ένα προϊόν ή πόρο που θα 

µπορούµε να αποτελέσει αντικείµενο οικονοµικής δραστηριότητας και τοπικής ανάπτυξης. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ενισχύσεις στα ερευνητικά ιδρύµατα αφορούν τα εξής: 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ «ΜΟΝΑ∆ΙΚΩΝ», ΤΟΠΙΚΩΝ, «BACK TO 

THE FUTURE», ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ & ΑΛΛΑ 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ RIS 

Αναφορικά µε την τελευταία δράσης αξίζει να σηµειωθεί ότι αφορά την ανάπτυξη ενός 

εργαστηρίου που θα αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της έρευνας, αλλά στο βαθµό που µπορεί θα 

αναπτύσσει και πρωτογενή έρευνα για δηµιουργία νέων εµπορικών προϊόντων. Σηµαντική 

προτεραιότητα θα δοθεί στην Μαστίχα Χίου µιας που και το νησί της Χίου και η ΕΜΧ έχουν ήδη 

αναπτύξει ερευνητικά πρωτόκολλα και έχουν εξάγει νέα προϊόντα στον ανταγωνισµό, µετά από 

έρευνα και συνεργασία µε ιδρύµατα.    

Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από την Ε.Π. 1.α.1 του ΠΕΠ 2014-2020 και εκτιµάται σε 1,875  

εκ.  

 

2. ∆ηµιουργία ∆οµής Υποστήριξης Καινοτοµίας & της επιχειρηµατικότητας 

Αφορά την χρηµατοδότηση για την δηµιουργία ∆οµής Υποστήριξης Καινοτοµίας που θα στηρίξει 

την διαδικασία για σταδιακή ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην τοπική οικονοµία.  Η δοµή θα 

λειτουργεί ως υποστηρικτικός µηχανισµός για τις επιχειρήσεις υλοποιώντας κλασσικές δράσεις 

των BICs όπως: 

- δηµιουργία ολοκληρωµένων business plans, και υποστήριξη υλοποίησης τους  

- τεχνοδιαγνώσεις και επιµέρους υποστήριξη σε επιχειρήσεις 

- σχεδιασµός και υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων προώθησης και προβολής 

- ανάπτυξη συνεργασιών για σύζευξη προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτοµίας  

Ενδιαφέρον παράδειγµα πιθανόν να αποτελεί το µοντέλο των BICs,. Τα BICs είναι ένας θεσµός 

της Ε.Ε. που ξεκίνησε πιλοτικά πριν από 15 χρόνια, και σήµερα αριθµεί 150 πλήρη µέλη σε 

χώρες της Ε.Ε. και εκτός αυτής.  Αποστολή τους είναι η υποστήριξη των ΜΜΕ (υπαρχουσών και 
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νέων) µέσω της παροχής εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών και η προώθηση της 

εισαγωγής σ’ αυτές της καινοτοµίας ως µέσου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του, 

εξασφαλίζοντας ευρύτερη δυνατή συναίνεση ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων κάθε περιοχής.  

Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση χαµηλής καινοτοµικότητας των τοπικών επιχειρήσεων το εν 

λόγω µοντέλο ταιριάζει απόλυτα µε τις ανάγκες τις Περιφέρειας, εξασφαλίζει την εκµετάλλευση 

υφιστάµενης εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, δικτύωσης, και καθοδήγησης. Η επιλογή της λύσης  

του BIC Β. Αιγαίου στους τοµείς τουρισµού & αγροδιατροφής αποτελεί προϋπόθεση 

εξειδίκευσης για να µπορέσει γρήγορα να αποκτήσει η δοµή εξειδικευµένη τεχνογνωσία, και 

ειδίκευση και να είναι όσο γίνεται περισσότερο χρήσιµο στις τοπικές επιχειρήσεις που κατά 90% 

ανήκουν στους 2 αυτούς κλάδους. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της δοµής, των 

χαρακτηριστικών και τους αντικειµένου της θα αποτελεί αντικείµενο διακήρυξης και σχετικής 

ωρίµανσης από τους φορείς της τοπικής οικονοµίας. 

Συµπληρωµατικά, και υποστηρικτικά του έργου της δοµής καινοτοµίας που προτείνεται 

παραπάνω προτείνεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενσωµάτωσης καινοτοµιών σε 

συγκεκριµένες και επιλεγµένες επιχειρήσεις της περιοχή έτσι ώστε να καταστούν αυτές 

καινοτόµες, ανταγωνιστικές, και υπόδειγµα για τις υπόλοιπες νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις 

για µία νέα, σύγχρονη, αναπτυξιακή πορεία και βιωσιµότητα. Πρόσφατη µελέτη παρέµβασης 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε την επιτυχή εφαρµογή ειδικής τεχνικής τεχνοδιάγνωσης 

καινοτοµίας (Τ∆Χ), προσαρµοσµένης στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας, 

σε 40 τοπικές επιχειρήσεις απέδειξε την αξιοπιστία της µεθοδολογίας, και την δυνατότητα 

επίτευξης των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων σε 2 χρόνια από κάθε επιχείρηση, εφ’ όσον 

αυτές υποστηριχθούν και καθοδηγηθούν σωστά και αποτελεσµατικά. Η εν λόγω παρέµβαση 

έγινε στα πλαίσια καινοτόµου πιλοτικής δράσης του επιτυχηµένου, περιφερειακού 

προγράµµατος καινοτόµων δράσεων NAIAS. Στο παρόν έργο προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 

στις επιχειρήσεις που είναι ήδη καινοτόµες, ακόµη και αν αυτή η καινοτοµία µπορεί να θεωρηθεί 

ως “δεδοµένη” ή “χαµηλής στάθµης” για άλλες επιχειρήσεις σε περιοχές µε διαφορετικά 

παραγωγικά, κοινωνικά, οικονοµικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Τέλος, επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τοµείς και κλάδους της λεγόµενης “e-τεχνολογίας” είναι επίσης 

προνοµιακοί συνοµιλητές για στρατηγικές και πρακτικές έξυπνης εξειδίκευσης, ακόµη και αν το 

αντικείµενο τους είναι µακριά από τους τοµείς προτεραιότητας που έχουν ήδη αναφερθεί, καθώς 

µπορούν να αποτελέσουν προνοµιακούς συνεργάτες µε άλλες επιχειρήσεις µε µικρότερο ή 

µηδενικό βαθµό ενσωµάτωσης τέτοιων τεχνολογιών και διαδικασιών. 

 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 1,3 εκ προέλθει: 

• από την Ε.Π. 1.β.1 του ΠΕΠ 2014-2020 και εκτιµάται σε 500 χιλ για 5 έτη 

• από την Ε.Π. 3.α.3 του ΠΕΠ 2014-2020 και εκτιµάται σε 800 χιλ για 5 έτη  

 

3. ∆ηµιουργία Κεφαλαίου Σποράς στις επιχειρήσεις 
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Αφορά κρατική ενίσχυση µικρής κλίµακας σε επιχειρήσεις του κλάδου για δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων που σε πρώτη φάση θα αποτελούν λειτουργικές επενδύσεις που δύνανται να 

αναπτυχθούν περαιτέρω µε την συµµετοχή και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 500 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3.α.1 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου  

 

Άλλες ∆ράσεις 

 

4. Σύζευξη επιχειρήσεων & ερευνητικού ιστού 

Η δράση αναφέρεται στην εφαρµογή διαδικασίας και εργαλείου για την σύζευξη τοπικής 

οικονοµίας και ερευνητικού ιστού στην προσπάθεια αποτελεσµατικότερης ενσωµάτωσης της Ε & 

Τ. Η δράση αυτή που µπορεί να εφαρµοστεί είτε από τον µηχανισµό καινοτοµίας, είτε από τους 

τοπικούς φορείς παραγωγής γνώσης αναφέρεται σε επιβραβεύσεις επιχειρήσεων και ερευνητών 

µετά από εφαρµογή  

 

8.1.4. Χρηµατοδότηση  

Σύνολο: 3.675.000 € από το Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου 2014-2020  

 

8.1.5. ∆είκτες παρακολούθησης 

∆είκτες Εκροής: 

• Νέοι ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς που ενισχύονταν: 6 

• Επιχειρήσεις που λαµβάνουν µη οικονοµική στήριξη: 300 

∆είκτες αποτελέσµατος: 

• Ερευνητικοί τοµείς και κλάδοι που ενισχύονται: 13 

• Επιχειρηµατικές δαπάνες για Ε & Τ.: 0,03 ως % του ΑΕΠ 

 

Αναλυτικά γίνεται πινακοποιηµένα η παρουσίαση των δράσεων  
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Άξονα 1: Μηχανισµοί & µέσα ενσωµάτωσης της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας 

στην πραγµατική οικονοµία 

ΤΑΜΕΙΟ Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

2.375.000 

ΕΤΠΑ 1.α Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας 

και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 

τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας και 

προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των 

κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

1.875.000 

 1.α.1. Ενίσχυση αναβάθµιση και συµπλήρωση 

ερευνητικών δοµών στους τοµείς 

ενδιαφέροντος της Περιφέρεια 

1.875.000 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΜΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ & ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ RIS 

 

ΕΤΠΑ 1.β Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων 

στην Ε&Κ, 

500.000 

 1.β.1. Υποστηρικτικοί µηχανισµοί 500.000 

  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 500.000 

 Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 1.300.000 

ΕΤΠΑ 3.α Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε 

τη διευκόλυνση της οικ. αξιοποίησης νέων 

ιδεών και ενίσχυση της δηµιουργίας νέων 

επιχειρήσεων 

1.300.000 
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 3.α.1. Ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων για 

αξιοποίηση πατεντών & νέων παραγωγών 

ιδεών για νέα προϊόντα και δραστηριότητες 

500.000 

  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ή ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ 

500.000 

 3.α.3. Ενίσχυση υποστηρικτικών µηχανισµών 800.000 

  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 800.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 3.675.000 

 

8.2. Περιγραφή Άξονα 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τοµέας 

 

8.2.1. Λογική παρέµβασης 

Ο αγροδιατροφικός τοµέας αποτελεί έναν από τους τρεις τοµείς προτεραιότητας για επενδύσεις 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε τρεις γενικοί στόχους στρατηγικής. 

4. “Από το χωράφι στο ράφι”,/ “Back to the future” 

5. Επικέντρωση στην ποιότητα: τεκµηρίωση – πιστοποίηση, 

6. Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων: οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων κλάδων). 

 

(α)Από το χωράφι στο ράφι / “Back to the future” 

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αποτελεσµατική διαχείριση και συντονισµό του συνόλου της 

τροφικής αλυσίδας καλύπτοντας, και εξυπηρετώντας έτσι τα προϊόντα όλων των µελών της 

αλυσίδας. Στην ΕΕ και στην Ελλάδα σήµερα γενικά, ο τοµέας των τροφίµων βρίσκεται 

αντιµέτωπος µε µεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν από τις αλλαγές στο οικονοµικό και µη 

οικονοµικό περιβάλλον, από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, από την παγκόσµια αύξηση στην 

κατανάλωση τροφίµων, καθώς και από µία µειούµενη παραγωγική βάση, λόγω π.χ., της 

απώλειας της καλλιεργήσιµης γης, ή της µετατροπής της σε καλλιέργειες που δεν παράγουν 

τρόφιµα. Οι προκλήσεις αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από µία µεµονωµένη επιχείρηση, 

ιδιαίτερα σε µια Περιφέρεια όπως η ΠΒΑ µε τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και παραγωγικά 

χαρακτηριστικά της, αλλά απαιτεί συντονισµένες δράσεις και συντονισµό. Ο προσδιορισµός και 

η υλοποίηση των «καλύτερων» ιδεών για τέτοιες ενέργειες και ανάγκες συντονισµού γίνεται 

µέσα από τη ∆ιαχείριση της Τροφικής Αλυσίδας (∆ΤΑ). Η υποστήριξη αυτή, µε τη σειρά της, 

παρέχει στις επιχειρήσεις τα µέσα για τη βελτίωση της δική τους ανταγωνιστικότητας και 

βιωσιµότητας και του κλάδου τους και της κάλυψης των προσδοκιών των πελατών τους και της 

κοινωνίας όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων, στη προστασία του περιβάλλοντος και 

στην διατήρηση θέσεων εργασίας. Σήµερα, φαίνεται η ανάγκη για να προσαρµοστεί η τάση για 

αυξηµένη ολοκλήρωση κατά µήκος της αλυσίδας αξίας, µε την οργάνωση µίας ευέλικτης 

προσέγγισης του δικτύου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αλλαγών τεχνολογίας, των 

συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και των θεσµικών αλλαγών. Η υποστήριξη 

της ∆ΤΑ είναι προς την κατεύθυνση των φορέων που εκπροσωπούν την αλυσίδα των τροφίµων, 
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τους προµηθευτές, τους παραγωγούς πρωτογενούς τοµέα, µεταποιητές και εµπόρους λιανικής 

πώλησης, µε τελικούς αποδέκτες τους καταναλωτές. 

Τα υπό εξέταση προϊόντα (στο τραπέζι) θα παράγονται από τοπικές γεωργικές πρώτες ύλες 

(από το αγρόκτηµα), οι οποίες δεν είχαν χρησιµοποιηθεί συστηµατικά τα τελευταία χρόνια για 

τον σκοπό αυτό, αλλά χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν για αιώνες ως πρώτες ύλες ή τρόφιµα 

για τη διατροφή της ελληνικής χαµηλής και της µεσαίας τάξης. Η αναζωογόνηση των προϊόντων 

αυτών είναι το όραµα αυτής της στρατηγικής (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ «BACK TO THE 

FUTURE»). Ο στρατηγικός στόχος είναι παλιά προϊόντα, εκ νέου - παραγόµενα µε τα νέα, 

σύγχρονα, τεχνολογικά δεδοµένα και την προώθησή τους ως «νέα» προϊόντα στην 

παγκόσµια αγορά. 

 

Τέτοια ενδεικτικά είδη προϊόντων της περιφέρειας περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

1) Προϊόντα ψυχανθών και όσπρια, 

2) Προϊόντα από σταφύλια όπως µουσταλευριά κ.α. 

3) Προϊόντα από ελιές όπως πατέ ελιάς µε ξηρούς καρπούς, µπαχαρικά κ.α. 

 

Έµφαση θα δοθεί στη µη χρήση χηµικών µέσων επεξεργασίας και απολύµανσης για τα σύκα και 

τα φασόλια, τα φυσικά υποκατάστατα ζάχαρης κ.α. Έµφαση θα δοθεί επίσης και στην σήµανση 

του προϊόντος που θα πρέπει να περιλαµβάνει την ιστορία, την παράδοση, τον τόπο της 

περιοχής παραγωγής και την γεωργική εκµετάλλευση όπου καλλιεργήθηκε η πρώτη ύλη, αν 

είναι δυνατόν.   

Πολλές από τις πρώτες ύλες που αποτελούν διατροφικούς πόρους και είναι ξεχασµένοι και 

ανεκµετάλλευτοι αποτελούν βασικά συστατικά της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Καθώς η 

Μεσογειακή ∆ιατροφή αποτελεί όρο βιογεωγραφικό που δηλώνει την ύπαρξη διαφορών και 

ιδιαιτεροτήτων στους διαφορετικούς τόπους γύρω από τη Μεσογειακή λεκάνη, αυτό εξ ορισµού 

καθιστά τους µοναδικούς και ιδιαίτερους διατροφικούς πόρους των νησιών της Περιφέρειας του 

Βορείου Αιγαίου ως ιδιαίτερους και µοναδικούς διατροφικούς πόρους της µεσογειακής 

διατροφής που συνιστούν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα λόγω της µοναδικότητάς τους. 

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν πιθανές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπινου 

οργανισµού που δεν έχουν µελετηθεί συστηµατικά µέχρι σήµερα και που µεταφέρονται στο 

τελικό προϊόν τροφίµου παρέχοντας τους έτσι ιδιότητες φαρµακοθρεπτικές, ή ακόµη και 

λειτουργικές (functional). Η ανάδειξη της διατροφικής αξίας ταυτόχρονα µε την επίτευξη άριστων 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κατά την παρασκευή διατροφικών προϊόντων αποτελεί µία 

υπόθεση εργασίας για παραγωγή και διάθεση καινοτόµων διατροφικών προϊόντων.  

Η καινοτοµία πηγάζει τόσο από τα ιδιαίτερα και µοναδικά διατροφικά προϊόντα όσο και από την 

ταυτόχρονη (α) παροχή ενέργειας και βασικών θρεπτικών συστατικών, (β) κάλυψη υψηλών 

οργανοληπτικών απαιτήσεων και (γ) διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας σε προληπτικό 

επίπεδο 

 

(β) Ποιότητα 
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Η ποιότητα είναι µια έννοια πολύ κεντρική στη συζήτηση σχετικά µε την παραγωγή και εµπορία 

αγροδιατροφικών προϊόντων. Συνδέεται µε διαφορετικά κριτήρια απόδοσης, τα οποία για 

αγροδιατροφικά προϊόντα περιλαµβάνουν (α) ποιότητα από ασφάλεια - τυποποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. συστήµατα HACCP, ISO, κτλ.), (β) ποιότητα από 

παραγωγική διαδικασία (π.χ. βιολογικά προϊόντα, συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης, 

κτλ.), (γ) ποιότητα από περιοχή προέλευσης (π.χ. προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας 

Προέλευσης ΠΟΠ, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ΠΓΕ, κτλ.), αλλά και (δ) 

«συµβολική» ποιότητα από πολιτισµικές, ιδεολογικές ή συµβολικές σχέσεις µεταξύ προϊόντος 

και καταναλωτή, οι οποίες µπορεί να συνδέονται µε τις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά µπορεί 

και όχι. Οι διαφορετικές κατηγορίες συνδέονται και µε διαφορετικού τύπου πιστοποιήσεις (εκτός 

από τη «συµβολική» ποιότητα). Γενικά, πιστοποιήσεις ασφάλειας – παραγωγικής διαδικασίας 

είναι σηµαντικές για την αλυσίδα διακίνησης και ιδιαίτερα για µεγάλους λιανοπωλητές (έτσι, π.χ. 

φρούτα και λαχανικά που δεν παράγονται µε συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης δεν 

µπορούν να µπουν σε ράφια ξένων αλυσίδων, όπως και µεταποιηµένα χωρίς ISO ή/και 

HACCP), ενώ πιστοποιήσεις προέλευσης και παραγωγικής διαδικασίας είναι συχνά πολύ 

σηµαντικές για τους καταναλωτές. Γίνεται έτσι προφανές ότι η τεκµηρίωση – πιστοποίηση της 

ποιότητας πρέπει να είναι ένας στόχος της στρατηγικής της ΠΒΑ για την έξυπνη εξειδίκευση, όχι 

γιατί αποτελεί από µόνη της «καινοτοµία», αλλά συχνά γιατί είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση 

για να µπορούν να πιστοποιηθούν και να τεκµηριωθούν η ποιότητα και άλλα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και να παρέχουν τη βάση για εφαρµογή άλλων καινοτοµιών.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα σε αυτό το πλαίσιο είναι η σύνδεση της µεταποίησης µε την 

πρωτογενή παραγωγή, καθώς µια εστίαση στην ποιότητα δεν µπορεί να υλοποιηθεί 

αποτελεσµατικά µε παρεµβάσεις µόνο στη µεταποίηση, αλλά απαιτούνται και 

παρεµβάσεις στην καλλιέργεια – εκτροφή, ανάλογα µε το προϊόν. Τέτοιου είδους 

παρεµβάσεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά δράσεις όπως προγράµµατα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης προϊόντων µε συµµετοχή παραγωγών και µεταποιητών, οµάδες 

παραγωγών για συστήµατα ποιοτικής διαχείρισης από το «χωράφι στο ράφι», συνδυασµένα µε 

ειδικά µέτρα ενίσχυσης παραγωγής ποιοτικών, νέων, µοναδικών, µεσογειακών προϊόντων 

διατροφής, από µοναδικές πρώτες ύλες προέλευσης Β. Αιγαίου, ελκυστικών στην παγκόσµια 

αγορά.  

 

(γ) Συνεργασία των επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάπτυξη αγροδιατροφικής αλυσίδας «αξίας» 

Η στρατηγική αυτή βασίζεται επίσης στην αποτελεσµατική διαχείριση και συντονισµό του 

συνόλου της τροφικής αλυσίδας καλύπτοντας, και εξυπηρετώντας έτσι τα προϊόντα όλων των 

µελών της αλυσίδας. Ζητούµενο είναι η διεύρυνση του τοµέα και η δηµιουργία αλυσίδας αξίας, 

και όχι διαχείρισης! επίτευξη συνεργασιών και clustering. Όσον αφορά στην τροφική αλυσίδα 

για το Βόρειο Αιγαίο, σήµερα αυτή απαιτεί ανάπτυξη και βελτίωση πριν να µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως "αλυσίδα αξίας". Επί του παρόντος, εξακολουθεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά 

µιας παραδοσιακής αλυσίδας, καθώς επικεντρώνεται στην ανταπόκριση σε καλά 

προκαθορισµένα θέµατα, αλλά δεν έχει ευελιξία. Για να αντιµετωπιστούν αυτά τα σηµαντικά 
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µειονεκτήµατα που θα µετατρέψουν την περιφερειακή αλυσίδα τροφίµων σε µια αλυσίδα αξίας, 

απαιτείται ένα κοινό όραµα το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε µια ρεαλιστική, εστιασµένη 

στρατηγική ανάπτυξης αποτελούµενη από διάφορα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθεί από 

διάφορους φορείς. 

Η αλυσίδα των τροφίµων µπορεί να είναι ένα βασικό στοιχείο στο περιφερειακό σύστηµα 

καινοτοµίας της έξυπνης εξειδίκευσης. Για το σκοπό αυτό, η περιφερειακή διαχείριση της 

αλυσίδας τροφίµων θα πρέπει να προσδιορίσει το µονοπάτι για την εµπορική ανάπτυξη της 

έρευνας και της καινοτοµίας, παρέχοντας στρατηγικές γνώσεις για τις ευκαιρίες της αγοράς και 

τις ανάγκες της και κινητοποιώντας τους φορείς καινοτοµίας σε όλη την περιφέρεια,  

προκειµένου να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους να αποκτήσουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ελληνική και την παγκόσµια αγορά. Αυτό θα πρέπει να 

υλοποιηθεί µε την παραγωγή νέων, µοναδικών, καινοτόµων, προϊόντων διατροφής Βορείου 

Αιγαίου, µεσογειακής καταγωγής, ελκυστικών στην παγκόσµια αγορά, µε σηµαντική 

προστιθέµενη αξία, και την προοπτική για ευρεία παραγωγή.  

 

8.2.2 Οµάδες στόχοι 

• Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

• Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια στους κλάδους µεταποίησης - υπηρεσιών 

• Νέοι/ες επιστήµονες 

• Άνεργοι 

 

8.2.3 ∆ράσεις και ενδεικτικά έργα ανά δράση 

1.Χρήση αποτελεσµάτων Ε & Τ στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα µε 

προτεραιότητα τα ΠΟΠ/ΠΓΕ  

Αφορά κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για ενσωµάτωση καινοτοµιών στις παραγωγικές 

τους κυρίως διαδικασίες ώστε να παράγουν πιο εµπορικά και ανταγωνιστικά προϊόντα του 

αγροδιατροφικού τοµέα. Εφαρµόζεται µε την µορφή κουπονιών καινοτοµίας είτε για την 

ενσωµάτωση υφιστάµενης καινοτοµίας είτε για την ανάπτυξη εσωτερικά ή σε συνεργασία Ε & Κ. 

ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνεται και 

η ενίσχυση στις επιχειρήσεις προκειµένου να καλύψουν το ερευνητικό έργο του «εργαστηρίου 

εφαρµοσµένης έρευνας» που έχει προβλεφθεί στον άξονα 1. (θ.Σ. 1.α.)    

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 800 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 1.β.2 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου  

2.Πιλοτικά ερευνητικά προγράµµατα 

Η δράση αφορά την υλοποίηση πιλοτικών ερευνητικών προγραµµάτων που θα υλοποιηθούν 

από ερευνητικά ιδρύµατα τα οποία θα καταλήξουν είτε σε νέα προϊόντα, είτε σε νέα 

επιχειρηµατικότητα και θα αντιµετωπίζουν θέµατα στην κατεύθυνση:  

α. Ερευνητικό πρόγραµµα Ανάδειξης Νέων Προϊόντων που κατά προτεραιότητα 

έχουν χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και τοπικότητας 
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Η δράση αφορά την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος πιλοτικού χαρακτήρα σε 

συνεργασία µε υφιστάµενες ή και νέες επιχειρήσεις των νησιών της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου σε προϊόντα του αγροδιατροφικού τοµέα ώστε να αναδειχθούν νέα εµπορικά και 

παραγωγικά προϊόντα, διευρύνοντας την παραγωγική βάση και ωριµάζοντας συνεργατικά 

σχήµατα µεταξύ επιχειρήσεων και φορέων Ε& Τ. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 225 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 1.β.3 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου  

β.  Ερευνητικό πρόγραµµα ανάδειξης και δηµιουργίας 4 νέων, παραδοσιακών, 

“Back to the future” τροφίµων, από το χωράφι στο ράφι  

 Αφορά την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος µαζί µε ενίσχυση στις επιλεχθείσες 

επιχειρήσεις όλης της διατροφικής αλυσίδας ώστε να εξευρεθούν και να παραχθούν 

µαζικά 4 νέα προϊόντα, από το χωράφι στο ράφι, µε βάση την στρατηγική back to the 

future.  Παρόµοια προϊόντα, µε τοπικές πρώτες ύλες που είχαν να καλλιεργηθεί πλέον των 

30 ετών έχουν παραχθεί στην Λήµνο τα τελευταία χρόνια, όπως το ψωµί µαυραγάνι, ο 

άφκος κ.α., µε την συνεργασία επιχειρήσεων της διατροφικής αλυσίδας, και την 

επιστηµονική καθοδήγηση και υποστήριξη του Τµήµατος Επιστήµης τροφίµων & 

∆ιατροφής του πανεπιστηµίου Αιγαίου.  Πρωτεύοντα ρόλο θα παίξει το Τµήµα Επιστήµης 

Τροφίµων & ∆ιατροφής στην υλοποίηση της προτεινόµενης δράσης µε δεδοµένο ότι 

διαθέτει αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και έχει ήδη παρουσιάσει αποτελέσµατα στον τοµέα 

αυτό. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 200.000 και θα προέλθει από την Ε.Π. 1.β.3 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου     

γ. Έρευνα – πιστοποίηση για δραστικές ουσίες ή/και οργανοληπτικά συστατικά και 

σύνδεση τους µε ποιότητα – υγεία 

Αφορά την έρευνα για 2-3 προϊόντα µε βάση την τοπική βιοποικιλότητα (αξιοποίηση 

αποτελεσµάτων και προγράµµατος biobus για τοπική βιοποικιλότητα) τα οποία θα 

οδηγήσουν στην δηµιουργία νέων προϊόντων υγείας. Τα νέα αυτά προϊόντα καθώς και οι 

πρώτες ύλες τους θα µελετηθούν ως προς τη βιολογική δράση τους ώστε να διασφαλιστεί 

η µεταφορά των βιοδραστικών συστατικών από την πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν προς 

παραγωγή νέων προϊόντων µε αυξηµένη διατροφική αξία.   

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 200χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 1.β.3 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου  

δ.  Ερευνητικό πρόγραµµα ανάδειξης 3 νέων, καινοτόµων λειτουργικών τροφίµων 

µε τοπικές πρώτες ύλες   

Αφορά την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος για την ενίσχυση σε µεταποιητικές 

επιχειρήσεις τροφίµων ώστε να δηµιουργηθούν και να παραχθούν µαζικά 3 νέα 

καινοτόµα, λειτουργικά τρόφιµα, που να έχουν την βάση σε υφιστάµενα τοπικά προϊόντα, 

αλλά να εµφανίζουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, και συγκεκριµένα οφέλη 

υγείας µε βάση την προσθήκη επιλεγµένων φυσικών συστατικών. Παρόµοια προϊόντα 

έχουν παραχθεί από τοπικές επιχειρήσεις τροφίµων όπως Ω-3 αρτοσκευάσµατα µε 
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προσθήκη λιναρόσπορου (εταιρεία Χρυσάφης Α.Ε.), κριτσίνια µε µαστίχα και αρωµατικά 

βότανα (εταιρεία Mediterra A.E.) κ.α. µε την επιστηµονική υποστήριξη, την συνεργασία, 

και καθοδήγηση του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300.000 και θα προέλθει από την Ε.Π. 1.β.3. του Β. 

Αιγαίου 

ε. Ερευνητικό πρόγραµµα «Φυσική Μικροχλωρίδα Παραδοσιακών Ζυµώµενων 

Τροφίµων» στην περιφέρεια 

Αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος που θα έχει ως στόχο τη µελέτη και 

αξιοποίηση της φυσικής ενδογενούς µικροχλωρίδας παραδοσιακών ζυµώµενων 

τροφίµων, κυρίως γαλακτοκοµικών προϊόντων (όπως των τυριών Λήµνου, Λέσβου, Χίου), 

µε σκοπό την αποµόνωση αγρίων πρωτότυπων στελεχών χρήσιµων βακτηρίων 

(γαλακτικών), τα οποία και θα µελετηθούν περαιτέρω ως προς τις τεχνολογικές και 

προβιοτικές τους δράσεις (ενίσχυση της υγείας) µε απώτερο στόχο την παραγωγή νέων 

ζυµώµενων προϊόντων που θα παρουσιάζουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 

αλλά και πιθανές ευεργετικές για την υγεία δράσεις. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 200 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 1.β.3 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου 

 3.Ενσωµάτωση Τ.Π.Ε σε επιχειρήσεις (υφιστάµενες & νέες) της αγροδιατροφής 

Αφορά την ενίσχυση µέσω κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις του τοµέα της 

αγροδιατροφής για ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων 

τους ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, αλλά και 

ανάπτυξη εξωστρέφειας µε δράσεις τύπου logistics κλπ.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 2.β.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  

4.Ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικού εµπορίου σε επιχειρήσεις της 

αγροδιατροφής 

Αφορά την ενίσχυση µέσω κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις του τοµέα της 

αγροδιατροφής για ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου µε στόχο την 

εξωστρέφεια και διεύρυνση των πωλήσεων και της οικονοµικής δραστηριότητας τους. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 2.β.2 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  

5.Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών ή και πατεντών και νέων ιδεών για 

δηµιουργία επιχειρήσεων της αγροδιατροφής 

Αφορά την ενίσχυση σε επιχειρήσεις του τοµέα της αγροδιατροφής για αξιοποίηση 

τοπικών πρώτων υλών και νέων ιδεών για ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών διατροφικών 

προϊόντων µε ταυτόχρονη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων τροφίµων τεχνοβλαστών και όχι 

µόνον   

 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 1 εκ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 3.α.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  
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6.Cluster ∆ιαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics  µε σκοπό την 

δηµιουργία αλυσίδας αξίας 

Αφορά την ενίσχυση σε επιχειρήσεις του τοµέα της αγροδιατροφής για ανάπτυξη 

συνεργασιών στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων προϊόντων ή 

και υπηρεσιών του τοµέα, και την δηµιουργία αγροδιατροφικών αλυσίδων αξίας και όχι 

διαχείρισης! Αφορά την ενίσχυση για δηµιουργία cluster διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στον τοµέα αγροδιατροφής µε χρηµατοοικονοµική και τεχνική υποστήριξη. 

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη υφιστάµενων αλλά και νέων επιχειρήσεων που 

σκοπεύουν να αναπτυχθούν τόσο στην εσωτερικό όσο και στην εξωτερική αγορά. Η 

δράση θα δηµιουργήσει συγκεκριµένο στρατηγικό πλάνο και θα τονίσει τις προϋποθέσεις,  

τα µέσα και τις υποδοµές που χρειάζονται για την εξασφάλιση ανάπτυξης αυτών των 

εταιρειών. Η δράση θα βασιστεί σε πρότυπο παρόµοιο έργο του εξωτερικού όπως αυτό 

στο Newcastle   της Αγγλίας που υλοποιήθηκε µε επιτυχία πριν λίγα χρόνια. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 1 εκ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 3.β.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  

7.Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων της θάλασσας 

Η δράση αφορά την εφαρµογή ενός πιλοτικού ερευνητικού προγράµµατος για την 

θάλασσα που θα οδηγεί : 

- είτε στην δηµιουργία ενός νέου προϊόντος από την θάλασσα και εδώ η αναφορά 

προσδιορίζεται είτε στα αλιεύµατα είτε τις ιχθυοκαλλιέργειες 

- είτε στην ανάδειξη ενός θαλασσίου πόρου ή/και συγκριτικού πλεονεκτήµατος που 

συνεπάγεται ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, µε σκοπό να αναπτυχθεί ένα 

τοπικό παραγωγικό σύστηµα που θα οργανωθεί σε δικτύωση ώστε να παράγει τοπικό 

εισόδηµα (Blue growth)   

H ενίσχυση θα προέλθει σε πρώτη φάση από την Ε.Π. 1.β.3. ενώ η κρατική ενίσχυση είτε 

από την Ε.Π. 3.β.1. είτε / και από το Π.Α.Α.. µε συνολικό προϋπολογισµό 1 εκ.  

8.Εξαγωγικό cluster στον τοµέα της αγροδιατροφής 

Αφορά την ενίσχυση για δηµιουργία cluster αγροδιατροφής µε χρηµατοοικονοµική 

ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη. Η δράση αναφέρεται τόσο στις υφιστάµενες όσο και σε 

νέες επιχειρήσεις που επιθυµούν να εξασφαλίσουν δυναµική ανάπτυξης µέσω συνεργιών 

εξωστρέφειας.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 750 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 3.β.2 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  

9.Σύνταξη και εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης 

επιχειρηµατικότητας στους τοµείς της RIS 3  

Αφορά την σύνταξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας που 

ξεκινάει από την προσέγγιση ζητηµάτων παραγωγικής και εµπορικής λειτουργίας και 

στοχεύει στην ενσωµάτωση καινοτοµιών στην παραγωγική διοικητική και εµπορική 

διαδικασία µε τεχνική υποστήριξη έως και την εφαρµογή του σχεδίου. Η δράση αφορά 

κρατική ενίσχυση.  
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Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 2 εκ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3.δ.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  

10.∆ηµιουργία Κεφαλαίο Σποράς 

Αφορά κρατική ενίσχυση µικρής κλίµακας σε επιχειρήσεις του κλάδου για δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων που σε πρώτη φάση θα αποτελούν λειτουργικές επενδύσεις που δύνανται 

να αναπτυχθούν περεταίρω µε την συµµετοχή και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 500 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3.δ.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου  

11.Σύνταξη και εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης 

επιχειρηµατικότητας στους τοµείς της RIS 3 µε σκοπό τον εξαγωγικό 

προσανατολισµό 

Αφορά την σύνταξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας που 

ξεκινάει από την προσέγγιση µετά από Στρατηγικό Σχεδιασµό της επιχείρησης σε 

ζητήµατα  παραγωγικής και εµπορικής λειτουργίας και ενσωµάτωσης καινοτοµιών στην 

παραγωγική διοικητική και εµπορική διαδικασία µε τεχνική υποστήριξη έως και την 

εφαρµογή του σχεδίου. Η δράση αφορά κρατική ενίσχυση.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 2 εκ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3.δ.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου 

12.Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων  

Αφορά στην ενίσχυση ανέργων προκειµένου να προχωρήσουν στην  δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων στο αγροδιατροφικό τοµέα.   

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8iii1  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

13.Συµβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων  

Αφορά στην υλοποίηση συµβουλευτικής στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την υποστήριξη νέων 

στην διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τοµέα.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 250 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8iii2  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

14.Συµβουλευτική για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα 

Αφορά στην υλοποίηση συµβουλευτικής για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ στην κατεύθυνση υλοποίησης ενός συγκεκριµένου σχεδίου ώστε να υπάρχει η 

αναγκαία προσαρµογή των εργαζοµένων αλλά και των επιχειρήσεων στις αλλαγές της 

αγοράς και στην προσπάθεια προσαρµογής στις νέες καινοτοµικές διαδικασίες. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8.v.1  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

15.Πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας 

Αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων για αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου 

δυναµικού τους. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8.v.2  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 
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16.Πρόγραµµα στήριξης της απασχόλησης για διατήρηση θέσεων απασχόλησης 

στον τοµέα. 

Αφορά πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την διατήρηση των υφισταµένων θέσεων 

εργασίας στον τοµέα.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8.v.3  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΚ – Π.Α.Α. 

• .  ΕΠΑΝΕΚ (1.α.) 

o Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών στην βάση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ε.Υ. 

o Ενίσχυση αριστείας στην βάση της βάση της εθνικής RIS 

• ΕΠΑΝΕΚ (1.β., 3.α., 3.β., 3.δ.) 

o Ταυτότητα τροφίµων  

o Συµµετοχή σε εθνικό cluster αγροδιατροφής  

o Spin-off  

o Πρόγραµµα στήριξης ερευνητικών φορέων για εξειδικευµένες υπηρεσίες σε 

ιχθυοκαλλιέργειες 

o Μεταδιδακτορικές διατριβές σε τοµείς ενδιαφέροντος της ΠΒΑ 

o ∆ράσεις διάχυσης αποτελεσµάτων Ε & Τα και ενσωµάτωσης της R & D στον 

παραγωγικό ιστό 

o Ενίσχυση καινοτοµιών σε επιχειρήσεις  

o Στήριξη δικτύωσης επιχειρήσεων στους τοµείς της RIS  

o Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας σε υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις κυρίως για 

εφαρµογή ολοκληρωµένων µοντέλων  

• Π.Α.Α. ΕΤΘΑ 

o Πρόγραµµα διευρωπαϊκής ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των επαγγελµατιών του 

αγροτοδιατροφικού τοµέα  

o Επαγγελµατική κατάρτιση των απασχολούµενων στη γεωργία και απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής 

o Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας – εφαρµογή προτύπων και 

πιστοποιήσεων ποιοτικής ταυτοποίησης των αγροτικών προϊόντων  

o Εφαρµογή προγραµµάτων βιολογικής πρακτικής και µεθόδων παραγωγής σε 

γεωργία και κτηνοτροφία  

o  Συµβολαιακή γεωργία στην τοπική αγορά   

o ∆ιευρωπαϊκή σύµπραξη για ανάδειξη πιλοτικών έργων ανάπτυξης νέων προϊόντων, 

πρακτικών και διεργασιών  

o Ενέργειες συνδυαστικής ανάπτυξης γαστρονοµίας και τουρισµού µε έµφαση στην 

καθιέρωση συστήµατος προτυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων. 

o Υποστήριξη δράσεων απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες - 



 

 

87

ανάπτυξη συνεργασιών οµοειδών επιχειρήσεων, ενίσχυση δράσεων για την 

οργάνωση και την συστηµατική ανταλλαγή γνώσεων και επαγγελµατικής εµπειρίας 

µεταξύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, απασχόληση ερευνητικού δυναµικού µε 

εξειδίκευση σε αντικείµενο συναφές µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Οργανωτική καινοτοµία, ενέργειες αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισµού 

προϊόντος/υπηρεσίας, αξιοποίηση µεθοδολογιών design 

o Ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών πρακτικών στα τοπικά προϊόντα (που θα οδηγεί σε 

συγκεκριµένο πρωτόκολλο)  

o Εφαρµοσµένη έρευνα για την ανάδειξη της διατροφικής αξίας επιλεγµένων 

προϊόντων (µε συνεργασία µε επιχειρήσεις)   

o Χρήση πράσινων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή και την µεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων 

o Εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγή και µεταποίηση προϊόντων της 

υδατοκαλλιέργειας  

o Κατάρτιση αλιέων  

 

8.2.4. Χρηµατοδότηση  

Σύνολο: 11.725.000 € από ΠΕΠ Β. Αιγαίου, ενώ από το Π.Α.Α. και το ΕΠΑΝΕΚ η 

χρηµατοδότηση είναι ενδεικτική   

 

8.2.5. ∆είκτες παρακολούθησης 

∆είκτες Εκροής: 

• Αριθµός Επιχειρήσεων που λαµβάνουν στήριξη: 20 

• Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε ιδρύµατα:15  

• Επιχειρήσεις που ενσωµατώνουν ΤΠΕ σε δραστηριότητα τους: 20 

• Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται: 10 

• Αύξηση της απασχόλησης σε ισοδύναµα ανθρωποέτη: 40 

∆είκτες αποτελέσµατος: 

• Επιχειρηµατικές δαπάνες σε Ε & Τ. : 0,03 % του ΑΕΠ της Περιφέρειας 

• Αύξηση εξαγωγών: 120 εκ 

 

Αναλυτικά γίνεται πινακοποιηµένα η παρουσίαση των δράσεων  
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Άξονα 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τοµέας 

  
Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτοµίας 
1.925.000 

ΕΤΠΑ 1.β Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην Ε&Κ,  1.925.000 

  1.β.2.  Προώθηση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις 800.000 

    Ε & Τ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ 800.000 

  1.β.3.  Πιλοτικά Ερευνητικά προγράµµατα 1.125.000 

    Ερευνητικό Πρόγραµµα ανάδειξης νέων προϊόντων (ΠΟΠ/ΠΓΕ) 225.000 

    

Ερευνητικό πρόγραµµα ανάδειξης και δηµιουργίας 4 νέων, 

παραδοσιακών, “Back to the future” τροφίµων, από το χωράφι 

στο ράφι  

200.000 

    
Έρευνα - πιστοποίηση για δραστικές ουσίες ή/& οργανοληπτικά 

συστατικά & σύνδεση τους µε ποιότητα - υγεία 
200.000 

    
Ερευνητικό πρόγραµµα ανάδειξης 3 νέων, καινοτόµων 

λειτουργικών τροφίµων µε τοπικές πρώτες ύλες   
300.000 

    
Ερευνητικό πρόγραµµα «Φυσική Μικροχλωρίδα Παραδοσιακών 

Ζυµώµενων Τροφίµων» στην περιφέρεια 
200.000 

  

Θ.Σ.2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της 

ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης) 

600.000 

ΕΤΠΑ 2.β 
Ανάπτυξη προϊόν. & υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρον. 

εµπορίου &  ενίσχυση της ζήτ. για ΤΠΕ 
600.000 

  2.β.1. 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για χρήση ΤΠΕ στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα τους 
300.000 

    
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 
300.000 

  2.β.2. Επενδύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου 300.000 

    
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
300.000 
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  Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 8.250.000 

ΕΤΠΑ 3.α 

Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση 

της οικονοµικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της 

δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων 

1.000.000 

  3.α.1. 

Ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων για αξιοποίηση 

πατεντών & νέων παραγωγών ιδεών για νέα προϊόντα και 

δραστηριότητες 

1.000.000 

    
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΕΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
1.000.000 

ΕΤΠΑ 3.β 
Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για 

ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση µε τη διεθνοποίηση 
2.750.000 

  3.β.1. 
Ενίσχυση υφισταµένων επιχειρήσεων για επαναπροσδιορισµό 

του επιχειρ. Μοντέλου 
2.000.000 

    
Cluster ∆ιαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistιcs  µε σκοπό 

την δηµιουργία αλυσίδας αξίας 
1.000.000 

    
Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων της 

θάλασσας 
1.000.000 

  3.β.2. 
Ενίσχυση υφισταµένων και νέων επιχειρήσεων για clusters 

εξαγωγών 
750.000 

    ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ CLUSTER  750.000 

ΕΤΠΑ 3.δ 
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 

περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές 
4.500.000 

  3.δ.1. 
Ενίσχυση υφισταµένων και νέων επιχειρήσεων για βελτίωση 

παραγωγικών κλπ λειτουργιών 
2.500.000 

    
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
2.000.000 

    
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
500.000 

  3.δ.2. 
Ενίσχυση για παραγωγή και προώθηση προϊόντων στο 

εξωτερικό τοπικής προέλευσης µε χρήση καινοτοµίας 
2.000.000 

    
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
2.000.000 

Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗ & ΚΟΙΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ 

  
 Θ.Σ.8: Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης υψηλής ποιότητας 

και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων. 
950.000 
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ΕΚΤ 8.iii 
 Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 

επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας επιχειρήσεων 
550.000 

  8.iii.1. Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων 300.000 

    ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 300.000 

  8.iii.2. Συµβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων 250.000 

    
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
250.000 

ΕΚΤ 8.v 
 Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και 

των επιχειρηµατιών στις αλλαγές. 
400.000 

  8.v.1. Συµβουλευτική σε επιχειρήσεις για αναδιοργάνωση 100.000 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 100.000 

  8.v.2. 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για αναβάθµιση δεξιοτήτων 

ανθρωπίνου δυναµικού 
100.000 

    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ 
100.000 

  8.v.3. Ενίσχυση για διατήρηση θέσεων απασχόλησης 200.000 

    ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 200.000 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 11.725.000 
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8.3. Περιγραφή Άξονα 3: Τουρισµός – Φύση - Πολιτισµός 

 

8.3.1. Λογική παρέµβασης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη στρατηγική για τους κλάδους, αν και πάλι ο γενικός στόχος δεν 

µπορεί να είναι παρά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την 

ενσωµάτωση καινοτοµιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερη 

έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη 

αξία για επιχειρήσεις που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο τοµέας 

του τουρισµού, της φύσης και του πολιτισµού αποτελεί έναν από τους τρεις τοµείς 

προτεραιότητας για επενδύσεις Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε δύο 

γενικούς στόχους ως πλαίσιο στρατηγικής. 

• Ολοκληρωµένα προγράµµατα έρευνας – δικτύωσης – εµπορίας ανά πόρο ή/και 

νησί 

• Εφαρµοσµένη έρευνα / µικρο-έρευνα προσαρµοσµένη στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων 

• Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων οριζόντια (ίδιου κλάδου) και 

κάθετα (άλλων κλάδων) 

• Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων: οριζόντια (ίδιου κλάδου) και κάθετα (άλλων 

κλάδων). 

 

8.3.2 Οµάδες στόχοι 

• Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

• Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια στους κλάδους παροχής υπηρεσιών 

• Νέοι/ες επιστήµονες 

 

8.3.3. ∆ράσεις και ενδεικτικά έργα ανά δράση 

1. Πιλοτικά ερευνητικά προγράµµατα 

α. Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα σε περιοχές µε έµφαση στην βιοποικιλότητα 

Αφορά την επιλογή σηµαντικών περιοχών που διαθέτουν κρίσιµους, βιώσιµους και ενεργούς 

φυσικούς/πολιτιστικούς πόρους και ταυτόχρονα ανθρώπινο κεφάλαιο ώστε να συνταχθεί ένα 

πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα που θα αναδεικνύει τον σχετικό πόρο, τα επιµέρους στοιχεία 

προς ανάδειξη και θα προτείνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανάδειξης της τοπικής 

βιοποικιλότητας. Τέτοιο σχετικό χωρικό και θεµατικό ερευνητικό πρόγραµµα δυνητικά µπορεί να 

είναι: 

- στην περιοχή του Κάµπου στην Χίο ή 

- σε επιλεγµένη ζώνη της Σάµου µε τα ιστορικά µνηµεία της 

H ενίσχυση θα προέλθει σε πρώτη φάση από την Ε.Π. 1.β.3. ενώ η κρατική ενίσχυση είτε από 

την Ε.Π. 3.β.1. είτε από το Π.Α. µε συνολικό προϋπολογισµό 800 χιλ   
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β. Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα διαχείρισης – επεξεργασίας αποβλήτων 

ελαιοτριβείων / πυρηνελαιουργείων µε σκοπό και τη δηµιουργία νέων προϊόντων  

Αφορά ερευνητικό έργο για εξεύρεση της αναγκαίας τεχνολογικής λύσης για αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων από την διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και 

πυρηνελαιουργείων. Στην κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και δράσεις 

περιβαλλοντικής διαχείρισης µε ενσωµάτωση πρακτικών βιώσιµης παραγωγής και 

κατανάλωσης, σε θέµατα προµηθειών αλλά και διαδικασιών παραγωγής (πχ. διαχείρισης 

αποβλήτων ελαιοτριβείων, τυροκοµείων).   

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 200 χιλ και θα προέλθει σε πρώτη φάση από την Ε.Π. 1.β.3. 

γ. Ερευνητικό πρόγραµµα «Γαλάζια Ανάπτυξη» στην περιοχή της ∆υτικής Λέσβου  

Αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος µαζί µε ενίσχυση στις επιλεχθείσες 

επιχειρήσεις ώστε να αναδειχθεί ένα «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Γαλάζιας Ανάπτυξης» το 

οποίο θα διαθέτει: 

• έρευνα για την ανάδειξη του συγκεκριµένου πόρου που σχετίζεται µε την θαλάσσια 

ανάπτυξη της ∆υτικής Λέσβου 

• πιλοτική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, συγκεκριµένων δράσεων και πλεγµάτων 

εµπλεκοµένων γύρω από το θέµα 

Το συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα µπορεί να έχει υψηλό βαθµό συνέργειας µε 

παράλληλες δράσεις που υλοποιούνται ήδη αλλά και µε άλλες που θα σχεδιαστούν και αφορούν 

στην ανάδειξη του συνόλου του νησιού της Λέσβου σε διεθνές µνηµείο της UNESCO και στην 

ύπαρξη και ιδιαίτερα σηµαντική λειτουργία ως πόλου έλξης στη ∆υτική Λέσβο του µνηµείου 

παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς «Απολιθωµένο ∆άσος Σιγρίου Λέσβου» 

 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 600.000 και θα προέλθει: από την Ε.Π. 1.β.3 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου  

2. Ενσωµάτωση Τ.Π.Ε σε τουριστικές επιχειρήσεις (υφιστάµενες & νέες)  

Αφορά κρατική ενίσχυση σε τουριστικές επιχειρήσεις προκειµένου να προβληθούν και να 

αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τους στο πεδίο της φύσης και του πολιτισµού της 

περιοχής στην οποία εδράζουν, όσο και να αναπτύξουν ειδικά πακέτα υπηρεσιών ώστε να 

διαφοροποιήσουν και να καταστήσουν θελκτικότερο το τουριστικό τους προϊόν ή να το 

απευθύνουν σε ειδικές κατηγορίες δυνητικών επισκεπτών που σήµερα δεν συµπεριλαµβάνονται 

στο πελατολόγιό τους.  

 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 2.β.2 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου.  

3. ∆ηµιουργία εφαρµογών e-πολιτισµός 

Ο πολιτισµός αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ΠΒΑ, τόσο ως ήδη υπάρχον 

κεφάλαιο από µνηµεία, θέσεις, τεχνουργήµατα, υποδοµές, κτλ., όσο και µε  ταυτόχρονη έντονη 

και δηµιουργική δηµιουργία πολιτιστικών δεδοµένων του σήµερα. Προτείνονται ενδεικτικά έργα 

για την προβολή των νησιών και του πολιτιστικού τους αποθέµατος τους θεµατικά και χωρικά µε 

δηµιουργία ψηφιακού υλικού µε βάση υπάρχοντες πόρους και µε άλλους δυναµικούς τρόπους 

εφαρµογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 300 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 2.c.3 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

4. Στήριξη επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της πολιτιστικής βιοµηχανίας 

Αφορά κρατική ενίσχυση σε υφισταµένες επιχειρήσεις προκειµένου να αναπτύξουν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τοπικό πολιτιστικό πόρο και σταδιακά να 

αναπτύξουν δράση στον τοµέα της πολιτιστικής βιοµηχανίας. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 500 χιλ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 3.α.1. του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

5. Ίδρυση και εκσυγχρονισµός πράσινων καταλυµάτων 

Αφορά κρατική ενίσχυση σε τουριστικές επιχειρήσεις που θα εφαρµόσουν πράσινες / 

οικολογικές πρακτικές στην λειτουργία τους.   

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 1 εκ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3α2  του ΠΕΠ Β. Αιγαίου 

καθώς και του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. 

6. Πρόγραµµα δικτύωσης τουριστικών επιχειρήσεων µε σύµφωνο ποιότητας 

Αφορά την ενίσχυση σε επιχειρήσεις του τουρισµού για ανάπτυξη συνεργασιών στην 

κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων προϊόντων ή και υπηρεσιών του τοµέα. 

Οι συνεργασίες θα αφορούν κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις µε σχετικά κίνητρα για 

προωθητικές και άλλες ενέργειες, καθώς και χρηµατοοικονοµική κάλυψη για επενδύσεις και 

στήριξη της διαδικασίας διεύρυνσης ή συγχώνευσης επιχειρήσεων όσο και την εφαρµογή ενός 

συµφώνου ποιότητας που θα αποτελεί το κοινό σηµείο για εξασφάλιση δικτύωσης και 

συνεργασίας.. 

 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 1 εκ και θα προέλθει: από την Ε.Π. 3.β.1 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου.  

7. Στήριξη επιχειρηµατικότητας για ολοκληρωµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας 

Αφορά την σύνταξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας που ξεκινάει 

από την προσέγγιση ζητηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας και στοχεύει στην ενσωµάτωση 

καινοτοµιών στην επιχείρηση µε τεχνική υποστήριξη έως και την εφαρµογή του σχεδίου. Η 

δράση αφορά κρατική ενίσχυση.  

 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 1 εκ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3.δ.1 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου.  

8. ∆ηµιουργία Κεφαλαίου Σποράς 

Αφορά κρατική ενίσχυση µικρής κλίµακας σε επιχειρήσεις του κλάδου για δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων που σε πρώτη φάση θα αποτελούν λειτουργικές επενδύσεις που δύνανται να 

αναπτυχθούν περεταίρω µε την συµµετοχή και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Η 

χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 500 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 3.δ.1 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου  

9. Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων  

Αφορά στην ενίσχυση για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στο τοµέα.   

 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 250 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8iii1  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

10. Συµβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων  

Αφορά στην υλοποίηση συµβουλευτικής στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την υποστήριξη νέων στην 

διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων στο τοµέα.  
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 Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8iii2  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

11. Συµβουλευτική για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων του τοµέα 

Αφορά στην υλοποίηση συµβουλευτικής για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΚΤ 

στην κατεύθυνση στην υλοποίηση ενός σχεδίου ώστε να υπάρχει η αναγκαία προσαρµογή 

εργαζοµένων αλλά και των επιχειρήσεων στις αλλαγές της αγοράς και στην προσπάθεια 

προσαρµογής στις νέες καινοτοµικές διαδικασίες και στρατηγικές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8.v.1  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

12. Πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας 

Αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων για αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου 

δυναµικού τους. 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8.v.2  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

13. Πρόγραµµα στήριξης της απασχόλησης για διατήρηση θέσεων απασχόλησης 

στον τοµέα. 

Αφορά πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την διατήρηση των υφισταµένων θέσεων 

εργασίας στον τοµέα.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 8.v.3  του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

• ΕΠΑΝΕΚ 

• Ενίσχυση συµπράξεων για ανάπτυξη νέας γνώσης και ανάδειξη αριστείας σε τοµείς 

εξειδίκευσης στις περιοχές σύγκλισης «τουρισµού – πολιτισµού» και ενίσχυση της 

πρόσβασης σε ερευνητικές υποδοµές και υποδοµές καινοτοµίας που συνδέονται µε 

τουρισµό και πολιτισµό 

• Πιλοτικό έργο διαχείρισης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ιδιωτικά και δηµόσια έργα  

• Πρόγραµµα ενεργειακής εξοικονόµησης σε επιχειρήσεις  

• Πρόγραµµα προώθησης της έρευνας σε επιχειρήσεις  

• Ενίσχυση τεχνολογικής καινοτοµίας στην µουσειακή απεικόνιση και προβολή τοπικών 

πολιτιστικών και τουριστικών πόρων 

• Καινοτόµες µέθοδοι και πρακτικές για την διασύνδεση της αρχαιολογικής έρευνας µε τον 

πολιτισµικό τουρισµό.  

• Ανάπτυξη καινοτοµιών σε επιχειρήσεις σε προσωποποπιηµένες υπηρεσίες για 

διασύνδεση πολιτιστικού περιεχοµένου µε χωρικές αναφορές. 

• Applications και άλλες εφαρµογές πολιτιστικά προσανατολισµένες. 

•    

• Π.Α.Α. 
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• Πιλοτικά έργα διαχείρισης οργανικών φυτικών υλικών και αποβλήτων για παραγωγή 

κοµπόστ ή και πέλλετ  

• Πρόγραµµα διατήρησης απειλούµενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων (Χιακό 

Πρόβατο)  

• Πρόγραµµα γενετικής ταυτοποίησης στην κτηνοτροφία 

• Πρόγραµµα διατήρησης τοπικών ποικιλιών στην γεωργία 

• Ολοκληρωµένο πρόγραµµα ενίσχυσης/διατήρησης του παραδοσιακού ελαιώνα της 

Λέσβου 

• Πρόγραµµα διατήρησης του παραδοσιακού χαρακτήρα των περιβολιών του Κάµπου στη 

Χίο  

• Πιλοτικές εφαρµογές έρευνας και εφαρµογής για την οικολογική αποκατάσταση 

αξιόλογων υδάτινων σωµάτων (ποταµιών, υγροτόπων) και περιοχών αναγνωρισµένου 

οικολογικού ενδιαφέροντος σε τουριστικές περιοχές ή σε περιοχές µε προοπτικές 

τουριστικής αξιοποίησης και σε περιοχές σηµαντικές για την αλιεία. 

• Πρόγραµµα υποστήριξης των ειδικών τοπικών κατηγοριών τροφίµων της περιφέρειας και 

ενέργειες συσχέτισης του κλάδου των τροφίµων µε άλλους τοµείς όπως της ενέργειας 

και των ΤΠΕ. 

 

8.3.4 Χρηµατοδότηση 

Σύνολο: 6.850.000 € από το ΠΕΠ  

 

8.3.5. ∆είκτες παρακολούθησης 

∆είκτες Εκροής: 

• Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε ιδρύµατα:15  

• Επιχειρήσεις που ενσωµατώνουν ΤΠΕ σε δραστηριότητα τους: 20 

• Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται: 10 

∆είκτες αποτελέσµατος: 

• Ερευνητικοί τοµείς και κλάδοι που ενισχύονται: 5 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας µε τις δράσεις του άξονα: 
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Άξονα 3: Τουρισµός – Φύση - Πολιτισµός 

Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτοµίας 
1.600.000 

ΕΤΠΑ 1.β Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην Ε&Κ,  1.600.000 

  1.β.3.  Πιλοτικά Ερευνητικά προγράµµατα 1.600.000 

    Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα για την βιοποικιλότητα 800.000 

    
Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα για απόβλητα 

ελαιοτριβείων 
200.000 

    Πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα "Γαλάζιας Ανάπτυξης" 600.000 

Θ.Σ.2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της 

ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης) 

600.000 

ΕΤΠΑ 2.β 

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για 

ΤΠΕ 

300.000 

  2.β.2. Επενδύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου 300.000 

    
Ενσωµάτωση Τ.Π.Ε σε τουριστικές επιχειρήσεις 

(υφιστάµενες & νέες) ως κρατική ενίσχυση  
300.000 

ΕΤΠΑ 2.γ 

Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική 

κυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 

ηλεκτρονικό πολιτισµό και ηλεκτρονική υγεία 

300.000 

  2.γ.3. 
Ενίσχυση φορέων πολιτισµού για ηλεκτρονική 

προβολή 
300.000 

    ∆ηµιουργία εφαρµογών e-πολιτισµός 300.000 
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  Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 4.000.000 

ΕΤΠΑ 3.α 

Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη 

διευκόλυνση της οικονοµικής αξιοποίησης νέων ιδεών 

και ενίσχυση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, 

µεταξύ άλλων και µέσω θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων· 

1.500.000 

  3.α.1. 

Ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων για αξιοποίηση 

πατεντών & νέων παραγωγικών ιδεών για νέα 

προϊόντα και δραστηριότητες 

500.000 

    
Στήριξη επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της πολιτιστικής 

βιοµηχανίας 
500.000 

  3.α.2. 
Ενίσχυση της ίδρυσης καινοτόµων επιχειρήσεων για 

δεύτερη µεταποίηση 
1.000.000 

    Ίδρυση και εκσυγχρονισµός πράσινων καταλυµάτων 1.000.000 

ΕΤΠΑ 3.β 
Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων επιχειρηµατικών 

µοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση µε τη διεθνοποίηση 
1.000.000 

  3.β.1. 
Ενίσχυση υφισταµένων επιχειρήσεων για 

επαναπροσδιορισµό του επιχειρ. Μοντέλου 
1.000.000 

    
Πρόγραµµα δικτύωση τουριστικών επιχειρήσεων µε 

σύµφωνο ποιότητας 
1.000.000 

ΕΤΠΑ 3.δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 

περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να 

συµµετέχουν σε διαδικασίες καινοτοµίας 

1.500.000 

  3.δ.1. 
Ενίσχυση υφισταµένων και νέων επιχειρήσεων για 

βελτίωση παραγωγικών κλπ λειτουργιών 
1.500.000 

    
Στήριξη επιχειρηµατικότητας για ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

επιχειρηµατικότητας 
1.000.000 

  ∆ηµιουργία Κεφαλαίο Σποράς 500.000 
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 Θ.Σ.8: Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και 

υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων. 
650.000 

ΕΚΤ 8.iii 

 Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 

επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας 

επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων 

πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

350.000 

  8.iii.1. Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων 250.000 

    
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων στον 

τουριστικό τοµέα και τους σχετικούς µε αυτόν τοµείς 
250.000 

  8.iii.2. Συµβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων 100.000 

    
Συµβουλευτική σε επιχειρήσεις του τοµέα για ανάπτυξη 

επιχειρηµατικότητας 
100.000 

ΕΚΤ 8.v 
 Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και 

των επιχειρηµατιών στις αλλαγές. 
300.000 

  8.v.1. Συµβουλευτική σε επιχειρήσεις για αναδιοργάνωση 100.000 

    
Πρόγραµµα συµβουλευτικής για αναδιοργάνωση 

επιχειρήσεων 
100.000 

  8.v.2. 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για αναβάθµιση δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναµικού 
100.000 

    
Πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων για εσωτερική 

ανάπτυξη & οργάνωση 
100.000 

  8.v.3. Ενίσχυση για διατήρηση θέσεων απασχόλησης 100.000 

    Πρόγραµµα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης 100.000 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 6.850.000 

 



 

 

99 

8.4. Περιγραφή Άξονα 4: Νησιά ίσων ευκαιριών 

 

8.4.1. Λογική παρέµβασης 

Αν και ο γενικός στόχος των παρεµβάσεων δεν µπορεί να είναι παρά η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την ενσωµάτωση καινοτοµιών σε όλη τη διαδικασία 

παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί και στη δηµιουργία 

προϊόντων και υπηρεσιών για την παροχή ίσων ευκαιριών στους κατοίκους της ΠΒΑ.  

 

Προτείνονται 4 κατηγορίες δράσεων: 

• e-υγεία, e- διοίκηση 

• Μεταφορές 

• Υποστήριξη νέας επιχειρηµατικότητας  

• Υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στους τοµείς 

της RIS3 

 

8.4.2 Οµάδες στόχοι 

• Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

• Η Περιφέρεια, οι ∆ήµοι και φορείς αυτοδιοίκησης 

• Νέοι/ες επιστήµονες 

• Νέοι/ες επιχειρηµατίες 

 

8.4.3 ∆ράσεις και ενδεικτικά έργα 

1. Πιλοτικό έργο “ έξυπνων” µεταφορών για επιχειρήσεις για µεταφορές εντός 

Περιφέρειας και εκτός Περιφέρειας για (ι) µεταφορά πρώτων υλών και υλικών 

συσκευασίας προς τα νησιά της Περιφέρειας, (ιι) µεταφορές τελικών προϊόντων από τα 

νησιά της Περιφέρειας  

Αφορά κρατική ενίσχυση µικρής κλίµακας σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων της ΠΒΑ για 

µεταφορά πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας προς τα νησιά της Περιφέρειας και µεταφορές 

τελικών προϊόντων από τα νησιά. Το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει τεθεί πολλές φορές από 

µεταποιητικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ως ένα σηµαντικό 

πρόβληµα αύξησης του κόστους που θα µπορούσε να αµβλυνθεί µε κοινές δράσεις µεταφορών 

– logistics που θα µπορούν να υποστηριχθούν από “έξυπνα” συστήµατα, εύκολα στη λειτουργία 

τους από τους χρήστες.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 350 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 1.b.2 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

 

2. Πρόγραµµα έξυπνης διοίκησης και παροχής υπηρεσιών σε πολίτες  

Αφορά ενίσχυση µικρής κλίµακας σε δηµόσιους φορείς σε συνεργασία µε επιχειρήσεις του 

κλάδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προετοιµασία  και διευκόλυνση της διοίκησης 
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στην ΠΒΑ (Περιφέρεια, ∆ήµοι) στην παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και µπορεί να αφορά είτε 

παροχή υπηρεσιών σε αποµονωµένες – αποµακρυσµένες περιοχές στην ΠΒΑ, είτε νέους 

τρόπους παροχής των υπηρεσιών.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 2.γ.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

 

3. Πιλοτικό έργο ενίσχυσης και αναβάθµισης δράσεων “Βοήθεια στο σπίτι”  

Αφορά κρατική ενίσχυση µικρής κλίµακας σε δηµόσιους φορείς σε συνεργασία µε επιχειρήσεις 

του κλάδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και αναβάθµιση δράσεων 

τύπου “Βοήθεια στο σπίτι” για τον ολοένα και αυξανόµενο ηλικιωµένο πληθυσµό της ΠΒΑ και 

µπορεί να αφορά είτε καλύτερη οργάνωση του τρόπου παροχής υπηρεσιών σε αποµονωµένες – 

αποµακρυσµένες περιοχές, είτε νέους τρόπους παροχής των υπηρεσιών.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 100 χιλ και θα προέλθει από την Ε.Π. 2.γ.1 του ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου. 

 

4. Ευαισθητοποίηση και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Αφορά την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ανάπτυξη κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος. Η δράση στοχεύει στην ενηµέρωση και 

προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας ιδιαίτερα στον αναλλοίωτο πόρο του 

περιβάλλοντος ώστε να δηµιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις.  

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 0,5 εκ και θα προέλθει από την Ε.Π. 9v  του ΠΕΠ Β. Αιγαίου 

καθώς και του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 

 

5. Κοινωνική οικονοµία και πολιτισµός σε µειονεκτικές – αποµονωµένες περιοχές 

Η χρηµατοδότηση θα ανέλθει σε 0,5 εκ και θα προέλθει από την Ε.Π. 9v  του ΠΕΠ Β. Αιγαίου 

καθώς και του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 

 

6. Υπεύθυνη «Περιφέρεια- Αυτοδιοίκηση» που χωρίς να αφορά συγκεκριµένη δράση που 

απαιτεί χρηµατοδότηση αναφέρεται σε παρεµβάσεις που παρέχουν «ίσες ευκαιρίες» σε 

επιχειρήσεις και πολίτες σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και µεταξύ των νησιών στους 

τοµείς παρέµβασης: 

• Βελτίωση πρακτικών διοίκησης υπηρεσιών και φορέων της Περιφέρειας 

• Εκπαίδευση, υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων της Περιφέρειας  

• Ποιότητα (περιλαµβάνει και τη χωρική κάλυψη) υπηρεσιών για στήριξη-ανάπτυξη 

επιχειρηµατικότητας και αξιοποίηση τοπικών πόρων είτε από τις δηµόσιες υπηρεσίες-

επιχειρήσεις είτε από ιδιωτικές είτε από κοινωνικές επιχειρήσεις  

• Ποιότητα (περιλαµβάνει και τη χωρική κάλυψη) κοινωνικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση 

φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού  

• Περιβαλλοντική διαχείριση 
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Οι εν λόγω δράσεις απατούν ενσωµάτωση διαδικασιών και µεθόδων που θα αναβαθµίσουν τις 

υπηρεσίες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των φορέων της αυτοδιοίκησης και 

σχετίζονται σε πρώτη φάση µε κατάρτιση του προσωπικού µετά από υιοθέτηση σχετικών 

διαδικασιών στο εσωτερικό του φορέα και στην συνέχεια δικτύωση και αναβαθµισµένες 

υπηρεσίες στους πολίτες.   

Η εν λόγω δράση δεν ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένο θ.Σ. και Ε.Π. του ΠΕΠ ή άλλου 

χρηµατοδοτικού µέσου.  

 

8.4.4 Χρηµατοδότηση 

Σύνολο: 2.550.000 € από ΠΕΠ 

 

8.4.5 ∆είκτες παρακολούθησης 

∆είκτες Εκροής: 

• Νέοι ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς που ενισχύονταν: 2 

• Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε ερευνητικά ιδρύµατα: 5 

• Επιχειρήσεις που λαµβάνουν οικονοµική στήριξη: 5 

• Άνεργοι που συµµετέχουν σε προγράµµατα: 40 

• Αριθµός προγραµµάτων κατάρτισης 

∆είκτες αποτελέσµατος: 

• Ερευνητικοί τοµείς και κλάδοι που ενισχύονται: 4 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας µε τις δράσεις του άξονα: 
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Άξονα 4: Νησιά ίσων ευκαιριών 

  
Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτοµίας 
350.000 

ΕΤΠΑ 1.β Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην Ε&Κ,  350.000 

  1.β.2.  Προώθηση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις 350.000 

    
Πιλοτικό έργο “έξυπνων” µεταφορών για επιχειρήσεις για 

µεταφορές εντός Περιφέρειας και εκτός Περιφέρειας 
350.000 

        

        

  

Θ.Σ.2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της 

ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης) 

200.000 

ΕΤΠΑ 2.γ 

Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 

ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 

πολιτισµό και ηλεκτρονική υγεία 

200.000 

  2.γ.1. Ενίσχυση δηµοσίων υπηρεσιών 200.000 

    
Πιλοτικό έργο έξυπνης διοίκησης και παροχής υπηρεσιών σε 

πολίτες  
100.000 

    
Πιλοτικό έργο ενίσχυσης και αναβάθµισης δράσεων “Βοήθεια στο 

σπίτι 
100.000 

  
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης 
2.000.000 

ΕΚΤ 9.i 

Ενεργός ένταξη µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την προώθηση 

της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συµµετοχής, 

και της βελτίωσης της απασχολησιµότητας. 

1.000.000 

ΕΚΤ 9.v 

Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της 

επαγγελµατικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς 

και την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και της 

οικονοµίας της αλληλεγγύης προκειµένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση· 

1.000.000 

    
Ευαισθητοποίηση και προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας 
500.000 

    
Κοινωνική οικονοµία και πολιτισµός σε µειονεκτικές – 

αποµονωµένες περιοχές 
500.000 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 2.550.000 
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9. Γενική εποπτική παρουσίαση προγράµµατος 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΡΩΝ 

ACTION PLAN 
ΑΠ.1: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,  

ΑΞΟΝΑΣ 1: 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 2: 

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΉ 

ΑΞΟΝΑΣ 3: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΦΥΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 4: 

ΝΗΣΙΑ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

  
Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτοµίας 
2.375.000 1.925.000 1.600.000 350.000 6.250.000 

ΕΤΠΑ 1.α 

Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και 

καινοτοµίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 

αριστείας  

1.875.000       2.375.000 

  1.α.1. 

Ενίσχυση αναβάθµιση και συµπλήρωση 

ερευνητικών δοµών στους τοµείς 

ενδιαφέροντος της Περιφέρεια  

1.875.000         

ΕΤΠΑ 1.β 

Προαγωγή επιχειρηµατικών 

επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη 

δεσµών και συνεργειών µεταξύ 

επιχειρήσεων, 

500.000 1.925.000 1.600.000 350.000 4.375.000 

  1.β.1.  Υποστηρικτικοί µηχανισµοί  500.000         

  1.β.2.  
Προώθηση της καινοτοµίας στις 

επιχειρήσεις 
  800.000   350.000   

  1.β.3.  Πιλοτικά Ερευνητικά προγράµµατα   1.125.000 1.600.000     
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Θ.Σ.2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς 

τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης) 

0 600.000 600.000 200.000 1.400.000 

ΕΤΠΑ 2.β 

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ 

  600.000 300.000 0 900.000 

  2.β.1. 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για χρήση ΤΠΕ 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα 

τους 

  300.000       

  2.β.2. Επενδύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου   300.000 300.000   600.000 

ΕΤΠΑ 2.γ 

Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ για 

ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 

µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 

ηλεκτρονικό πολιτισµό και ηλεκτρονική 

υγεία 

    300.000 200.000 500.000 

  2.γ.1. Ενίσχυση δηµοσίων υπηρεσιών       200.000   

  2.γ.2. 
Ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική παιδεία 

κλπ 
          

                

  2.γ.3. 
Ενίσχυση φορέων πολιτισµού για 

ηλεκτρονική προβολή 
    300.000     
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  Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 1.300.000 8.250.000 4.000.000 0 13.550.000 

ΕΤΠΑ 3.α 

Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, 

ιδίως µε τη διευκόλυνση της 

οικονοµικής αξιοποίησης νέων ιδεών 

και ενίσχυση της δηµιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων και µέσω 

θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων· 

1.300.000 1.000.000 1.500.000   3.800.000 

  3.α.1. 

Ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων 

για αξιοποίηση πατεντών & νέων 

παραγωγικών ιδεών για νέα προϊόντα 

και δραστηριότητες 

500.000 1.000.000 500.000     

  3.α.2. 
Ενίσχυση της ίδρυσης καινοτόµων 

επιχειρήσεων για δεύτερη µεταποίηση 
    1.000.000     

  3.α.3.  Ενίσχυση υποστηρικτικών µηχανισµών 800.000         

ΕΤΠΑ 3.β 

Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων 

επιχειρηµατικών µοντέλων για ΜΜΕ, 

ιδίως σε σχέση µε τη διεθνοποίηση 

  2.750.000 1.000.000   3.750.000 

  3.β.1. 

Ενίσχυση υφισταµένων επιχειρήσεων 

για επαναπροσδιορισµό του επιχειρ. 

Μοντέλου 

  2.000.000 1.000.000     

  3.β.2. 
Ενίσχυση υφισταµένων και νέων 

επιχειρήσεων για clusters εξαγωγών 
  750.000       

ΕΤΠΑ 3.δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακές, 

εθνικές και διεθνείς αγορές, και να 

  4.500.000 1.500.000   6.000.000 
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συµµετέχουν σε διαδικασίες καινοτοµίας 

  3.δ.1. 

Ενίσχυση υφισταµένων και νέων 

επιχειρήσεων για βελτίωση 

παραγωγικών κλπ λειτουργιών 

  2.500.000       

  3.δ.2. 

Ενίσχυση για παραγωγή και προώθηση 

προϊόντων στο εξωτερικό τοπικής 

προέλευσης µε χρήση καινοτοµίας 

  2.000.000 1.500.000     
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Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  950.000 650.000   1.600.000 

  

 Θ.Σ.8: Προώθηση της βιώσιµης απασχόλησης 

υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζοµένων. 

  950.000 650.000 0 1.600.000 

ΕΚΤ 8.iii 

 Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 

επιχειρηµατικότητας και της 

δηµιουργίας επιχειρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων 

πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων. 

  550.000 350.000     

  8.iii.1. 
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση 

επιχειρήσεων 
  300.000 250.000     

  8.iii.2.  Συµβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων   250.000 100.000     

ΕΚΤ 8.v 

 Προσαρµογή των εργαζοµένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών 

στις αλλαγές. 

  400.000 300.000     

  8.v.1. 
Συµβουλευτική σε επιχειρήσεις για 

αναδιοργάνωση 
  100.000 100.000     

  8.v.2. 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για αναβάθµιση 

δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού 
  100.000 100.000     

  8.v.3. 
Ενίσχυση για διατήρηση θέσεων 

απασχόλησης 
  200.000 100.000     

  
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
      2.000.000 2.000.000 
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ΕΚΤ 9.i 

Ενεργός ένταξη µε σκοπό, µεταξύ άλλων, 

την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

και της ενεργού συµµετοχής, και της 

βελτίωσης της απασχολησιµότητας. 

      1.000.000   

ΕΚΤ 9.v 

Προαγωγή της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής 

ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς 

και την προώθηση της κοινωνικής 

οικονοµίας και της οικονοµίας της 

αλληλεγγύης προκειµένου να διευκολυνθεί 

η πρόσβαση στην απασχόληση· 

      1.000.000   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3.675.000 11.725.000 6.850.000 2.550.000 29.800.000 
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10. Περιγραφή πλέγµατος ερευνητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

στην διαδικασία εφαρµογή της στρατηγικής  

Σηµαντικό στοιχείο γα την κατανόηση της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί η 

παρουσίαση και ανάλυση του περιφερειακού πλέγµατος δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης, 

ερευνητικών φορέων, ερευνητικών προγραµµάτων και τέλος επιχειρηµατικού ιστού που 

καλούνται να υλοποιήσουν τις δράσεις και που αποτελούν εν τέλει το πλέγµα καινοτοµίας και 

ανάπτυξης.  

 

Σε αυτό το σηµείο λοιπόν παρουσιάζονται οι φάσεις στην διαδικασία ενσωµάτωσης της Ε & Τ 

στις επιχειρήσεις και την οικονοµικό/κοινωνική πραγµατικότητα της Περιφέρειας που είναι 

σταδιακά οι εξής: 

Φάση 1: ∆ιαµόρφωση της δοµής , των µηχανισµών, των διαδικασιών και εργαλείων 

εφαρµογής της καινοτοµίας. Αποτελεί 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 θα χρηµατοδοτηθεί 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 εφόσον ως ένα σηµείο έχει 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» 
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• 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 συνέργιες 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων 

 

Η κύρια πηγή χρηµατοδότησης θα προέλθει από τον 1.β.3. του ΠΕΠ 2014-2020. Σχηµατικά οι 

πιλοτικές δράσεις παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

 

Φάση 3: Κρατικές ενισχύσεις  

Αυτή η φάση ουσία είναι η πλέον κρίσιµη γιατί αποτελεί το ζητούµενο της στρατηγικής RIS 

δλδ την αξιοποίηση της Ε & Τα 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: 

ΦΑΣΗ 1η: ΕΡΕΥΝΑ
Νέα προιόντα 

(ΠΟΠ/ΠΓΕ)

4 νέα, 

παραδοσιακά 

τροφίµων, από 

το χωράφι στο 

ράφι 

∆ραστικές 

ουσίες  & 

σύνδεση τους 

µε  υγεία

Ανάδειξη 3 

νέων λειτουργ. 

τρόφιµα µε 

τοπ. ά  ύλες  

Φυσική 

Μικροχλωρ. 

Παραδοσ. Ζυµώµ. 

Τροφίµων 

Πρόγραµµα για 

απόβλητα 

ελαιοτριβείων

ΦΑΣΗ 2η: 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

Πιλοτικό έργο “έξυπνων” µεταφορών για 

επιχειρήσεις για µεταφορές εντός 
Περιφέρειας και εκτός Περιφέρειας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ 1η: ΕΡΕΥΝΑ

Πιλοτικό ερευνητικό 

πρόγραµµα για την 
βιοποικιλότητα

Πιλοτικό 

ερευνητικό 

πρόγραµµα 

"Γαλάζιας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ….

ΦΑΣΗ 2η: 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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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. 

 

11. Επιχειρηµατική Ανακάλυψη / Κοινωνική Ανακάλυψη και έξυπνη εξειδίκευση 

 

1. Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο της µελέτης έγινε αναλυτική προσέγγιση του τοπικού παραγωγικού και 

κοινωνικού ιστού στην κατεύθυνση της επιχειρηµατικής ανακάλυψης.  

Αναλυτικά η προσέγγιση είχε την εξής διάσταση: 

 ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

           

           

           

  

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε & Τ / 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΠΟΡΑΣ 
ΦΑΣΗ 

ΠΡΩΤΗ 

  

 

 
 

       

            

          

 ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΣΗ 
∆ΕΥΤΕΡΗ 

          

   
 

  
        

            

            

ΦΑΣΗ 
ΤΡΙΤΗ 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ …. 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ …. 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ …. 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ …. 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ …. 
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(α) Με διοργάνωση τοπικών συναντήσεων στο νησί δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και 

ονοµαστικές προσκλήσεις στις επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν και γενικές (ανοιχτές) 

προσκλήσεις µέσω των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων και ανακοινώσεων σε 

τοπικά ΜΜΕ.  

(β) Με χρήση ηµι-δοµηµένων ερωτηµατολογίων, σε πέντε ενότητες, µια για “Εξειδίκευση Και 

Συνεργατικά Σχήµατα” 

(γ) Εκτός από τις επιχειρήσεις στη λίστα των συµµετεχόντων στις συναντήσεις και στα 

ερωτηµατολόγια συµπεριλήφθηκαν και τοπικοί φορείς. Σε σχέση µε τους φορείς η έρευνα 

προσεγγίστηκε  για λόγους αντιπροσωπευτικότητας µε την λογική των Στοχευµένων Οµάδων 

(Focus Groups), γι’ αυτό και κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο εκπρόσωποι 

από ∆ήµους, Επιµελητήρια, Εµπορικούς Συλλόγους, Αναπτυξιακές Εταιρείες ∆ήµων, Ενώσεις 

Ξενοδόχων, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών/Οινοπαραγωγών κ.α. 

 

Τα ερωτηµατολόγια περιείχαν τις εξής θεµατικές:  

• Ι. Εξειδίκευση και Συνεργατικά Σχήµατα 

• ΙΙ. ∆υναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε & Τ)  

• ΙΙΙ. Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας 

• ΙV. Απόψεις και Προτάσεις για τη Μελλοντική Στρατηγική 

• V. Πληροφορίες για την/τον Επιχείρηση/Φορέα  

 

Για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγιναν συνεντεύξεις µε τους ερωτώµενους µε 

φυσική παρουσία αλλά και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε περιπτώσεις που ήταν αδύνατη η εκ 

του σύνεγγυς συνέντευξη. Επίσης σε λίγες περιπτώσεις η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

έγινε ηλεκτρονικά, µε αποστολή e-mail (η µέθοδος αυτή επιλέχτηκε λόγω αδυναµίας 

ορισµένων συνεντευξιαζόµενων να βρουν χρόνο για µια συνάντηση µε τον συνεντευκτή). Σε 

κάθε περίπτωση, όπως αναφερόταν και στην εισαγωγή του ερωτηµατολογίου («Θα θέλαµε να 

σας διαβεβαιώσουµε ότι η ανωνυµία σας θα είναι απόλυτα σεβαστή»), γινόταν ξεκάθαρο – µε 

βάσει την ερευνητική δεοντολογία – στον ερωτώµενο η προστασία της ανωνυµίας του στα 

αποτελέσµατα και στην επεξεργασία. Γι’ αυτό και οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν είτε δια 

ζώσης, είτε τηλεφωνικά είτε µε e-mail. Σε κάθε περίπτωση ήταν στη διακριτική ευχέρεια του 

ερωτώµενου αν θα υπογράψει το ερωτηµατολόγιο στο τέλος. Πάντως σε κάθε περίπτωση η 

ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τήρησε σε αρχείο τα ονοµατεπώνυµα των 

συµµετεχόντων σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση των συµµετεχόντων στην 

έρευνα.  

 

2. Συµπεράσµατα από µεθοδολογία πεδίου 

Σε ένα γενικό επίπεδο οι απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων κινήθηκαν στο ίδιο 

επίπεδο µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων. Ορισµένες διαφοροποιήσεις υπήρχαν αλλά δεν 



 

 

114

δηµιουργούν µεγάλες αποκλίσεις στη συνολική θεώρηση µεταξύ εκπροσώπων φορέων και 

επιχειρήσεων. Άξιο λόγου είναι για παράδειγµα πως όλοι συµφωνούν σχετικά µε τους 

οικονοµικούς και παραγωγικούς τοµείς της ΠΒΑ. Ο τουρισµός, η γεωργία, η κτηνοτροφία και 

το εµπόριο τοπικών προϊόντων (όπως η µαστίχα, το λάδι, το ούζο, το κρασί κλπ) αποτελούν 

τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που όλοι υπογράµµισαν. Η επένδυση αυτή θα πρέπει να 

υποστηριχτεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είτε άλλα ερευνητικά κέντρα ανά τη χώρα και να 

προωθηθεί από τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιούν κατά κύριο 

λόγο τοπικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν σε αφθονία µπορούν να 

αποτελέσουν την πηγή της ανάπτυξης και της στρατηγικής της Περιφέρειας. Η επένδυση σε 

ποιοτικά τοπικά αγροτικά προϊόντα (είτε υπάρχοντα είτε προϊόντα από το παρελθόν) αποτελεί 

κεφάλαιο για τις τοπικές κοινωνίες ταυτόχρονα µε την τουριστική ανάπτυξη ενός ποιοτικού και 

όχι µαζικού προϊόντος. Αν και όλοι αντιλαµβάνονταν ως δυνατά σηµεία το τρίπτυχο γεωργία-

κτηνοτροφία-τουρισµός, φαινόταν να έχει διαφορετικό νόηµα και προσέγγιση ανά νησί. Για 

παράδειγµα στη Σάµο ο Τουρισµός σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες φαίνεται να παίζει 

µεγαλύτερο ρόλο και ιδιαίτερα ο θεµατικός τουρισµός. Αντίθετα στη Λήµνο η επένδυση στην 

γεωργία και στα τοπικά προϊόντα φαίνεται να είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα του νησιού. Για 

τους ερωτώµενους το κράτος και η ΠΒΑ καλείται να «παντρέψει» αυτά τα στοιχεία για την 

επίτευξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για το Βόρειο Αιγαίο.  

Καινοτοµία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτούς τους τοµείς σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

ερωτώµενων. Υπάρχει τεράστια δυναµική ανάπτυξης και καινοτοµίας της περιφέρειας και 

απαιτείται µία από κοινού προσέγγιση και κοινούς στόχους, όραµα και στρατηγική ανάµεσα σε 

όλους τους φορείς. Είναι σηµαντικό να µην επικεντρωθεί η καινοτοµία µόνο σε νέα προϊόντα 

αλλά και σε υποδοµές (ακτοπλοΐα – αποµόνωση, διαδίκτυο κλπ). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

βρουν νέους και καινοτόµους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους, όπως µέσα από 

επενδύσεις στην προώθηση των εξαγωγών καθώς οι τοπικές αγορές δύσκολα µπορούν να 

ανταποκριθούν στην µαζική προσφορά τοπικών προϊόντων.  

Η συνεργασία µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα αναδείχτηκε επίσης ως ιδιαιτέρως 

σηµαντική. Η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των εταιριών και η ευελιξία του δηµοσίου µπορεί 

να δώσει νέα πνοή σε συνεργατικά σχήµατα (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Τοπικοί ∆ήµοι, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, 

Ερευνητικοί Φορείς), τα οποία όµως θα έχουν ως υπεύθυνους για την προβολή (marketing) 

µέλη από τον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης η συµµετοχή ερευνητικών ιδρυµάτων τονίστηκε ως 

ιδιαιτέρως σηµαντική. Τοπικά το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να δώσει προστιθέµενη αξία σε 

όλο το εγχείρηµα. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι γνωστό σε φορείς και επιχειρήσεις στο 

αντίστοιχο νησί που έχει Πανεπιστηµιακή Μονάδα, δηλαδή σε µεγάλο βαθµό οι ερωτώµενοι 

γνωρίζουν τα τµήµατα (κατά συνέπεια και τα αντικείµενα και τις δραστηριότητες) που είναι 

εγκατεστηµένα στο νησί τους. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που το Ίδρυµα και η Περιφέρεια θα 

πρέπει να εξετάσουν και να επεκταθεί η ενηµέρωση για τα αντικείµενα που θεραπεύει το 

Ίδρυµα προς όλα τα νησιά της ΠΒΑ, ώστε να βοηθηθούν και να πληροφορηθούν οι 
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επιχειρηµατίες που χρειάζονται ενίσχυση ή συµβουλευτική σε θέµατα καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας ότι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διαθέτει σχετικές δοµές και δραστηριότητες 

(βλ. Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Μονάδα 

Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας κλπ).  

 

Πάντως µέσα από τις απαντήσεις των ερωτώµενων γίνεται σαφές πως τα προβλήµατα της 

ΠΒΑ όπως «έλλειψη ρευστότητας και στήριξης επιχειρήσεων», «υψηλό κόστος µεταφοράς 

πρώτων υλών και προϊόντων», «προβλήµατα συγκοινωνιών», «υψηλή γραφειοκρατία για 

συµµετοχή σε προγράµµατα», «έλλειψη εµπιστοσύνης στον µηχανισµό ελέγχου», «έλλειψη 

ενηµέρωσης από το κράτος για θέµατα καινοτοµίας», η «διπλή περιφερειακότητα», η «έλλειψη 

αναπτυξιακής κατεύθυνσης», η «χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων & υπηρεσιών», η 

«χαµηλή εξωστρέφεια επιχειρήσεων», η «µηδενική αξιοποίηση έρευνας»,  «έλλειψη 

συνεργασιών» µπορούν να επιλυθούν µέσα από τα στοχευµένα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. 

 

Για να εξαχθούν όµως ολοκληρωµένα συµπεράσµατα θα πρέπει συµπληρωθούν µε τα 

πρακτικά από τις συναντήσεις διαβούλευσης που έλαβαν χώρα σε κάθε νησί. Με αυτό τον 

τρόπο θα έχει κάποιος µια πλήρη εικόνα για τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε 

την στρατηγική για την «έξυπνη εξειδίκευση». Επίσης η Ε∆Α κάλεσε όλους τους 

συµµετέχοντες (επιχειρήσεις και φορείς) να καταθέσουν και ηλεκτρονικά (µε αποστολή e-mail) 

τις προτάσεις που έχουν για να ενσωµατωθούν στη στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. Θα πρέπει και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη συνολική 

αξιολόγηση. Γενικά, αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι οι περισσότεροι από τους/τις 

συµµετέχοντες/ουσες 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”. Ο συγκεκριµένος όρος όµως έχει διαφορετικό 

περιεχόµενο για τους συµµετέχοντες, µε αποτέλεσµα πολλές από τις απόψεις να είναι πολύ 

διαφορετικές. Όλα τα παραπάνω έγινε προσπάθεια να ληφθούν υπόψη στο προτεινόµενο 

πλαίσιο στρατηγικής για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο. 

Αναφορικά µε την αναλυτικότερη προσέγγιση της εργασίας σε επίπεδο φορέων έχουν 

συµπληρωθεί 22 ερωτηµατολόγια από εκπροσώπους φορέων. Αυτό αντιστοιχεί σε 2 

εκπροσώπους από ∆ήµους, 1 από Αναπτυξιακή Εταιρεία, 4 εκπροσώπους Επιµελητηρίων, 5 

εκπροσώπους ενώσεων ξενοδόχων και ενοικιαζόµενων δωµατίων, 4 εκπροσώπους ενώσεων 

αγροτικών συνεταιρισµών ή ενώσεων παραγωγών ή ενώσεων οινοπαραγωγών και 6 

εκπροσώπους από ενώσεις εµπορικών συλλόγων και επαγγελµατικών φορέων.  

Από την άλλη µεριά έχουν συµπληρωθεί 33 ερωτηµατολόγια επιχειρήσεων. Η 

κατηγοριοποίηση των εταιρειών σε τοµείς είναι πιο σύνθετη καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας 

των τοπικών επιχειρήσεων της ΠΒΑ πολλές επιχειρήσεις είναι και παραγωγοί και έµποροι ή 

αναπτύσσουν δραστηριότητες και στον γεωργικό και στον κτηνοτροφικό τοµέα κλπ. 
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Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην µπορεί να γίνει µια απόλυτη ταύτιση επιχείρησης και κλάδου. 

Πάντως σε γενικές γραµµές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τους εξής κλάδους: τουρισµό, αλιεία, 

γεωργία, κτηνοτροφία, εµπόριο τοπικών προϊόντων, µεταποίηση και υπηρεσίες. 

Η διαδικασία διαβούλευσης διήρκησε 1 µήνα περίπου και ολοκληρώθηκε οµαλά µε τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Η διαδικασία της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 

πραγµατοποιήθηκε τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2013 και έλαβε χώρα µετά την τοπική 

διαβούλευση στα νησιά [Λήµνος (20-22/05/2013), Λέσβος (13-14/06/2013), Σάµος (05-

06/06/2013) και Χίος (27/06/2013)]. Εν συνεχεία έγινε η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων 

ανά νησί και κατόπιν συνολικά για όλα τα ερωτηµατολόγια. Συνολικά συµµετείχαν 22 φορείς 

και 33 επιχειρήσεις. Τα δεδοµένα για τη διαβούλευση και τα ερωτηµατολόγια παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.4.1. 

 

Πίνακας 4.4.1: ∆ιαβουλεύσεις και ερωτηµατολόγια σε επιχειρήσεις και φορείς της ΠΒΑ 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 αφορούσαν κυρίως:  

(α) Ότι υπάρχει ανάγκη να µάθουµε από τα λάθη του παρελθόντος σχετικά µε 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν σε επιχειρήσεις για να µην 

επαναληφθούν αυτά τα λάθη.  

(β) Το ζήτηµα της δοµής και γενικότερα της βοήθειας που αναζητούν οι επιχειρήσεις και οι 

επιχειρηµατίες φάνηκε ως ιδιαίτερα σηµαντικό σε αρκετούς, άµεσα ή έµµεσα. Οι διαφορές 

εδώ µεταξύ µικρότερων και µεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σηµαντικές, καθώς οι 

µεγαλύτερες λόγω µεγέθους έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν βοήθεια από συµβούλους ή 

άλλες επιχειρήσεις πολύ ευκολότερα και πολύ καλύτερης ποιότητας σε σχέση µε µικρότερες 

επιχειρήσεις. Μια δοµή λοιπόν που θα ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να µπορεί 

να κινηθεί και στις 2 διαστάσεις: για τις µικρότερες και τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

(γ) Το θέµα του χώρου και του πως η δοµή θα µπορέσει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 

ακόµη και στα µικρότερα νησιά αναδείχθηκε κυρίως σε Λήµνο και σε Σάµο, όπου οι 

επιχειρηµατίες φάνηκε να νιώθουν περισσότερο αποµονωµένοι σε σχέση µε τα άλλα 

µεγαλύτερα νησιά. 
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(δ) Το θέµα του είδους των καινοτοµιών και του περιεχοµένου των δράσεων συζητήθηκε 

πολύ λίγο στις συναντήσεις, γεγονός αναµενόµενο και µια από τις αιτίες που οδήγησε και στη 

λύση των ερωτηµατολογίων.   

Μέσα από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων προκύπτει µια περίπου κοινά 

διαµορφωµένη εικόνα για τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της ΠΒΑ αλλά και ορισµένες 

σηµαντικές διαφορές ανά νησί, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τη διαφορετικότητα των τοµέων, 

οι οποίοι είναι ανεπτυγµένοι ή προς ανάπτυξη.  

 

 

 

Σχετικά µε το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου, έτσι όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

«τους κυριότερους παραγωγικούς/οικονοµικούς τοµείς και κλάδους της Περιφέρειας» 

αποτελούν ο τουρισµός, η γεωργία και η κτηνοτροφία µε έµφαση στην παραγωγή τοπικών 

προϊόντων. Με ορισµένες διαφοροποιήσεις ανά νησί, όπως για παράδειγµα στη Χίο και στη 

Σάµο, όπου η κτηνοτροφία δεν αποτελεί κυριότερο κλάδο. Αντίθετα το εµπόριο τοπικών 

προϊόντων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τις τοπικές οικονοµίες όπως φαίνεται από όλες 

τις απαντήσεις των εκπροσώπων φορέων (βλ. Γράφηµα 1).Μάλιστα οι κλάδοι αυτοί σύµφωνα 

µε τους φορείς φαίνεται να έχουν δυνατότητες για ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

(βλ. Γράφηµα 2). Ταυτόχρονα όπως φαίνεται στο Γράφηµα 3 οι δυνατότητες για εφαρµογή 

καινοτοµιών σε αυτούς τους κλάδους φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγµένη µεταξύ των 

εκπροσώπων των φορέων. 
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Βασικό στοιχείο των απαντήσεων από το ερωτηµατολόγιο αναδεικνύεται η άγνοια των 

εκπροσώπων φορέων για τα δίκτυα συνεργασίας σε αυτούς τους κλάδους. Η πλειοψηφία των 

ερωτώµενων απάντησε ότι δεν γνωρίζουν ούτε τοπικά ούτε εθνικά συνεργατικά δίκτυα 

(Λήµνος 30%, Λέσβος 50%, Χίος 50%, Σάµος 100%). Πάντως όσοι απάντησαν ότι γνώριζαν 

αναφέρονταν σε µεταποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων. 

 

Σχετικά µε την ενότητα «∆υναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε & Τ)» οι ερωτώµενοι (µε 

µεγάλη πλειοψηφία) ανέφεραν ότι ως ερευνητικό φορέα γνωρίζουν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  
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Το ιδιαίτερο που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν µόνο τα Τµήµατα 

που υπάρχουν στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα του νησιού τους και αγνοούν τα αντικείµενα των 

Τµηµάτων στα υπόλοιπα νησιά. Όµως µόνο οι µισοί (50%) ανέφεραν ότι τα αντικείµενα του 

ΠΑ και η σχετική δραστηριότητα «ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Περιφέρειας». 

Συγκεκριµένα στη Χίο κανένας από τους ερωτώµενους δεν θεωρεί ότι το Πανεπιστήµιο 

απαντάει στις ανάγκες της Περιφέρειας και ανέφεραν ως λόγους ότι έχει «πολύ θεωρητικές 

προσεγγίσεις, µη ρεαλιστικές για την αγορά», ότι «δεν είναι διαδεδοµένες οι δραστηριότητες 

για µια µέση επιχείρηση που θα µπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των 

αποτελεσµάτων της έρευνας», ακόµη ότι «δεν είναι επαρκώς στελεχωµένα από αξιόπιστο 

προσωπικό» και πως έχει τις «κλασσικές δυσκολίες λειτουργίας δηµόσιων φορέων». 

Παροµοίως στην Λήµνο απάντησαν ότι το Πανεπιστήµιο καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας 

µερικώς. Αυτή η απάντηση δεν υπήρχε στην κλειστή ερώτηση του ερωτηµατολογίου και 

ειπώθηκε προφορικά. Το σκεπτικό ήταν ότι µόνο το Τµήµα Τροφίµων έχει αναπτύξει τέτοια 

δράση µε τις επιχειρήσεις. Και δεν καλύπτονται όλα τα  ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων από 

τα υπόλοιπα αντικείµενα και τις δραστηριότητες του ιδρύµατος.  

 

Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου που αφορά στην «Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή 

Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» οι απαντήσεις ποικίλουν ανάλογα 

µε το νησί και δεν υπάρχει µια ενιαία άποψη για την Περιφέρεια. Στο θέµα του «τι σηµαίνει 

καινοτοµία» οι ερωτώµενοι έδωσαν και τις τρεις απαντήσεις. Απλά στα νησιά Λήµνο και Χίο 

πρώτα ήταν «η χρήση τοπικών πόρων», µετά «η χρήση αποτελεσµάτων έρευνας στην 

παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών» και τέλος «ο σχεδιασµός και παραγωγή νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών». Αντίθετα σε Σάµο και Λέσβο πρώτα έρχεται η απάντηση «χρήση 

αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών», µετά «ο σχεδιασµός και 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών» και τέλος «η χρήση τοπικών πόρων». Αυτό 

πιθανώς να έχει να κάνει µε την ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού σε σχέση µε την τοπική 

οικονοµία. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η γνώµη τους για το «τι σηµαίνει καινοτοµία για 
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την Περιφέρεια» συνοψίζεται σε συγκεκριµένες προτάσεις όπως «διαφάνεια», «εξειδικευµένα 

και Νέας Τεχνολογίας Προϊόντα- στοχευόµενα µε βάση τα νέα ερεθίσµατα µε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα ώστε να είναι βιώσιµα», «συντονισµός και κίνητρα για την εφαρµογή της 

γνώσης στην παραγωγική διαδικασία», «εξωστρέφεια των φορέων», «marketing µε νέους 

τρόπους», «παραγωγή νέων ξεχασµένων προϊόντων». Σε σχέση µε την χρήση νέων 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας οι εκπρόσωποι των φορέων φαίνεται να 

γνωρίζουν τη σηµασία τους. Μάλιστα ανέφεραν ενδεικτικά ορισµένες όπως «ηλεκτρονικό 

εµπόριο», «επικοινωνία», «i-banking», «ηλεκτρονική διαφήµιση», «applications από κινητά», 

«social media για προώθηση», «ηλεκτρονικά tablet/ τιµολόγια», «online booking» κ.α.  

 

 

Παραπάνω από τους µισούς ερωτώµενους γνώριζαν επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τέτοιες 

υπηρεσίες και ως οφέλη ανέφεραν κυρίως την εξωστρέφεια και την προβολή. Όµως οι 

εκπρόσωποι των φορέων δεν έχουν κοινή εικόνα για το βαθµό ενσωµάτωσης τέτοιων 

τεχνολογιών από επιχειρήσεις, αυτό προκύπτει από την ποικιλία των απαντήσεων συνολικά 

αλλά και ανά νησί. Πιθανότατα αυτό οφείλεται σε άγνοια επιχειρηµατιών που έχουν υιοθετήσει 

τέτοιες δράσεις, στην αποµόνωση των νησιών µεταξύ τους, στο επίπεδο ανάπτυξης του κάθε 

τοµέα αλλά και αναγκαιότητα χρήσης τέτοιων τεχνολογιών, στην έλλειψη ενηµέρωσης των 

επιχειρήσεων και εκπαίδευσης των ιδιοκτητών επιχειρήσεων καθώς και κυρίως του µικρού 

µεγέθους των επιχειρήσεων. Όσον αφορά όµως στην ανάπτυξη των υποδοµών για παροχή 

τέτοιων υπηρεσιών οι περισσότεροι συµφωνούν στην ανάγκη ανάπτυξης «των ταχυτήτων 

διαδικτύου (οπτικών ινών)», «εκπαιδευτικών σεµιναρίων για επιχειρηµατίες», «δηµοτικών 

υποδοµών» κλπ. Για αυτούς τους σκοπούς θα απευθύνονταν στον ιδιωτικό τοµέα και στο 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων φορέων δεν 

γνωρίζει για πολιτικές καινοτοµίας στην ΠΒΑ και όσοι γνωρίζουν δεν είναι ικανοποιηµένοι από 

αυτές καθώς δεν έχουν πετύχει το στόχο να προσεγγίσουν την τοπική επιχειρηµατική 
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κοινότητα. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να γίνει στοχευµένη ενηµέρωση στις επιχειρήσεις µε 

υποχρέωση των επιχειρηµατιών να συµµετέχουν σε τέτοιες ενηµερώσεις.  

Στο τέταρτο µέρος, οι ερωτώµενοι έδειξαν µε τις απαντήσεις τους (βλ. Γράφηµα 6) να 

επιθυµούν τη συνεργασία όλων των φορέων της Περιφέρειας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

Τοπικοί ∆ήµοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εµπορικά και Βιοµηχανικά 

Επιµελητήρια). Συγκεκριµένα για το «σχεδιασµό ενός Περιφερειακού Προγράµµατος για την 

καινοτοµία προσαρµοσµένο στις ανάγκες της Περιφέρειας και επιχειρήσεών της» θα πρέπει 

να συνεργαστούν όλοι οι φορείς µαζί µε τους αντίστοιχους άµεσα ενδιαφερόµενους και µε 

εκπροσώπους κατάλληλα καταρτισµένους µε διάθεση προσφοράς. Σηµαντικό σηµείο 

αποτελεί ένα τέτοιο Περιφερειακό Πρόγραµµα για την καινοτοµία να βασίζεται και να 

προσαρµόζεται στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ακόµη θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιέχει «καταγραφή αναγκών και προβληµάτων», «µελέτη πλεονεκτηµάτων-

µειονεκτηµάτων», «εξέταση των ωφελούµενων επιχειρήσεων», «προβολή καλών πρακτικών 

άλλων επιχειρήσεων», πάντα όµως, όπως σηµειώθηκε, «µε την προϋπόθεση ότι ο ιδιωτικός 

τοµέας θα συµβάλλει παρέχοντας πληροφορίες για να προσαρµοστεί το πρόγραµµα στις 

ανάγκες των ωφελούµενων και τελικά συµµετάσχει στο σχεδιασµό-προγραµµατισµό». 

 

Στο τελευταίο µέρος οι ερωτώµενοι παρουσίασαν τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ΠΒΑ τα 

οποία ενδεικτικά είναι: η «διπλή περιφερειακότητα», η «έλλειψη αναπτυξιακής κατεύθυνσης», 

η «χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων & 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.α. Η λύση που προτείνουν για τα παραπάνω 

προβλήµατα είναι η κρατική παρέµβαση και ενίσχυση µε «κινητροδότηση» των επιχειρήσεων 

από την Πολιτεία. Προτάσσουν δηλαδή µια κρατικοκεντρική λύση. 
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Αναφορικά µε τα συµπεράσµατα από την διαδικασία στις επιχειρήσεις θα πρέπει να 

υπογραµµίσουµε ότι πολλοί επιχειρηµατίες µε δυσκολία δέχτηκαν να συµπληρώσουν το 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. Αξίζει να σηµειώσουµε πως τόνισαν ότι συχνά συµµετέχουν 

σε τέτοιες έρευνες και δεν έχουν ποτέ feedback από τα αποτελέσµατα των ερευνών. Επίσης 

φάνηκαν δύσπιστοι ως προς τη χρησιµότητα τέτοιων ερωτηµατολογίων.  

 

 

Όσοι λοιπόν δέχτηκαν να απαντήσουν και να συµµετάσχουν στην έρευνα στο πρώτο µέρος 

του ερωτηµατολογίου ως «κυριότερους παραγωγικούς/οικονοµικούς τοµείς και κλάδους της 

Περιφέρειας» σηµείωσαν τον τουρισµό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία (εµπόριο τοπικών 

προϊόντων) και τη µεταποίηση. 

Σηµαντικό είναι πως το ποσοστό επιλογής του τουρισµού αγγίζει το 95% που σηµαίνει πως 

για τους επιχειρηµατίες έχει σηµασία ο συγκεκριµένος τοµέας. Επίσης σηµαντικό αποτελεί και 

το εµπόριο τοπικών προϊόντων (µε εξαίρεση επιχειρήσεις της Σάµου). Στην πλειοψηφία τους 

οι επιχειρηµατίες θεωρούν πως οι κλάδοι αυτοί «παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» λόγω της µοναδικότητας και της ποιότητας των τοπικών 

προϊόντων.  
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Στη συνέχεια, παραπάνω από τις µισές επιχειρήσεις απάντησαν ότι έχουν καταφέρει «να 

αξιοποιήσουν αποτελέσµατα έρευνας-τεχνολογίες και καινοτοµίες» κυρίως ως προς τη 

«χρήση του διαδικτύου», «την παραγωγή νέων προϊόντων ή βελτίωση ήδη υπαρχόντων», 

«νέες συσκευασίες», «νέο marketing», και «αξιοποίηση φυσικών πόρων».  

 

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει καινοτοµίες ανέφεραν ως λόγους «το οικονοµικό 

κόστος εφαρµογής», την «έλλειψη ανάγκης για πραγµατοποίηση καινοτοµίας», και τη 

«δυσκολία στην ενηµέρωση για εφαρµογές τεχνολογίας-έρευνας που θα µπορούσαν να τις 

αφορούν». Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει συµµετάσχει σε εθνικά ή περιφερειακά 

δίκτυα συνεργασίας (εξαίρεση αποτελεί η Χίος, όπου το 75% των επιχειρήσεων έχει 

συµµετάσχει σε αντίστοιχα δίκτυα) πιθανόν γιατί είναι µικρού ή µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 

και όπως τόνισαν οι ερωτώµενοι λόγω µη ύπαρξης σχετικής ενηµέρωσης σε τοπικό επίπεδο 

καθώς και λόγω δυσκολιών στις συνεργασίες µεταξύ των εταίρων. Οι λίγες επιχειρήσεις που 

απάντησαν θετικά δήλωσαν ως οφέλη την «εξωστρέφεια» και την «ανταλλαγή εµπειριών µε 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου». Τα πιθανά προβλήµατα στις συνεργασίες θα µπορούσαν να 

ξεπεραστούν σύµφωνα µε τους επιχειρηµατίες µε «τη δηµιουργία µιας νέας δοµής µε σωστό 

οργανόγραµµα και ρόλους», «διευκόλυνση συµµετοχικής διαδικασίας (bottom-up approach)», 

µε «άµβλυνση γραφειοκρατίας από την πλευρά του δηµοσίου», µε «σωστή ενηµέρωση και 

γνώση σε σχέση µε δυνατότητες R&D» κ.α. 

Από τα παραπάνω πρωτογενή στοιχεία και µε όσα έχουν αναφερθεί στις προηγούµενες 

ενότητες φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, έχουν ήδη 

προσδιορίσει τους σηµαντικούς κλάδους για οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και  ήδη εχουν 

αναπτύξει συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις σε εθνικό είτε σε διεθνή επίπεδο 

Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου µε τίτλο «∆υναµικό Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε & 

Τ)» οι ερωτώµενοι (σε συντριπτική πλειοψηφία) ανέφεραν ότι ως ερευνητικό φορέα γνωρίζουν 

το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η γνώση των αντικειµένων των 
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Τµηµάτων του Ιδρύµατος περιορίζεται ανά νησί, µε εξαίρεση τα Τµήµατα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων, Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής και Περιβάλλοντος, τα οποία φαίνεται να 

είναι ευρύτερα γνωστά στις επιχειρήσεις.  

 

 

 

Όµως η δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (συνολικά και για τα περισσότερα 

τµήµατα/αντικείµενα) δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων στα 

νησιά της Μυτιλήνης και της Χίου. Αντίθετα στη Σάµο και τη Λήµνο οι απαντήσεις ήταν πιο 

θετικές. Από τους ερωτώµενους που τοποθετήθηκαν αρνητικά τέθηκε το «ζήτηµα της 

ανεπαρκούς εξωστρέφειας του ΠΑ στην κοινωνία, που συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν εικόνα ούτε για τα αντικείµενα, ούτε για τους τοµείς ειδίκευσης του ΠΑ», «το 

απορροφηµένο στη θεωρία καθηγητικό κατεστηµένο» και «το γεγονός ότι το Πανεπιστήµιο 

δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση σε καθηµερινά προβλήµατα της Τοπικής Κοινωνίας».  

Εν συνεχεία στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου κλήθηκαν οι ερωτώµενοι να τοποθετηθούν 

σχετικά µε την έννοια της καινοτοµίας για την Περιφέρεια και για την επιχείρησή τους. Στα 

νησιά Χίο, Σάµο και Λέσβο οι ερωτώµενοι απάντησαν πως καινοτοµία είναι «ο σχεδιασµός και 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών» και «η χρήση αποτελεσµάτων έρευνας στην 

παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών». Αντίθετα στη Λήµνο απάντησαν για την Περιφέρεια κατά 

κύριο λόγο «ο σχεδιασµός και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών» και εν συνεχεία «η 

χρήση τοπικών πόρων».  
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Μάλιστα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις καινοτοµία σηµαίνει «παραγωγή νέων καινοτόµων 

προϊόντων από τοπικούς πόρους», «παραγωγή πρώτης ύλης µε άριστη ποιότητα, ποσότητα, 

και τυποποίηση στα δίκτυα διανοµής», «κάλυψη ενεργειακών αναγκών από εναλλακτικές 

πηγές», «κοµποστοποίηση απορριµµάτων», «καινοτοµία στο Marketing», «θεµατικός 

τουρισµός», όπως σηµείωσαν.  

 

Σε επόµενη ερώτηση σχετικά µε τις Τεχνολογίες πληροφορίες και Επικοινωνίας οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι γνωρίζουν αυτές τις τεχνολογίες και µάλιστα τις 

χρησιµοποιούν. Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες e-booking, e-commerce, e-banking, cloud 

computing, marketing, smart phones, social media, applications για κινητά και tablet. Τα 

οφέλη για τις επιχειρήσεις όπως τα ανέφεραν οι επιχειρηµατίες είναι η «µείωση χρόνου και 

κόστους», η «καλύτερη προβολή», η «επικοινωνία µε καταναλωτές», η «µείωση 

αποµονωτισµού», η «απλοποίηση διαδικασιών» και η «µείωση γραφειοκρατίας». Για 

παρόµοιες υπηρεσίες οι επιχειρηµατίες θα προτιµούσαν να στραφούν σε ιδιώτη και όχι στο 

δηµόσιο.  

 

Στο τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου µε τίτλο «απόψεις και προτάσεις για την µελλοντική 

στρατηγική» οι επιχειρηµατίες κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώµη τους για τη «συνεργασία 

στο σχεδιασµό ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την καινοτοµία προσαρµοσµένο στις 

ανάγκες της Περιφέρειας και των επιχειρήσεών της». Σύµφωνα µε τις απαντήσεις θα πρέπει 

να συνεργαστούν όλοι οι φορείς µαζί µε τους αντίστοιχους άµεσα ενδιαφερόµενους 

(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Τοπικοί ∆ήµοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, Ερευνητικοί Φορείς) αλλά τόνισαν ότι θα πρέπει να 

συµµετέχουν σε ένα τέτοιο σχήµα και ιδιώτες (επιχειρήσεις) λόγω της γνώσης των 

προβληµάτων και των συνθηκών στις τοπικές οικονοµίες.  
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Σε ένα τέτοιο πρόγραµµα σύµφωνα µε τους ερωτώµενους θα πρέπει να υπάρχει «οικονοµική 

και τεχνολογική/συµβουλευτική υποστήριξη», «προβολή τοπικών προϊόντων», «συνεργασία 

επιχειρήσεων και φορέων», «εκπαίδευση επαγγελµατιών µε παραδείγµατα καλών 

πρακτικών», «ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας µε απόλυτη καταγραφή 

της υφιστάµενης κατάστασης (µελέτες)», «χρηµατοδότηση για εξοπλισµό» και «ευελιξία 

αδειοδοτήσεων για καινοτόµες προτάσεις». Συµπληρώνοντας ανέφεραν πως ο ιδιωτικός 

τοµέας σε ένα τέτοιο πρόγραµµα θα µπορούσε να συµµετέχει µε παροχή εµπειριών καλών 

πρακτικών, συµµετοχή στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση, ως µέντορες στο πρόγραµµα, ως 

υπεύθυνοι για το marketing και ως έχοντες επιτελικό ρόλο για συνεργασία µε τους 

υπόλοιπους. 

 

 

 

Στο τελευταίο µέρος δόθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις. Ζητήθηκαν 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα και σε συντριπτική πλειοψηφία οι 

επιχειρηµατίες έθεσαν τα παρακάτω ζητήµατα: «έλλειψη ρευστότητας και στήριξης 

επιχειρήσεων», «υψηλό κόστος µεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων», «προβλήµατα 

συγκοινωνιών», «υψηλή γραφειοκρατία για συµµετοχή σε προγράµµατα», «έλλειψη 

εµπιστοσύνης στον µηχανισµό ελέγχου», «έλλειψη ενηµέρωσης από το κράτος για θέµατα 

καινοτοµίας», «έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στις τοπικές κοινωνίες» (πολλές 

επιχειρήσεις αναζήτησαν αλλά δεν βρήκαν).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα είναι εξαγωγικές σε 

ποσοστό 80% και χρησιµοποιούν όλες τοπικούς πόρους. Επίσης οι περισσότερες είχαν 

αυξήσει τις τάσεις παραγωγής ή την επισκεψιµότητα (για τουριστικές) τα τελευταία 3 χρόνια 

(εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις της Χίου όπου είχαν κατά κύριο λόγο µείωση).  

 



 

 

127

12. Στοιχεία Παρουσίασης της Ωριµότητας του συστήµατος διακυβέρνησης 

 

Το σύστηµα διακυβέρνησης αποτελεί βασικό σηµείο της εν γένει προσπάθειας για ωρίµανση 

και εφαρµογή µια στρατηγικής καινοτοµίας που να έχει ικανοποιητική ανταπόκριση  στο πεδίο 

εφαρµογής. 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει προχωρήσει ικανοποιητικά στην διαµόρφωση του 

συστήµατος διακυβέρνησης τόσο στο επίπεδο του σχεδιασµού, όσο και στο επίπεδο της 

υλοποίησης ενός πλέγµατος µηχανισµών και µέσων εφαρµογής. 

 

Συγκεκριµένα: 

• έχει συσταθεί το Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας µε βάση τον νέο νόµο για την 

Ε & Κ και µάλιστα έχει εκδοθεί και η σχετική ΚΥΑ, 

• έχει συνεδριάσει και έχει συσταθεί σε σώµα µε τον καθορισµό προέδρου και άλλων 

οργάνων που προβλέπονται στο νόµο, 

• έχει παραλάβει και καταρχήν µελετήσει το πρόγραµµα δράσης  

• έχει προβλεφθεί στο νέο πρόγραµµα η δηµιουργία εκτελεστικού µηχανισµού που θα 

ενεργοποιηθεί µέσα από το πρόγραµµα και θα χρηµατοδοτηθεί η λειτουργία του 

προκειµένου αυτός να λειτουργήσει προς όφελος της ενεργοποίησης των δράσεων 

του προγράµµατος δράσης για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι σχετικές αποφάσεις και στοιχεία που καθορίζουν τον βαθµό 

ωριµότητας του µηχανισµού διακυβέρνησης. Αναφέρονται οι σχετικές αποφάσεις ή και ΦΕΚ 

για την σύσταση της δοµής διακυβέρνησης στο πρώτο της επίπεδο (του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Καινοτοµίας). 
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ΘΕΜΑ:    Συγκρότηση Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας 

(ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 

4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014) 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου» 

3. Την αρ. 116/2014 Απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως διορθώθηκε 

µε την αριθ. 119/2014 όµοια Απόφαση. 

4. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωµοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού (ΦΕΚ Α 258/8-12-

2014). 

7. Την αρ. 100/20-01-2015 απόφαση περί συγκρότησης της Τριµελούς Επιτροπής του 

άρθρου 10 παρ 3 εδ ββ του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014).  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

 

 

 

Μυτιλήνη,  16 Φεβρουαρίου 2015 

Αριθ. Πρωτ. : 403 

Ταχ. ∆.νση                 :            Κουντουριώτη 1 

Ταχ. Κώδικα                     :  811-00 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες                 : Μπεριστιανίδου Μ. 

Τηλέφωνο                 : 2251352112 

Αρ. συσκ. Τηλ/πίας (φαξ) : 2251046652 

  

     ΠΡΟΣ:   Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 

    Κοιν:      Όπως ο πίνακας αποδεκτών                

                   Αποστολή και µε e- mail     
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8. Την αρ. 217/28-01-2015 δηµόσια προκήρυξη– πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

της -κατά το 7 σχετικό- Τριµελούς Επιτροπής.   

9. Την αρ. 391/13-02-2015 εισήγηση της -κατά το 7 σχετικό- Τριµελούς Επιτροπής.                                                             

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Συγκροτούµε το Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι: 

1) Ζούρος Νικόλαος του Κων/νου, µε Α∆Τ ΑΚ456891, Καθηγητής Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, ∆/ντης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου . 

2) Ματσίνος Ιωάννης του Γεωργίου, µε Α∆Τ ΑΕ425295, Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

3) Σπιλάνης Ιωάννης του Πάνου, µε Α∆Τ ΑΒ586971, Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αιγαίο. 

4) Μητσός Αχιλλέας του Ιωάννη, µε Α∆Τ ΑΚ205261, Οικονοµολόγος (PHD). 

5) Μαλαφής Ιωάννης του Μάρκελλου, µε Α∆Τ ΑΖ437423, µε 20ετή εµπειρία στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθµού, κάτοχος ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, Ιατρός. 

6) Σµυρνιούδης Ηλίας του Νικολάου, µε Α∆Τ Χ999815, ∆/ντής Έρευνας και Ανάπτυξης 

Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γεωπόνος  (PHD). 

7) Τσαχάκη Μαρούσα του Γεωργίου, µε Α∆Τ ΑΕ973586, Επιστηµονικός Σύµβουλος 

Εταιρειών Τροφίµων και Ποτών, Ερευνήτρια, Οινολόγος (PHD). 

 

         Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

                                                                                 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   

                                                                        ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Ζούρος Νικόλαος 

2. Ματσίνος Ιωάννης 

3. Σπιλάνης Ιωάννης 

4. Μητσός Αχιλλέας 

5. Μαλαφής Ιωάννης 

6. Σµυρνιούδης Ηλίας 

7. Τσαχάκη Μαρούσα 

8. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

Γραφείο Τύπου  
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Σπιλάνης Ι. 2013. Στρατηγική για τον Νησιωτικό Χώρο και Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός 
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Παράρτηµα 

Στο Παράρτηµα περιλαµβάνονται: 

1.         Τα πρακτικά των συναντήσεων διαβούλευσης που έγιναν στα νησιά της ΠΒΑ 

3. Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν, 

4. Οι λίστες των επιχειρήσεων και των φορέων της έρευνας  

5. ∆εδοµένα από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. 

 

Πρακτικά Συναντήσεων 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Συνάντηση ∆ιαβούλευσης για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» στη Χίο στις 18/04/2013 

 

 

Σύνταξη:  

Θανάσης Κίζος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

Χίος, 18/04/2013 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραµµα της Συνάντησης ήταν ως εξής: 

(α) Εισαγωγή από ∆ιαχειριστική όπου τέθηκαν οι βασικές αρχές της στρατηγικής της ΠΒΑ 

(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) που είναι η χρήση τοπικών πόρων για αγρο-διατροφικά 

προϊόντα, τουρισµό - πολιτισµό και περιβάλλον. 

(β) Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε το τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση και 

ποια η στρατηγική της ΕΕ.  

(γ) Μετά παρουσίασε η οµάδα που έκανε τη σχετική µελέτη. 

(δ) Κατόπιν πήραν το λόγο οι επιχειρηµατίες. Πρώτος µίλησε ο Μανδάλας από την Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών και ο Γανιάρης. Επιβεβαίωσε ότι το MastihaShop πέτυχε γιατί 

αξιοποίησε τοπικούς πόρους, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι ως τώρα η ΠΒΑ και η ΕΕ ήταν 

ουσιαστικά απούσα από τη βοήθεια για επιχειρηµατικά σχέδια και ζήτησε πολιτικές που να 

ταιριάζουν περισσότερο στις επιχειρήσεις και όχι στα Πανεπιστήµια ή στα Ερευνητικά κέντρα 

ή σε διαχειριστικές αρχές. 
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(ε) Ακολούθησε ο Κ. Πρωτούλης µε το ελαιόλαδο του από τη Λέσβο. Περιέγραψε τη δύσκολη 

πορεία της επιτυχίας και την επιµονή στην ποιότητα και ζήτησε σταθερό πλαίσιο, βοήθεια της 

συνεργασίας για νέα προϊόντα και σύνδεση µε τουρισµό για να γνωρίσουν οι επισκέπτες τα 

τοπικά προϊόντα. Ζήτησε επίσης βοήθεια από το Πανεπιστήµιο και από την ΠΒΑ για αυτό που 

είναι η καινοτοµία για αυτόν: η λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση του 

(απόβλητα, νέα προϊόντα, συνεργασίες). 

(στ) Μετά ακολούθησε ο κ. Γιάννης Τρουµπούνης από το ξενοδοχείο Βότσαλα που 

παρουσίασε τις πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που προσφέρει στους επισκέπτες 

του και περιλαµβάνουν πεζοπορία, δραστηριότητες µε παιδιά, ιστορία, κτλ. Εξήγησε τη 

στρατηγική της επιχείρησης του που είναι η έµφαση στην ιστορία και στον πολιτισµό της 

περιοχής και στη σύνδεση µε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής και στην προσπάθεια να 

επικεντρωθεί σε ένα µικρό αλλά ειδικό κοµµάτι της αγοράς και να έχει πελάτες που έρχονται 

και ξανάρχονται.  

(ζ) Ακολούθησε ο Νηρέας που είναι µια καταπληκτική ιστορία ελέγχου όλων των σταδίων της 

παραγωγής, από τα υλικά (ως και δίχτυα), την τροφή, τον γόνο των ψαριών, την επεξεργασία 

και τυποποίηση των προϊόντων και την πώληση τους. Η στρατηγική της εταιρείας είναι η 

σύνδεση µε την έρευνα και όντως είναι µια επιχείρηση που σε οποιαδήποτε Περιφέρεια θα 

ήταν υψηλής τεχνολογίας - τεχνογνωσίας. 

(η) Ακολούθησε ο κ. Καρίµαλης από την Ικαρία µε δραστηριοποίηση σε αγροτουρισµό που 

όρισε την καινοτοµία ως λύση στα προβλήµατα της επιχείρησης και ανέδειξε το θέµα της 

παροχής συµβουλών ως πολύ σηµαντικό για τις µικρές νησιωτικές επιχειρήσεις. Περισσότερα 

για αυτά σε λίγο. 

(θ) Ακολούθησε η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Σάµου, η οποία παρουσίασε το δικό 

της πλαίσιο ανάπτυξης για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. 

(ι) Οι παρουσιάσεις έκλεισαν µε την παρουσίαση της επιχείρησης που παράγει ορχιδέες στη 

Σάµο µε µεγάλη επιτυχία. 

 

Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων που κατέληξε σε 2 ερωτήµατα: 

Ι) Πως η ΠΒΑ σκοπεύει να οργανώσει τη συλλογή ιδεών και προτάσεων για συνεργασία; 

ΙΙ) Υπάρχει έλλειψη υποστηρικτικών δοµών. Πως µπορεί να καλυφθεί; Εδώ υποστηρίξαµε ότι 

η κάλυψη αυτή είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να γίνει θεµατικά και γεωγραφικά µε ευέλικτες 

δοµές που δεν θα είναι "θεσµοποιηµένες" µέσα από υπάρχοντες θεσµούς που δεν 

εµπιστεύονται έτσι και αλλιώς οι επιχειρηµατίες.  

Επίσης, µιλήσαµε για τους ανθρώπους, καθώς (µε εξαίρεση την Ένωση της Σάµου), η 

επιτυχία των επιχειρήσεων της συνάντησης οφείλεται στους ανθρώπους που µίλησαν και που 

τις έστησαν. Άρα θα πρέπει, όπως προέκυψε από τη συζήτηση, να αναζητήσουµε τρόπους µε 

τους οποίους θα βοηθήσουµε εµείς αυτούς και εκείνοι εµάς στο πλαίσιο της διαβούλευσης για 

τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Σηµείωµα (Πρακτικό Συνεδρίου) σχετικά µε το 1o Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Χίο 19 Απριλίου 

2013 

 

 

Σύνταξη:  

Μαρία Μαύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου 

 

Χίος, 19/04/2013 

 

 

 

 

 

Το 1o   Αναπτυξιακό συνέδριο ξεκίνησε µε χαιρετισµό του  Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. 

Γιακαλή, ο οποίος σηµείωσε την σηµασία του συνεδρίου για το σχεδιασµό της νέας 

προγραµµατικής περιόδου. Τόνισε ότι από το 2006 µέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλά έργα σε 

σχέση µε την υγεία, την εκπαίδευση, την χωροταξία, µένουν να γίνουν ακόµη αρκετά κυρίως 

σε σχέση µε την ύδρευση, την προώθηση των τοπικών προϊόντων, την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη των νησιών. 

 

Στη συνέχεια καλωσόρισε ο κ. Λαµπρινούδης, δήµαρχος Χίου, ο οποίος αφού δήλωσε την 

πρόθεσή του για συµµετοχή στο διάλογο προκειµένου να σχεδιαστούν τα έργα και οι 

ενέργειες της νέας προγραµµατικής περιόδου, σηµείωσε τρία βασικά προβλήµατα για το νησί 

της Χίου, που είναι ο βιολογικός καθαρισµός των αποβλήτων, το λιµάνι (ανάγκη αλλαγών για 

να µπορούν να προσδένουν κρουαζιερόπλοια) και τα σχολικά κτίρια. 
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Το λόγο πήρε και χαιρέτησε µετά ο κ. Τριαντάφυλλος, βουλευτής Χίου µε το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε 

την ανάγκη για ενδυνάµωση της παραγωγικής µηχανής των νησιών µε την προώθηση των 

τοπικών προϊόντων και την ανάγκη βελτίωσης  των υποδοµών λόγω της νησιωτικής 

ιδιαιτερότητας της περιφέρειας.  

 

Ακολούθησε ο κ. Τσόκας (Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων) όπου µίλησε για την ανάγκη αναβάθµισης του 

παραγωγικού και κοινωνικού ιστού των νησιών, προκειµένου να οδηγηθούµε σε βιώσιµες 

θέσεις απασχόλησης & εξωστρεφείς επιχειρήσεις, µε γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Οι βασικές κατευθύνσεις για το σχεδιασµό των δράσεων και των έργων της νέας 

προγραµµατικής περιόδου που θα ονοµάζεται Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) είναι οι εξής: 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφεια της ποιοτικής επιχείρησης 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 

• Προστασία του περιβάλλοντος και οικονοµική ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον 

• Ανάπτυξη, εκσυγχρονισµός και συµπλήρωση των υπαρχουσών υποδοµών µε στόχο 

την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη 

• Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηµατικότητας (αλιεία-γεωργία, κλπ) 

• Ενίσχυση των δικτύων µεταφορών και των ενεργειακών µεταφορών 

 

Σηµείωσε δε, ότι ακόµη δεν είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική του ΣΕΣ, δηλαδή αν η 

χρηµατοδότηση των έργων θα είναι πολυταµειακή και πολυτοµεακή, αλλά είναι κάτι που θα 

καθοριστεί µε την 3η εγκύκλιο  σχεδιασµού & κατάρτισης της αναπτυξιακής περιόδου 2014-

2020. 

 

Ο κ. Ιακωβίδης (Αναπλ. Προϊ/νος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού & 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων) παρουσίασε τις θεµατικές ενότητες 

της νέας προγραµµατικής περιόδου. Συγκεκριµένα οι τοµείς ενδιαφέροντος αφορούν στην 

• Έρευνα-Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία (Στόχος είναι η αριστεία στην έρευνα 

και η σύνδεση ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο) 

• Ψηφιακή Σύγκλιση (Στόχος η ένταξη των ΤΠΕ στον Επιχειρηµατικό κόσµο της 

Περιφέρειας) 

• Τουρισµός (Στόχος η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η ενίσχυση των ειδικών 

µορφών τουρισµού και η υποστήριξη των τουριστικών επενδύσεων) 

• Πολιτισµός (Στόχος η ανάδειξη της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς, η υποστήριξη της 

Ελληνικής δηµιουργικότητας) 
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• Μεταποίηση & εµπόριο (Υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων που 

συµβάλλουν στην αύξηση του ανταγωνισµού των προϊόντων) 

• Περιβάλλον (Προστασία των φυσικών πόρων, προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, 

οικονοµική ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον) 

• Μεταφορές (ενίσχυση µεταφορών και ενεργειακές µεταφορές 

 

Σηµείωσε ακόµη την αναγκαιότητα των δράσεων για θεσµική επάρκεια και απλοποίηση της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας. 

 

Ο κ. Πανταζάτος (Στέλεχος DG Regio της Ευρωπ. Επιτροπής) ξεκίνησε την τοποθέτησή του 

τονίζοντας τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, µίλησε για την 

ύπαρξη ενός µη βιώσιµου οικονοµικού µοντέλου στην Ελλάδα που στερείται 

ανταγωνιστικότητας µε ειδικά χαρακτηριστικά την υψηλή ανεργία και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό κάποιων οµάδων.   

 

Ειδικά για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τόνισε ότι είναι έντονη η ανάγκη της συµµετοχής 

και της συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων για το σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής 

περιόδου. Από τα στοιχεία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της για την 

Περιφέρεια του Β.Αιγαίου προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Έλλειψη καινοτοµίας 

• Απουσία συνεργατικών σχηµατισµών (Cluster) 

• Έλλειψη συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και την ακαδηµαϊκή κοινότητα 

γενικότερα 

• Έλλειψη ευκαιριών για την δηµιουργία νέων προϊόντων 

• Παραδοσιακή ∆οµή της Οικονοµίας (Το 99% των επιχειρήσεων είναι µικρές) 

• Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων και έλλειψη κινήτρων για 

µετεγκατάσταση στα νησιά 

• Ανεπαρκή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης (eGov) 

• Έλλειψη κουλτούρας ανακύκλωσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

• Από τα στοιχεία προκύπτει η  

• Ανάγκη ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην επιχειρηµατικότητα 

• Ανάγκη προώθησης τοπικών προϊόντων (µαστίχα, λαδωτήρι, ελαιόλαδο, κλπ) 

• Ανάγκη για διαχείριση των στερών και υγρών αποβλήτων 

• Ανάγκη για σύνδεση µεταξύ των νησιών και σύνδεση µεταξύ των µικρών νησιών 

• Έµφαση στην οδική ασφάλεια 

• Ανάγκη αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος και παραγωγή τοπικών 

προϊόντων µε βιολογικές µεθόδους. 
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Ακολούθησε ο κ. Πλακωτάρης (Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφερείας 

Βορείου Αιγαίου), ο οποίος τόνισε  ότι η καινοτοµία και η έξυπνη εξειδίκευση για την 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου αφορά στα τοπικά χαρακτηριστικά και προϊόντα του τόπου µας (νησιά 

Β. Αιγαίου). Υπάρχει έντονη η ανάγκη για τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος το οποίο θα 

βασίζεται στην παραγωγική βάση των νησιών και στη σύνδεση & συνεργασία  των 

επιχειρήσεων, των φορέων και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Β. Αιγαίου, αφορούν στην διπλή 

περιφερειακότητα (σύνδεση µε την ηπειρωτική Ελλάδα και σύνδεση των νησιών µεταξύ τους), 

στην γήρανση του πληθυσµού, στην αύξηση της ανεργίας, στην δυσκολία κινητικότητας του 

παραγωγικού δυναµικού των νησιών, στη συρρίκνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς 

τοµέας, στην περιορισµένη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα πρέπει να περιέχει δράσεις και επενδύσεις στοχευµένες στα 

νησιά, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή.  

 

Ακολούθησε ο κ. Σπιλάνης (Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής), ο οποίος 

µίλησε για την ανάγκη µιας συνεκτικής χωρικής και νησιωτικής πολιτικής. Σηµείωσε ότι ο 

ανταγωνισµός στα νησιά συνδέεται µε τα τοπικά προϊόντα τους και η ελκυστικότητα των 

νησιών σχετίζεται µε το µοναδικό φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους. 

Σηµείωσε ότι υπάρχει ανάγκη σήµερα για Ποιοτικά-Πράσινα και Νησιά Ίσων ευκαιριών, ότι 

πρέπει να ενισχυθούν τα τοπικά προϊόντα, να εργαστούµε για την δηµιουργία σήµανσης 

ποιότητας των προϊόντων των νησιών (Quality Island), να συµβάλλουµε στην διαρκή 

κατάρτιση και επιµόρφωση του πληθυσµού µέσω των Προγραµµάτων της ∆ια Βίου Μάθησης, 

να ενισχύσουµε την συνεργασία µεταξύ των Νησιωτικών Πανεπιστηµίων (και όχι µόνο) και 

των Επιχειρήσεων, να γίνει re-branding  του τουριστικού προϊόντος των νησιών, να 

εργασθούµε σε σχέση µε την ανάπτυξη νέων eGov υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. 

Τέλος µοιάζει αναγκαία η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής για τα νησιά. 

 

Ακολούθησε χαιρετισµός από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Μουσουρούλης, ο οποίος 

σηµείωσε ότι πρέπει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασµό του ΣΕΣ, µια και πρόκειται για 

την 7η προγραµµατική περίοδο όπου η Ελλάδα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για την ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών.  

Τόνισε το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η δηµόσια διοίκηση και σχετίζεται µε την ασυνέχεια 

του κυβερνητικού έργου λόγω αλλαγής του εκλογικού αποτελέσµατος. 

Τέλος σηµείωσε την έµφαση που δίνεται στη νησιωτική πολιτική και στην ανάγκη δηµιουργίας 

θαλάσσιας πολιτικής από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου. 

 

Το λόγο πήρε η κ. Παπούλια (Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού ∆ράσεων ΕΚΤ), η 

οποία παρουσίασε τον τρόπο χρηµατοδότησης της νέας προγραµµατικής περιόδου από το 

ΕΚΤ. Συγκεκριµένα το νέο πρόγραµµα θα είναι θεµατικό, δεν είναι ακόµη αποφασισµένο αν οι 
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δράσεις θα χρησµοδοτούνται πολυταµειακά, ή µονοταµειακά. Περίπου το 20% της 

χρηµατοδότησης θα αφορά ενέργειες σχετικά µε την φτώχεια, το 10% την κοινωνική 

καινοτοµία και τις διακρατικές συνεργασίες. Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης από το ΕΚΤ θα 

είναι προσανατολισµένο στα αποτελέσµατα (κάθε δράση πρέπει να παράγει συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα για να χρηµατοδοτηθεί), ενώ στόχος είναι και η απλούστευση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τέλος έγινε ενηµέρωση σχετικά µε την πρωτοβουλία ενίσχυσης 

της απασχόλησης των νέων 15-24 ετών που υλοποιείται. Από το 2008 όπου η ανεργία των 

νέων ήταν 22%, το 2012 έφτασε το 57,8%. 

 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε µε την οµιλία του κ. Παρνασσά (Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων (ΕΥΣΠΕ∆) / ΥΠΕΚΑ), ο οποίος ξεκίνησε την οµιλία 

του τονίζοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί απόθεµα ανάπτυξης για µια χώρα και δεν πρέπει 

να αλλοιώνεται.  

 

Στόχος της επόµενης περιόδου είναι : 

• Η προστασία του περιβάλλοντος 

• Η προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

• Η µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική προς το περιβάλλον 

• Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων 

• Η διαχείριση των αστικών και στέρεων αποβλήτων 

• Η προστασία των υδάτινων πόρων  

• Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας 

• Ο χωροταξικός σχεδιασµός 

• Η Βιώσιµη αστική ανάπτυξη (ανάδειξη ιστορικών κέντρων των πόλεων) 

• Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

 

Ακολούθησε σύντοµη σύνοψη των αποτελεσµάτων της συνάντησης της προηγούµενης µέρας 

(18/04/2013) από τον ειδικό εµπειρογνώµονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν συνεχεία 

ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση 
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Πρακτικό Συνάντησης Εργασίας Λήµνου  

στις 20/05/2013 

∆ιαβούλευση για τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 

 

Σύνταξη:  

Γιώργος Σαραγάς, Προϊστάµενος Υπηρεσιών ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

Λήµνος, 20/05/2013 

 

 

 

Παρόντες/ούσες 

1. Παναγιώτης Κυριάκου, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

2. Ιουλία Κονδύλη, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

3. Στρατής Βλαστάρης, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

4. Νικόλαος Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκού Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριµνας 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

5. ∆ηµήτρης Σκάλκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΤ∆ Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

6. Γιώργος Σαραγάς, Προϊστάµενος Υπηρεσιών ∆.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

7. Αντώνης Χατζηδιαµαντής, ∆ήµαρχος Λήµνου 

8. Σάββας Βαρελτζής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

9. Χριστίνα Μοσχούδη, ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.  

10. Παναγιώτης Αφίωνης, Εκτροφεία Σαλιγκαριών 

11. Κωνσταντίνα Καραχάλια, Ξενοδοχείο Αιθαλεια 

12. Φωτεινή Στεφανιδάκη, Εµπορικός Σύλλογος 
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13. Χρυσόστοµος Ψάρρας, Εµπορικός Σύλλογος Μούδρου,  

14. Θεόδωρος Σαρικλής, Αρτοποιείο 

15. Νικόλαος Στένος, Εµπορικός Σύλλογος Μύρινας  

16. Χρήστος Σαλαµουσάς, Επιχειρηµατίας 

17. Νικόλαος Αχιλλαδέλης, Ζαχ. Προϊόντα 

18. Νίκος Παριαζης, Αρτοποιείο 

19. Μάνος Μαυράκης, Εστιατόριο 

20. Παναγιώτης Τσανταριώτης, Εµπόριο Ξυλείας 

21. Κωνσταντίνα ∆ελλή, Ιδιώτης 

22. Μιχαήλ Χρυσάφης, Επιχειρηµατίας 

23. Βίκτωρ Κουκουβιθρας, Επιχειρηµατίας 

24. Ντίνα Κοτσάφτη, Επιχειρηµατίας Αγροτουριστικής Μονάδας 

 

 

Έναρξη Συνάντησης Εργασίας 

Ο κ. Κυριάκου αφού ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες για τη συµµετοχή τους έθεσε το πλαίσιο 

της σηµερινής συνάντησης. Τόνισε ότι από τη διαχειριστική αρχή θα πραγµατοποιηθούν (εάν 

είναι εφικτό) συναντήσεις σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας όπου θα λάβει χώρα διαβούλευση 

για το σχεδιασµό της νέας περιόδου (2014 – 2020). Η έµφαση στη νέα περίοδο θα δοθεί στα 

αποτελέσµατα και όχι στην απορρόφηση και βασικός στόχος είναι η υπέρβαση της κρίσης µε 

έµφαση στην ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα. Σηµείωσε πως η δηµιουργία ενός 

Forum συζήτησης για την επιχειρηµατικότητα ανά νησί είναι σηµαντικό. Και πως αυτό θα 

γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

της νησιωτικότητας της Περιφέρειας. Συνέχισε παραθέτοντας τα βασικά συµπεράσµατα από 

το Αναπτυξιακό Συνέδριο που έλαβε χώρα στη Χίο. Τέλος προσέθεσε ότι στο µέλλον θα 

υπάρξουν και άλλες παρόµοιες συναντήσεις για να υπάρχει ανατροφοδότηση της όλης 

διαδικασίας.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σουλακέλλης, ο οποίος τόνισε την ιδιαίτερη χαρά των 

Πρυτανικών αρχών που συµµετέχει το Ίδρυµα σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Είναι 

σηµαντικό τόνισε να προσφέρει το Πανεπιστήµιο την τεχνογνωσία του και την εµπειρία του 

στα θέµατα που συζητούνται στην νέα Προγραµµατική Περίοδο. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

είναι ένα δίκτυο και κάποιος µπορεί να επωφεληθεί από όλα τα τµήµατα (17 τον αριθµό) 

ανεξαρτήτως του νησιού που βρίσκεται. Το Ίδρυµα προσπαθεί να ενοποιήσει τον γεωγραφικό 

χώρο του Αιγαίου παρέχοντας την τεχνογνωσία του. Συµπλήρωσε ότι θα καταγράψει το 

Πανεπιστήµιο τις απόψεις και θέσεις που θα ακουστούν σήµερα και θα βοηθήσει την 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας να καταθέσει όσο το δυνατόν πιο πλήρες σχέδιο 

Στρατηγικής για την Περιφέρεια.  

Ακολούθως χαιρέτισαν τη συνάντηση οι κ.κ. Χατζηδιαµαντής (∆ήµαρχος Λήµνου) και 

Βαραλτζής (Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Λήµνου). Ο κ. Χατζηδιαµαντής 
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καλωσόρισε τους συµµετέχοντες στη Συνάντηση και ευχαρίστησε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για 

όλη τη συνεργασία που έχουν. Κάλεσε τους συµµετέχοντες στη Συνάντηση (επιχειρηµατίες και 

φορείς) να κατανοήσουν την ιδιαίτερη σηµασία της Συνάντησης Εργασίας και το νόηµά της. 

Όπως ανάφερε δεν αποτελεί µια συνάντηση όπου θα καταγραφούν τα προβλήµατα της 

περιοχής, ούτε είναι µια αφορµή για γκρίνια. Αντίθετα τόνισε ότι πρέπει να αναφερθούν οι 

θέσεις των επιχειρηµατιών για τη µελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, οι τοµείς που χρειάζεται 

να δοθεί έµφαση και οι τρόποι καινοτοµίας και προσέθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν βασικά 

συµπεράσµατα για την νέα στρατηγική της περιοχής. Από τη µεριά του ο κ. Βαρελτζής 

καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η συµµετοχή 

των φορέων/επιχειρήσεων στο σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου. Μάλιστα 

έκανε µια αναδροµή στο παρελθόν µε τα λάθη και τις αστοχίες των προηγούµενων 

προγραµµατικών περιόδων.  

Κατόπιν τούτων η κα Κονδύλη έκανε την κεντρική παρουσίαση της Εισήγησης της 

∆ιαχειριστικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την έξυπνη εξειδίκευση. Σε γενικές γραµµές 

και σε σύντοµο χρόνο παρουσίασε την περιγραφή για την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης, 

την πρόταση των εµπειρογνωµόνων της Commission για το Σχεδιασµό της RIS3 της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (βιο-οικονοµία/τουρισµός/πολιτισµός/ΤΠΕ), συµπεράσµατα της 

Συνάντησης Εργασίας στη Χίο, τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 

2014-2020. Τέλος έθεσε τα βασικά ερωτήµατα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στη 

σηµερινή συνάντηση εργασίας: Ποια τα πλεονεκτήµατα της Λήµνου; Ποια δίκτυα 

καινοµίας/συνεργασίας υπάρχουν; Ποιος είναι ο ρόλος/σχέση µε ερευνητικούς φορείς; Ποια 

δοµή θα µπορούσε να έχει αυτή η συνεργασία;  

Ο κ. Κυριάκου εν συνεχεία συνόψισε τα 4-5 βασικά σηµεία της εισήγησης και ζήτησε τη 

συµµετοχή των επιχειρηµατιών και των φορέων που συµµετέχουν ώστε να µπορέσει η 

∆ιαχειριστική Αρχή σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου να απαντήσει στα 

συγκεκριµένα ερωτήµατα και να µπορέσει να φτιάξει µια όσο το δυνατόν πληρέστερη 

αναφορά για τις τοπικές ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήµατα της Λήµνου.  

Πρώτη πήρε το λόγο η κα Στεφανιδάκη, η οποία και αναφέρθηκε στη ∆οµή η οποία 

σχεδιάζεται να δηµιουργηθεί. Έθεσε 3 ερωτήµατα: Ποια θα είναι η σχέση µε τον 

επιχειρηµατία; Αν θα είναι ανά νησί; Και αν υπάρχει σχεδιασµός για χρηµατοδότηση; 

Τότε ο κ. Χατζηδιαµαντής παρενέβη και ζήτησε να αντιληφθούν όλοι τι ακριβώς είναι αυτό που 

συζητάµε σήµερα. Τόνισε ότι αναφερόµαστε σε θέµατα σχεδιασµού και όχι σε 

χρηµατοδοτήσεις. Η Λήµνος (φορείς και επιχειρήσεις) πρέπει να βοηθήσει τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή να διαµορφώσει τις προτάσεις, ώστε στη συνέχεια οι ανάγκες της Λήµνου να 

περιγραφούν ως δράσεις/µέτρα/διαδικασίες που να είναι υλοποιήσιµα. Και ανέφερε πως δεν 

είναι η ώρα για γκρίνιες για τις συγκοινωνίες κλπ., αλλά πρέπει να τονιστούν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα του νησιού για να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο πολιτικών. Τέλος κάλεσε τους 

παραβρισκόµενους να αναφέρουν τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους πλεονεκτήµατα.  
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Ευχαρίστησε το δήµαρχο για τη σηµαντική διευκρίνιση. Και τόνισε ότι από τις επιχειρήσεις 

θέλουµε να διευκρινίσουν τα θετικά σηµεία και να ακούσουµε την άποψη σας.  

Η κα Στεφανιδάκη συνέχισε αναφέροντας ότι οι επιχειρήσεις µπορεί να µην συνεργάζονται 

µεταξύ τους αλλά έχουν επενδύσει πολλά και έχουν κάνει µεγάλες προσπάθειες σε δύσκολες 

συγκυρίες. Επίσης τα πλεονεκτήµατά της Λήµνου πρέπει να παντρευτούν για όλο το Βόρειο 

Αιγαίου.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι επιχειρηµατίες, όπου τοποθετήθηκαν σχετικά µε τα ζητήµατα 

που είχαν τεθεί: 

Ο κ. Αχιλλαδέλης ανέφερε ότι η επιχείρησή του έχει ζαχαρώδη προϊόντα (π.χ. χαλβάδες, 

λουκούµαδες, επεξεργασία σουσαµιού) και περιέγραψε τις δραστηριότητές του. Αλλά τόνισε 

ότι δεν ήταν προετοιµασµένος για µια τέτοια συνάντηση. Ανέφερε ότι χρειάζεται µείωση της 

γραφειοκρατίας των προγραµµάτων, βοήθεια από κάποιο θεσµό όπως το Επιµελητήριο και 

να λαµβάνονται αποφάσεις για τα εκκρεµή θέµατα ταχύτατα.  

Ο κ. Παριαζής ανέφερε ότι η επιχείρησή του παράγει παξιµάδια και περιέγραψε συνοπτικά τις 

δραστηριότητές του. Τόνισε ότι χρειάζεται υποστήριξη για το άνοιγµα στο εξωτερικό. Έχει 

στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα. Για τα 

προγράµµατα ΕΣΠΑ χρειάζεται µείωση της γραφειοκρατίας ανέφερε και υποστήριξε ότι το 

σιτάρι θα πρέπει να γίνει Π.Ο.Π. για να έχει προστιθέµενη αξία.  

Ο κ. Μαυράκης (Αντιπρόεδρος του συλλόγου Εστιατόρων) ανέφερε ότι στόχος είναι όλα τα 

εστιατόρια θα πρέπει να έχουν και να προσφέρουν προϊόντα της Λήµνου. Γίνεται προσπάθεια 

να πεισθούν όλοι για αυτό. Και έθεσε το ερώτηµα πως µπορεί η καινοτοµία να οριστεί για τους 

εστιάτορες; 

Σε αυτό το σηµείο ο κ. Σκάλκος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι 

Καινοτοµία είναι σχετική στο χώρο και το χρόνο και πως οτιδήποτε νέο σε µια περιοχή που 

δίνει προστιθέµενη αξία στον τόπο είναι Καινοτοµία. Και χώρισε την καινοτοµία σε 

οργανωτική, marketing, διαδικασίας και προϊόντων και ανέλυσε αυτές τις έννοιες.  

Η κα Κοστάφτη παρενέβη και τόνισε πως ο κρόκος Κοζάνης είναι ένα διεθνές προϊόν. Όταν 

αυτό χρησιµοποιήθηκε από ταβέρνες αυτό ήταν καινοτοµία για την περιοχή.  

Στη συνέχεια η κα Σταφανιδάκη εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να απαντήσουµε στο 

ερώτηµα «ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Λήµνου;». και τόνισε ότι θα πρέπει να 

αναζητήσουµε τα πλεονεκτήµατα που µας διαφοροποιούν από τα άλλα νησιά. Για την ίδια 

πάντως το πλεονέκτηµα είναι ότι το νησί δεν έχει αναπτυχθεί και άρα έχει πολλές προοπτικές 

και πως η γη του είναι εξαιρετική για καλλιέργεια και επεξεργασία.  

Ο κ. Ψάρρας ανέφερε ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει σωστή καθοδήγηση από το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου ώστε να καλλιεργηθεί η γη. Να συλλεχθούν τα προϊόντα, να 

συσκευαστούν και να προωθηθούν µε καινοτόµες µεθόδους. Χρειάζεται υποστήριξε 

επιστηµονική καθοδήγηση σε όλα τα επίπεδα.  

Η κα Κονδύλη ρώτησε που θα µπορούσε σε όλο αυτό το πλαίσιο να ενταχθεί η πληροφορική. 
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Ο κ. Ψάρρας απάντησε ότι πρέπει να στραφούµε σε ηλεκτρονικά καταστήµατα πώλησης και 

να υπάρξει ανάλογη οργάνωση των επιχειρήσεων και κατάρτιση του προσωπικού.  

Ο κ. Τσανταρλιώτης από τη µεριά του υποστήριξε ότι οι νέοι θέλουν να επιχειρήσουν αλλά δεν 

ξέρουν το πώς. Χρειάζονται καθοδήγηση. Ανέφερε ότι οι τοµείς της Λήµνου που έχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα (σύγχρονα αλλά και προϊόντα από 

το παρελθόν) και πρέπει να κατευθυνθεί ο κόσµος σε αυτά που µπορεί να παράγει η γη της 

Λήµνου. Τέλος υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση σε ποιοτικά καταλύµατα.  

Η κα Καραχάλια ασχολείται µε τον τουρισµό και συγκεκριµένα διαθέτει αγροτουριστική 

µονάδα. Έκανε µια εκτενή παρουσίαση της επιχείρησής της αναφέροντας ότι αποτελεί 

εναλλακτικό τουρισµό, µε δράσεις για τους φιλοξενούµενους, µε χρηση τοπικών προϊόντων, 

µε σηµαντικό µέρος επαναλαµβανόµενων κρατήσεων (95% επισκέπτες εξωτερικού). Η 

προώθηση γίνεται από το ίντερνετ. Ανέφερε ότι η πληρότητα υπάρχει µόνο το καλοκαίρι. Και 

πρόβληµα αποτελεί η µικρή προσβασιµότητα στο νησί.  

Η κα ∆ελλή (δηµοτική υπάλληλος) στάθηκε στο γεγονός πως η αποµόνωση που υπήρξε 

µπορεί να γίνει πλεονέκτηµα τώρα καθώς υπάρχουν πολλά πεδία για ανάπτυξη.  

Ο κ. Σαρικλής ανέφερε πως διαχειρίζεται 4 επιχειρήσεις αλλά δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει 

το όνειρό του που είναι η κατασκευή ενός παραδοσιακού ναυπηγείου. Ανέπτυξε το όραµά του 

και τόνισε πως αυτό θα ήταν τουριστικό και πολιτιστικό γεγονός για όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς. Ανέφερε ότι το νοµικό πλαίσιο εµποδίζει την επένδυση καθώς σε περιοχές που 

µπορεί να γίνει υπάρχουν ήδη χωριά.  

Ο κ. Στενος ευχαρίστησε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για την υποστήριξη στον Εµπορικό 

Σύλλογο και στις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι οι κάτοικοι πρέπει να ανακαλύψουν τις καλλιέργειες 

του νησιού και να τις καταναλώνουν. Επίσης για να είναι βιώσιµες θα πρέπει να δίνουν 

προστιθέµενη αξία και δεν µπορεί να βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα της τιµής. (λόγω του 

µεταφορικού κόστους). Η βαρύτητα υποστήριξε πρέπει να δοθεί σε επιχειρήσεις που θα 

φέρουν χρήµατα στο νησί (κτηνοτροφία, αµπελουργία, µελισσουργία, δηµητριακά) και αυτές οι 

επιχειρήσεις θα δηµιουργήσουν και θέσεις εργασίας.  

Ο κ. Σαλαµουσάς κάνει εµπόριο δηµητριακών. Ανέφερε ότι ως καινοτοµία έχουν συµβάσεις µε 

γεωργούς πανελλαδικά και αναβιώνουν αγροτικά προϊόντα που έχουν εξαφανιστεί. ∆ιαθέτει 

δίκτυο µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο. Συνεργάζεται µε τον όµιλο Χρυσάφη. Και στηρίζεται 

από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για την έρευνα σπόρων και το marketing τροφίµων. Πρότεινε να 

µικρύνει το κράτος για να διευκολυνθεί η επιχειρηµατικότητα. Τόνισε ότι οι γεωργοί δεν 

συµβάλουν στις γεωργίες γιατί στηρίζονται σε επιδοτήσεις και πρότεινε να σταµατήσει η 

στρεµµατική ενίσχυση και να ενισχυθεί η ποσότητα της παραγωγής.  

Η κα Μοσχούδη ότι χρειάζεται επένδυση στα τοπικά ποιοτικά προϊόντα και να προσεχθεί η 

προβολή τους. Σχετικά µε τη συνεργασία επιχειρήσεων τόνισε ότι µέσω του Leader+ υπήρχε 

ένα ∆ίκτυο το οποίο όµως δεν προχώρησε. Ως αιτιολογία της αποτυχίας τόνισε τον µη 

εθελοντικό χαρακτήρα της συµµετοχής στο δίκτυο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις το έβλεπαν 

ως υποχρέωση και όχι ως δυνατότητα για συνεργασία.  
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Ο κ. Χρυσάφης ανέφερε ότι επιχειρεί στους τοµείς της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, της 

τυροκοµίας και της εστίασης. Τόνισε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Λήµνου είναι το 

τρίπτυχο Γεωργία-Κτηνοτροφία-Τουρισµός. Αν συνδεθούν αυτά θα υπάρχει απόδοση. Θα 

πρέπει να δοθεί ο στόχος και να είναι κοινός για όλους. Άρα η συνεργασία και οι συνέργειες 

είναι σηµαντικές τόνισε. Καταλήγοντας ανέφερε ότι θα πρέπει να προωθούνται τυποποιηµένα 

προϊόντα για να έχει µια «ετικέτα» το νησί εµπορικά. Το ρόλο του Συντονιστή θα µπορούσε να 

τον παίξει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

Ο κ. Αφιώνης είναι επιχειρηµατίας στην εκτροφεία σαλιγκαριών. Ανέπτυξε το όραµα της 

επένδυσής του. Υποστήριξε ότι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αν και τον βοηθάει, δεν µπορεί να 

του παρέχει πιστοποίηση για την εκτροφή σαλιγκαριών. Η µονάδα θα βγάζει 5 συγκεκριµένα 

τυποποιηµένα προϊόντα.  

Κατόπιν αυτών τον λόγο έλαβε ο κ. Κυριάκου, οποίος από όλες τις τοποθετήσεις διαπίστωσε 

ότι: υπάρχει καλό κλίµα µεταξύ των επιχειρήσεων και όλοι µιλούν ανοιχτά, ότι υπάρχει 

σύγκλιση απόψεων για την κατεύθυνση των πλεονεκτηµάτων του νησιού, ότι το Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου έχει σηµαντικό ρόλο µε δυνατότητα διεύρυνσης και µπορούν να αναπτυχθούν 

συνεργασίες. Όµως τόνισε ότι δεν ακούστηκαν προτάσεις για τη ∆ΟΜΗ και πως την βλέπουν 

οι επιχειρηµατίες.  

Ο κ. Χατζηδιαµαντής έλαβε το λόγο και έκανε µια σύνοψη των όσων ακούστηκαν. Τέλος 

ανέφερε τις ελλείψεις της συνάντησης όπως ότι δεν συµµετείχαν οι οργανωµένοι αγρότες, ότι 

δεν υπήρχαν ξενοδόχοι, δεν ακούστηκε τίποτα για τις υπηρεσίες κρουαζιέρας στον τουρισµό 

και ότι δεν υπήρξε συζήτηση για δίκτυα και συνεργασίες και τον τρόπο που αυτά θα 

υλοποιηθούν.  

Στη συνέχεια η κα Κονδύλη τόνισε πως το «σλόγκαν» Γεωργία-Κτηνοτροφία-Τουρισµός θα 

πρέπει να εξειδικευτεί γιατί όλα τα νησιά το ίδιο θα αναφέρουν. Επίσης έθεσε τα ζητήµατα για 

τα καλύµµατα, για το θεµατικό τουρισµό, για τις λίγες κλίνες στο νησί και γιατί δεν 

αναπτύσσονται δίκτυα συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων.  

Κατόπιν ο κ. Σκάλκος παρουσίασε τις δράσεις καινοτοµίας που έχουν γίνει σε επίπεδο νησιού 

σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και ανέφερε πως αυτό το πλάνο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ευρέως ως µοντέλο για την ανάπτυξη τοπικά.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων επί όσων θεµάτων είχαν 

τεθεί.  

Ο κ. Κυριάκου κλείνοντας τη Συνάντηση ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες, ανέφερε ότι τέτοιες 

συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν και στο µέλλον σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας και 

στόχος είναι τα ξεχωριστά ζητήµατα που ανακύπτουν ανά νησί να ενοποιηθούν σε ένα κείµενο 

για όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

Κατόπιν τούτων έληξε η Συνάντηση Εργασίας και οι συµµετέχοντες υπέγραψαν το 

παρουσιολόγιο.  
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∆ιαβούλευση για τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 

 

Σύνταξη:  

Γιώργος Σαραγάς, Προϊστάµενος Υπηρεσιών ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

 

Σάµος, 05/06/2013 

 

 

 

Παρόντες/ούσες 

1. Στρατής Βλαστάρης, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

2. Ιουλία Κονδύλη, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

3. Εµµανουήλ Αποστόλου, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

4. Παναγιώτης Γιαννιόγλου, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

5. Γιώργος Σαραγάς, Προϊστάµενος Υπηρεσιών ∆.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

6. Γιώργος Καµπουράκης, Μέλος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

7. Θάνος Στυλιανός, ∆ήµαρχος Σάµου 

8. Θεµιστοκλής Παπαθεοφάνους, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου 

9. Κωνσταντίνος Κυριαζής, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Σάµου 

10. Αγγέλα Καζάκου, Τµήµα Προγραµµατισµού ∆ήµου Σάµου 

11. Ιωάννης Σκούτας, Ε.Ο.Σ.Σ. 

12. ∆ηµήτρης Κυριαζής, Επιµελητήριο  
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13. Κωνσταντίνος Κωτης, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου  

14. Γιώργος Κατσικογιάννης, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου 

15. Ευθύµιος Ευγγέλου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου  

16. Χριστόδουλος Σταµατούλης, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου 

17. Μαρία Καλαντζή, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου 

18. Αλέξανδρος Λυµπέρης, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου 

19. Γεώργιος Κυριαζής, Επιµελητήριο 

20. Γρηγόρης Γερασίµου, Ελληνικά Θερµοκήπια 

21. ∆ηµήτριος Χριστινόιδης, Μέλος ∆.Σ. Ένωσης Ξενοδόχων Σάµου 

22. Άγγελος Τριτζινιώτης, Αγρότης 

23. Πολυκράτης Κωνσταντινίδης, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου 

24. Νίνος Στεφανής, Σύλλογος Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων & ∆ιαµερισµάτων Σάµου 

25. Γιώργος Μαργαρώνης, Εµπορικός Σύλλογος Καρλοβάσου 

26. ∆έσποινα Κόιζα, Εµπορικός Σύλλογος Σάµου 

27. Ειρήνη Τσόγια, Σύλλογος Βιοκ/των Σάµου, BIOSAMOS (Προϊόντα Βιολογικά και 

Παραδοσιακά) 

28. Παρασκευή Σίµου, Εµπορικός Σύλλογος Καρλοβάσου 

 

Έναρξη Συνάντησης Εργασίας από τον κ. Αποστόλου ο οποίος ζήτησε από τον κ. 

Αντιπεριφερειάρχη να κάνει την εισαγωγή.  

Ο κ. Παπαθεοφάνους ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους και το προσωπικό της Ε∆Α για 

την παρουσία τους και τη βοήθεια. Μίλησε για τους στόχους της σηµερινής συνάντησης. Εν 

συνεχεία υποστήριξε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου προσπαθούν να βοηθήσουν τους νέους αγρότες και να καλλιεργήσουν ξεχασµένα 

προϊόντα. Σηµείωσε ότι θα προοδεύσουν όσοι έχουν έξυπνες και καινοτόµες ιδέες και έτσι οι 

Έλληνες θα τα καταφέρουν. Σκοπός είναι να γίνει ο τόπος αυτάρκης. Καθώς υπάρχει πλούσια 

γη και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν πολλές και συµφέρουσες καλλιέργειες. Ευχή αυτά που 

θα βγουν από τη συζήτηση να αξιοποιηθούν από την Ε∆Α.  

Εν συνεχεία ο κ. Στυλιανός (∆ήµαρχος Σάµου) ευχαρίστησε και τόνισε ότι είναι σηµαντικό η να 

πραγµατοποιούνται αυτά εδώ στη Σάµο για να ενηµερώνονται οι πολίτες µε σκοπό να 

αναπτυχθεί η καινοτοµία. Πρέπει να υπάρξει  συνδυασµός παραγωγής µε τον τριτογενή 

τοµέα. Χρειάζεται απλοποίηση νοµοθεσίας αλλά και διαδικασίας γιατί αλλιώς κανένας πολίτης 

δεν µπορεί να συµµετέχει σε αυτά τα προγράµµατα. Ευχήθηκε γόνιµη πληροφόρηση και 

ενηµέρωση για να υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις.  

Η κα Κονδύλη ανέφερε ότι ξεκινά η διαβούλευση για τη νέα προγραµµατική περίοδο (2014-

2020) σε όλα τα νησιά. Γίνεται για πρώτη φορά και πρέπει να ακούσουµε εσάς µαζί µε το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου το οποίο είναι ο επιστηµονικός συνεργάτης µας. 

Ο κ. Καµπουράκης, εκ µέρους του Πανεπιστηµίου, χαιρέτισε τη Συνάντηση και ευχαρίστησε 

όσους συµµετέχουν. Τόνισε ότι µέσα από ανταλλαγή ιδεών και απόψεων µπορούν να 
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ξεπεραστούν τα προβλήµατα που υπήρχαν στο παρελθόν. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι µαζί 

σας και βρίσκεται εδώ για να στηρίξει επιστηµονικά τη διαδικασία. 

Κονδύλη εν συνεχεία παρουσίασε την κεντρική εισήγηση της Ε∆Α. Τόνισε ότι στόχος 

αντιµετώπισης κρίσης αλλά µε σύνεση οι δηµόσιες επενδύσεις. Έξυπνη εξειδίκευση σηµαίνει 

καινοτοµία και αποτελεί προϋπόθεση µε την επόµενη περίοδο και µεγάλη σηµασία σε θέµατα 

περιβάλλοντος- αειφορία. Υποστήριξε πως θα πρέπει να εξετάσουµε σήµερα ποιες είναι οι 

ανάγκες της Σάµου; Ποια είναι τα προβλήµατα στην καινοτοµία; Ιεράρχηση των αναγκών. Ο 

Σχεδιασµός θα πρέπει να λάβει τις ανάγκες που έχουµε σε συνάρτηση µε τους πόρους. Η 

ΠΒΑ έχει µεγάλες δυνατότητες τουρισµού µε χαµηλή καινοτοµία και έθεσε τα 6 θέµατα που 

πρέπει να απαντηθούν σήµερα. Θα υπάρχει και ηλεκτρονικά η διαβούλευση. 

Ο κ. Βλαστάρης στη συνέχεια παρενέβη και τόνισε τα εξής: 1. Ότι κανένα πρόγραµµα δεν θα 

εγκριθεί αν έχει την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης. 2. Η διαδικασία των διαβουλεύσεων 

είναι συνεχής. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά κλπ. 3. Όλο αυτό το σχήµα θα µεταµορφωθεί σε 

κάποιο συµβούλιο καινοτοµίας/µία άλλη δοµή (και είναι υποχρεωτικό και αυτό για τα 

προγράµµατα) 

Ο κ. Κωνσταντινίδης ερώτησε πώς στο τρίπτυχο Επιχειρηµατικότητα-ανταγωνιστικότητα-

καινοτοµία, δεν υπάρχει αναφορά στην παραγωγή. Γιατί; Επίσης ποιος καθόρισε την κρίσιµη 

µάζα για τη Σάµο; Και προβληµατισµούς έθεσε προς τη διαχειριστική για τη χρήση ζωνών και 

για την κρίσιµη µάζα. Για παράδειγµα ανέφερε ότι δεν µπορείς να επενδύσεις στην 

ξυλονυπηγία λόγω περιορισµών.  

Ο κ. Παπαθεοφάνους ανέφερε για το παράδειγµα του κ. Πολυκράτη ότι συνειδητά ότι του 

έδωσε άδεια για να χτίσει τυποποιητήρια. 50 µέτρα πιο µακριά από την περιοχή που ήταν δεν 

θα υπήρχε πρόβληµα. Και τόνισε ότι το χωροταξικό πρόβληµα πρέπει να ληφθεί υπόψη από 

την Ε∆Α. 

Ο κ. Αποστόλου σηµείωσε πως στόχος είναι να δούµε πώς αυτά θα ξεπεραστούν.  

Η κα Κονδύλη σηµείωσε απαντώντας πως ηκρίσιµη µάζα – θα τεθεί από εσάς και εσείς θα 

δώσετε. Θα το λάβετε υπόψη στις προτάσεις. 

Ο κ. Κυριαζής ανέφερε ότι η Συνάντηση είναι πολύ σηµαντική και πως είναι απαραίτητο να 

γίνουν προτάσεις από εµάς. Σηµείωσε ότι τα προβλήµατα της Σάµου είναι πολλά: 

συγκοινωνίες/αποµόνωση. Λίγα δροµολόγια από πλοία και αεροπλάνα.  

Χρειάζονται ξεχωριστά αναπτυξιακά προγράµµατα 

• Μέτρα µείωσης λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων 

• Ανάδειξη (περιβάλλοντος)  

Συµπλήρωσε ότι οφείλουν οι φορείς/ και να ετοιµάσουν τις προτάσεις για το νησί. Να κάνουν 

όλοι οι φορείς τις προτάσεις τους και να υπάρξει συνολικά µια σύνθεση για την Στρατηγική της 

Περιφερειακής Ενότητας.  

Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κυριαζής (Πρόεδρος ξενοδόχων Σάµου και 

Ικαρίας) και υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια ο τουρισµός δεν πάει καλά. Είναι πτωτικός. 

Στην Ελλάδα ένα µοντέλο κυριαρχεί ο µαζικός τουρισµός. Τον τουρίστα τον νοιάζει η φθηνή 
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τιµή, εκεί πάει. Στο Β. Αιγαίο ως παραδοσιακό τουριστικό προϊόν έχουµε µείνει πίσω 

συµπλήρωσε. ∆εν έγιναν επενδύσεις (δεν υπάρχει ποικιλοµορφία τιµών και καταλυµάτων). 

Συγκοινωνία ίσον τουρισµός. Έχουµε φύση µικρά καταλύµµατα και ακριβά. Χρειάζεται όµως 

και εξειδίκευση τόσο πολύ σε εξειδικευµένη προβολή-αλλά είναι ανύπαρκτη. Χρειαζόµαστε 

συγκεκριµένο Promotion για το συγκεκριµένο προϊόν που προσφέρουµε. Έκανε τις παρακάτω 

προτάσεις 

• Να στηθούν επιχειρήσεις σε χαµηλό κόστος (λειτουργικό) 

• Να προβάλλουµε την «πράσινη» διάσταση να το λέµε περιβάλλον, ποιότητα, 

οικογενειακή επιχείρηση) 

• Να εξειδικευτεί το προϊόν σε συγκεκριµένες οµάδες 

• Να επενδύσουµε στο ανθρώπινο δυναµικό γιατί είναι σηµαντικό για την 

ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας 

• Χωροταξικό και κτηµατολόγιο είναι προβλήµατα (θεσµικό πλαίσιο κράτους) 

Τέλος σηµείωσε πως στη Σάµο ο τουρισµός κρατάει το 70% της οικονοµίας του νησιού. Και 

είναι σηµαντικό να προβληθεί και στηριχθεί συµπλήρωσε.  

 

Η κα Κονδύλη σηµείωσε πως στη Σάµο ο τουρισµός είναι µαζικός. Και ρώτησε πως εννοείτε 

την άλλη µορφή τουρισµού. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Κυριαζής απάντησε πως έχει η Σάµος θεµατικό τουρισµό, καθώς τον 

Μάιο-Οκτώβρη έχουµε περιπατητές. ∆εν είναι µαζικός όπως στην Κρήτη, Ρόδο, Κώ, Κέρκυρα. 

∆εν έχουµε µαζικό τουρισµό. Το 48% των πελατών της Σάµου είναι επαναλαµβανόµενοι 

τουρίστες. 

Ο κ. Αποστόλου τόνισε πως στη Σάµο το µοντέλο που κυριαρχεί είναι το οικογενειακό – 

περιβάλλον.  

Ο κ. Κυριαζής επέµεινε ότι το µοντέλο που υπάρχει είναι οικογενειακή επιχείρηση- (πράσινο 

νησί). Και συµπλήρωσε πως δεν χρειάζεται να φτιάξουµε ξενοδοχείο πέντε αστέρων αλλά 

αντίθετα να επενδύσουµε σε εναλλακτικές µορφές.  

Η κα Κονδύλη ρώτησε αν υπάρχει επαφή µε πρωτογενή και τριτογενή τοµέα; 

Ο κ. Κυριαζής απάντησε ότι αν πετύχουµε να συνδυαστούν τα τοπικά προϊόντα –ξενοδοχεία 

τότε θα υπάρχει µεγαλύτερη ανάπτυξη. Στόχος είναι ελληνικό πρωινό µε τοπικά προϊόντα. 

Ο κ. Στεφανής (Πρόεδρος ενοικιαζόµενων) ρώτησε αν η Ε∆Α θα είναι αποτελεσµατική; Και 

ποια θα είναι η κατανοµή των χρηµάτων. Και εξέφρασε την άποψη ότι δυστυχώς θα η Σάµος 

θα είναι ριγµένη. 

Η κα Κονδύλη σηµείωσε ότι τα ερωτήµατα αυτά είναι εκτός πλαισίου. Ακόµα δεν υπάρχουν 

χρήµατα. ∆εν γνωρίζουµε. Θέλουµε να ακούσουµε προτάσεις για τη στρατηγική και το 

σχεδιασµό του νησιού.  

Εν συνεχεία ο κ. Γερασίµου σηµείωσε ότι ο τουρισµός έχει το 70% της τοπικής οικονοµίας 

αλλά δεν υπάρχει άλλη οικονοµία στο νησί. ∆εν έχουµε πλεονέκτηµα. Για να γίνει ένα 

πλεονέκτηµα χρειάζεται να έχω ένα ίδιο κοστολόγιο µε τη στεργιανή Ελλάδα συµπλήρωσε. Για 
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την έρευνα και την τεχνολογία ανέφερε ότι έχει συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και 

πρότεινε σε τοπικό επίπεδο να γίνει ένα γραφείο που να ασχολείται µόνο µε το ΕΣΠΑ ’14-’20, 

το οποίο θα ακολουθεί τους παραγωγούς και θα πληρώνεται από το ΕΣΠΑ. Τέλος πρότεινε να 

χρηµατοδοτηθεί η διαχείριση των ληµµάτων των ελαιοτριβείων καθώς θα υπήρχε καινοτοµία 

και αγορά (πελάτες) προς κατανάλωση.  

Ο κ. Κωνσταντινίδης παρενέβη και τόνισε πως αυτή θα ήταν µια καινοτοµία αλλά θα κόλλαγε 

µια τέτοια επένδυση στην χωροταξία του νησιού.  

Ο κ. Γερασίµου ολοκλήρωσε τη σκέψη του αναφερόµενος στη δυνατότητα παραγωγής 

επώνυµου φθηνού προϊόντος. Η µαζικότητα θα έριχνε τις τιµές και η εξαγωγή θα έδινε 

προστιθέµενη αξία συµπλήρωσε.  

Κατόπιν ο κ. Στασινής (εντεταλµένος αγροτικά θέµατα ∆ήµου Σάµου) σηµείωσε πως θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα από το Αναπτυξιακό Συνέδριο Σάµου. Τα 

πλεονεκτήµατα είναι γνωστά και ανέφερε τα εξής: 

• Χρειάζεται παραγωγή ντόπια 

• Βότανα, µελισσοκοµία, παραδοσιακά κτηνοτροφία 

Επίσης έθεσε τον εξής προβληµατισµό: σχετικά µε τις καινοτόµες καλλιέργειες. Το 33% 

καλλιεργειών µας έγιναν αναδασωτέες µετά τις πυρκαγιές. Άλλαξε η χρήση γης και 

ονοµάστηκαν δάση και αυξήθηκε ο δασικός χάρτης. Υπάρχει πλέον πρόβληµα θεσµικό 

πρόσθεσε.  

Ο κ. Ρετσινιώτης (αγρότης) σηµείωσε ότι στο παρελθόν µπήκε σε προγράµµατα αλλά η 

γραφειοκρατία µας εµποδίζει να κάνουµε επενδύσεις. Χρειάζονται γρήγορες διαδικασίες. ∆εν 

γίνειται συµπλήρωσε να παραγάγουµε φθηνά µε 1,50 € πετρέλαιο. Αλλά και αν παράγω δεν 

θα έχω που να πάω την παραγωγή ανέφερε. 

Ο κ. Παλυκράτης ερώτησε πώς µπορεί το ΑΕΙ να βοηθήσει τους παραγωγούς. Και 

συγκεκριµένα σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.  

Ο κ. Σαραγάς απάντησε πως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να παίξει το ρόλο του 

Συµβούλου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πλέον έχει δοµές όπως η Μονάδα Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας, η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας οι οποίες ασχολούνται µε 

τέτοια θέµατα και πως ήδη το Πανεπιστήµιο συνεργάζεται µε τα Επιµελητήρια όλου του 

Αιγαίου µε σκοπό να βρεθούν τρόποι που µπορεί να υπάρξει η υποστήριξη. Άλλωστε υπάρχει 

ήδη η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τοπικές επιχειρήσεις σε Λήµνο αλλά και στη Σάµο, µε 

παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικής για θέµατα επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.  

 Ο κ. Σκούτας (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Σάµου) σηµείωσε πως έχει τη διάθεση και 

να εκµεταλλευτεί την καινοτοµία και να δηµιουργήσει νέα προϊόντα. όµως πρόβληµα είναι οι 

ελλείψεις πιστώσεων/ρευστότητας. Επίσης για τις εξαγωγές σηµείωσε πως δεν µπορεί να 

εξάγει κρασί γιατί λόγω συγκοινωνιών δεν γνωρίζουν αν θα µπορούν να ανταποκριθούν όλο 

το χρόνο.  

Ο κ. Πιπέρης ανέφερε ότι στην περιφέρεια υπάρχει φορέας που διαχειρίζεται προγράµµατα 

και κυνηγάει προγράµµατα. Υπάρχει φορέας που συµµετέχει η Περιφέρεια και ο ∆ήµος, το 
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Πανεπιστήµιο και η Ένωση και είναι ένας πιλότος στο ρόλο που µπορούν να παίξουν αυτοί οι 

φορείς. Σηµείωσε πως ο τουρισµός που δεν παράγει και µόνο εισάγει είναι καταδικασµένος. 

Αν δεν υπάρχει παραγωγή θα πάµε σε καταδίκη. Πρέπει να δοθεί κατεύθυνση αυτό το κράτος 

για το που θα πάνε οι πολίτες. 

Ο κ. Στυλιανός (∆ήµαρχος) σηµείωσε πως οι επιχειρηµατίες είναι έντονα προβληµατισµένοι 

για το πώς θα κάνουν µια επιχείρηση γιατί το θεσµικό πλαίσιο αλλάζει διαρκώς. Τόνισε ότι θα 

πρέπει να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Σε σχέση µε τον τουρισµό ανέφερε ότι θα πρέπει να 

στραφεί σε µονάδες-ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας για να προσελκύσουν τουρίστες µε υψηλά 

εισοδήµατα. Ακόµη σηµείωσε πως οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον. Τέλος συµπλήρωσε πως θα πρέπει έµποροι και ξενοδόχοι να προωθούν τοπικά 

προϊόντα αλλά και οι παραγωγοί να µειώσουν τις τιµές.  

Ο κ. Χριστινίδης, σηµείωσε ότι στην Ελλάδα κανείς νέος δεν ήθελε να πάει στο χωράφι και 

όλοι ήθελαν να γίνουν ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι. Ακόµη ότι το ελληνικό πρωινό προµοτάρεται από 

την Ένωση Ξενοδόχων πανελλαδικά. Συµπλήρωσε ότι δεν υπάρχει συνεργασία µεταξύ 

ξενοδόχων και παραγωγών. Επίσης γιατί οι παραγωγοί δεν πάνε στις επιχειρήσεις να 

πουλήσουν. Τόνισε ότι για να γίνει κάτι χρειάζεται Marketing. Χρειάζεται να γίνουµε τοπικιστές. 

Να προτιµάµε τα δικά µας προϊόντα τόνισε. Τέλος ολοκλήρωσε λέγοντας πως ο τουρισµός 

φέρνει Incoming χρήµα και δεν ανακυκλώνει το υπάρχον. Χρειάζεται ένα σοβαρό γραφείο 

Συµβούλου για να υπάρξουν προγράµµατα και η υποστήριξή τους.  

Ο κ. Κατσικογιάννης εν συνεχεία έκανε την παρουσίαση σχετικά µε τη Συνεργασία  

Πανεπιστήµιο Αιγαίου-Περιφερειακή Ενότητα Σάµου σχετικά µε το Project Καινοτοµία 

«Σαµιακή γη». Ανέφερε ότι στη Σάµο εφαρµόζεται η Έξυπνη εξειδίκευση. Αποτελεί µια 

πρωτοβουλία υποστήριξης τοπικών παραγωγών επιχειρήσεων αυτό το χωράφι στο ράφι 

(ξεχασµένα προϊόντα)- που µπορούν να παραχθούν και να φέρουν εισόδηµα µε brand 

names.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων επί όσων θεµάτων είχαν 

τεθεί.  

Ο κ. Αποστόλου κλείνοντας τη Συνάντηση ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες, ανέφερε ότι 

τέτοιες συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν και στο µέλλον σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας 

και στόχος είναι τα ξεχωριστά ζητήµατα που ανακύπτουν ανά νησί να ενοποιηθούν σε ένα 

κείµενο για όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

Κατόπιν τούτων έληξε η Συνάντηση Εργασίας και οι συµµετέχοντες υπέγραψαν το 

παρουσιολόγιο.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Πρακτικό Συνάντησης Εργασίας Λέσβου  

στις 13/06/2013 

∆ιαβούλευση για τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 

Σύνταξη:  

Γιώργος Σαραγάς, Προϊστάµενος Υπηρεσιών ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

Μυτιλήνη, 13/06/2013 

 

 

 

Παρόντες/ούσες 

1. Γιώργος Πλακωτάρης, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

2. Ιουλία Κονδύλη, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

3. Παναγιώτης Κυριάκου, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

4. Στρατής Βλαστάρης, Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

5. Θανάσης Κίζος, Μέλος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

6. Γιώργος Σαραγάς, Προϊστάµενος Υπηρεσιών ∆.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

7. ∆ηµήτρης Βουνάτσος, ∆ήµαρχος Λέσβου 

8. Γιώργος Χατζηαργυρός, ∆ήµος Λέσβου 

9. Χριστόφορος Σωµαράκης, foititelia.gr, fagi.gr 

10. Μιχάλης Τζωρτζής, Ελαιοτριβείο Τυποποίηση Ελαιολάδου 

11. Χρήστος Μητσάκης, Ποτοποιία Ισ. Αρβανίτου 

 

Έναρξη Συνάντησης Εργασίας από τον κ. Πλακωτάρη ο οποίος ανέφερε ότι οι συναντήσεις, 

που έγιναν σε κάθε νησί, είχαν ως στόχο να ολοκληρωθεί η στρατηγική της ΠΒΑ για την 

περίοδο 2014-2020. Σηµείωσε ότι η ΠΒΑ ανήκει πλέον στον στόχο 2, δηλαδή µια Περιφέρεια 

σε µετάβαση. Τα χρήµατα είναι περισσότερα σε επιχειρηµατικότητα και λιγότερα σε υποδοµές 

και περίπου τα ίδια µε το τωρινό ΕΣΠΑ ανέφερε. Ως Ε∆Α έχουµε υποβάλλει το 2ο πρόγραµµα 
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και είµαστε στη διαπραγµάτευση. Συνέχισε λέγοντας ότι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου το 

προσλάβαµε ως Σύµβουλο, γιατί θα έχει τα χρήµατα σε αυτή την περίοδο και γιατί έχει 

δουλέψει περισσότερο στο πεδίο των προγραµµάτων.  

Εν συνεχεία ο κ. Κυριάκου ανέλυσε τις εµπειρίες από τα υπόλοιπα νησιά και ανέφερε ότι ήταν 

µια πρωτόγνωρη εµπειρία να µιλάµε απευθείας µε τις επιχειρήσεις σε αυτό το πλαίσιο. 

Έχουµε την ελπίδα αυτή η προσέγγιση να καθιερωθεί ως ανοιχτό forum ανταλλαγής 

απόψεων, ώστε οι προτάσεις της περιφέρειας να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν στην 

πραγµατική οικονοµία της περιφέρειας. Σηµείωσε πως η ΠΒΑ έχει µια εικόνα από όλα τα 

νησιά, µε πολλά προφίλ, ανάλογα µε το νησί και κάθε τόπος αναδεικνύει τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του. Βασικός στόχος όπως ανέφερε είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων. 

Θέλαµε να ακούσουµε απόψεις/ανάγκες και να τις καταγράψουµε. 

Ο κ. Μητσάκης συµπλήρωσε πως οι επιχειρήσεις του κλάδου του έχουν δίκτυο εδώ και 

χρόνια, βλέποντας τις δυσκολίες και την κρίση. Και συνέχισε πως προσπαθούµε να 

επιβιώσουµε και να συνεργαστούµε, να ενωθούµε.  

Κατόπιν τούτων ο ∆ήµαρχος Λέσβου έλαβε το λόγο και αφού ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες 

τόνισε ότι νοιάζει τον ∆ήµο η έξυπνη εξειδίκευση, καθώς και ο ∆ήµος είναι λίγο 

επιχειρηµατίας. Σηµείωσε πως υπάρχει η αναπτυξιακή εταιρεία Α.Ε. µε διάφορες 

δραστηριότητες και πως προσπαθεί να κάνει οικονοµίες αλλά τα χρέη του ∆ήµου είναι 15 

εκατοµµύρια. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει:  

• Συνέργεια µεταξύ των φορέων της Περιφέρειας 

• Κοινή στρατηγική όλης της Περιφέρειας 

• Να βρούµε τα πλεονεκτήµατά µας ως νησί και να συνταχθούµε πίσω από 

αυτά 

Ταυτόχρονα σηµείωσε πως κάθε νησί οφείλει να έχει τη δική του στρατηγική.  

Ο κ. Σωµαράκης έκανε την παρουσίαση των 2 site/εταιρειών που έχει δηµιουργήσει και 

λειτουργεί ως επιχειρηµατίας. Περιέγραψε πώς έφτιαξε το fagi.gr και τις δράσεις που έχει 

κάνει, καθώς και τις δυσκολίες που αντιµετώπισε όταν καινοτοµούσε.  

Από τη µεριά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ο κ. Κίζος ρώτησε τους συµµτέχοντες «Τι σηµαίνει 

καινοτοµία για εσάς; Τι θα χρειαζόταν η επιχείρηση;» 

Ο κ. Τζωρτζής έλαβε τον λόγο και είπε ότι η επιχείρηση έχει 55 ελαιοτριβεία και πως 

Παρακαλούµε να µείνουν στο σύστηµα. Σύµφωνα µε τον ίδιο, καινοτοµία ήταν η πίεση της 

πολιτείας να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο πηρυνελαιουργείο, καθώς είναι σηµαντικό να µην 

υπάρχει πρόβληµα µε τα απόβλητα. Και εν συνεχεία να δοθεί η ώθηση να τυποποιηθεί το 

λάδι και να εξάγεται. Σηµείωσε πως αυτό θα µπορούσε να αφορά όλο το νησί και πως είναι 

αρνητικό να υπάρχουν πολλές µικρές µονάδες. Συνεχίζοντας υποστήριξε πως οι 

προδιαγραφές πλέον έχουν αλλάξει και πρέπει όλοι να ακολουθούν. Για τη διαχείριση 

αποβλήτων (περιβαλλοντική διαχείριση) αφού δεν υπάρχει λύση στο θέµα του κατσίγαρου, θα 

πρέπει να φτιάξουµε πυρηνέλαιο.  

Ο κ. Βουνάτσος συµπλήρωσε πως κάτι ανάλογα συµβαίνει µε τα τυροκοµεία.  



153 

Ο κ. Χατζηαργυρός αναρωτήθηκε ότι αφού υπάρχει µια γενιά παραγωγών τι νέο θα µπορούσε 

να κάνει. Τι θα χρειάζεται; 

Ο κ. Τζωρτζής υπογράµµισε πως δεν υπάρχει νέα γενιά παραγωγών. Για να γίνει ο νέος 

χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται τον γεωπόνο στο κτήµα, στο δρόµο. Αφού τυποποιήσουµε είναι 

η ώρα να ασχοληθούµε µε την παραγωγή. Να εµφανιστεί νέος κόσµος µε υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο και αυτό θα κάνει καλό.  

Ο κ. Μητσάκης έλαβε το λόγο και συστήθηκε ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος στο ούζο Πλωµάρι. 

Απαντώντας ανέφερε πως αποτελεί µια εξωστρεφή επιχείρηση. Λόγω κρίσης κάναµε 

εξαγωγές. Η επιχείρηση έχει νέο αποστακτήριο, κάνει επενδύσεις επιβιώνει χάρη στις 

εξαγωγές. Σηµείωσε πως έχει αυξηθεί το προσωπικό αλλά υποστήριξε πως το κράτος τους 

κυνηγά λόγω φορολογίας. 

Ο κ. Κίζος ρώτησε τι θα σχεδίαζαν σήµερα; 

Ο κ. Μητσάκης απάντησε πως η νησιωτικότητα αυξάνει το κόστος. Το µόνο τοπικό προϊόν 

είναι το νερό. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται από αλλού (µεταφορικά) και υπάρχουν τα 

µεταφορικά για να πάει αλλού το προϊόν. Λόγω απαγορευτικών πρέπει να έχεις µεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους. Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος και να µπορεί να αλλαχθεί 

άµεσα.  

Ο. Κυριάκου αναρωτήθηκε πως όπως ακούµε υπάρχουν πολλά προβλήµατα αλλά η 

επιχείρησή σας έκανε µία µεγάλη επένδυση στο νησί γιατί; 

Ο κ. Μητσάκης απάντησε πως το νησί έχει υπέροχα προϊόντα. Το Πλωµάρι έχει µία 

παράδοση και ανθρώπινο δυναµικό που χρόνια παράγουν ούζο. Το Πλωµάρι κάνει τα 

καλύτερα αποστάγµατα. Γλυκαντικό παράγεται στο Λισβόρι έξω από το Πλωµάρι.  

Ο κ. Κίζος αναρωτήθηκε πως θα τους φαινόταν να χρηµατοδοτηθούν για την επόµενη 

περίοδο; 

Ο κ. Μητσάκης ανέφερε πως αυτό που χρειάζεται αναβάθµιση είναι η συσκευασία. Θα πρέπει 

να αλλάξει το µπουκάλι ούζο, αυτό θα ήταν καινοτοµία. Παλαιότερα έγινε, τώρα είναι ξανά η 

ώρα. Σηµείωσε πως στο εξωτερικό το ούζο παίζει δίπλα στα άλλα ποτά (βότκα, τζιν, ουίσκι 

κλπ) 

Η κα Κονδύλη ρώτησε τι είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει τώρα. 

Ο κ. Μητσάκης απάντησε ότι θα πρέπει να αλλάξει η συσκευασία και να υπάρξουν 

ενναλακτικοί τρόποι µεταφοράς οινοπνεύµατος στο νησί. Στη συσκευασία µπορούν να γίνουν 

κινήσεις. 

Ο κ. Κυριάκου σηµείωσε πως καινοτοµία εδώ είναι η συνεργασία και το δίκτυο και όχι κάτι 

άλλο. 

Ο κ. Τζωρτζής συµπλήρωσε πως τα µεταφορικά είναι πρόβληµα και αυξάνουν το κόστος. 

Είναι σηµαντικό να έχουµε ποιότητα. Βραβεία κλπ. Για να το πουλήσουµε. Αλλά το λάδι δεν 

είναι το µέλλον. 
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Ο κ. Μητσάκης τόνισε πως θα πρέπει να δούµε και την εξοικονόµηση ενέργειας. Μόνοι µας 

(πληρώνοντας εταιρείες) µας βοηθούν στις µελέτες και εφαρµογή και υλοποίηση των νέων 

επενδύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας.  

Ο κ. Τζωρτζής παρενέβη και είπε πως το πυρηνόξυλο θα ήταν µία λύση. Εµείς πηγαίνουµε σε 

συνεργάτες στην Αθήνα και όχι στο νησί. 

Ο κ. Σωµαράκης συµπλήρωσε πως καινοτοµία είναι το µέλλον. ∆ηλαδή ∆ηµιουργώ λύση στις 

ανάγκες που υπάρχουν. Μου αρέσει η πρόκληση του καινούργιου που δεν υπάρχει. Στο 

παρελθόν για αυτό που έκανα οι τοπικές επιχειρήσεις µε δέχτηκαν πολύ δύσκολα. Το επόµενο 

βήµα είναι η πρόσβαση στο Smart Phone. Αυτό θα ήταν καινοτοµία για εµάς.  

Ο κ. Κίζος ρώτησε αν υπάρχει το πρόγραµµα «έξυπνη εξειδίκευση» ποιος φορέας θα 

µπορούσε να το τρέξει; Να το διαχειριστεί; Ποιος θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια/φερεγγυότητα; 

Ο κ. Μητσάκης σηµείωσε πως το δηµόσιο δεν εργάζεται µε τις ταχύτητες του ιδιωτικού τοµέα. 

Έχουµε κακή εµπειρία. Έχουµε τρέξει προγράµµατα. Αλλά το δηµόσιο δεν µπορούσε να 

ανταποκριθεί. Επίσης, αργούσαµε να πάρουµε τα λεφτά.  

Ο κ. Τζωρτζής ανέφερε πως έχει εµπειρία από ενισχύσεις. Παράπονο δεν έχει. Αλλά στο θέµα 

ελεγκτικών φορέων/αδειοδοτήσεων υπήρχε θέµα. Εµείς δεν είµασταν αντίπαλοί τους, αλλά 

µας φρενάρουν και δεν µας βοηθούν. Πιθανώς να µπορούσε να το τρέξει το Πανεπιστήµιο 

συµπλήρωσε.  

Ο κ. Πλακωτάρης ρώτησε ποιος θα ήταν ο τρόπος να έρθει το δηµόσιο στην πραγµατικότητα 

του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό είναι το πρόβληµα. Πως θα σχεδιάσουµε ένα πρόγραµµα για 

λειτουργικά, νέα προϊόντα 

Ο κ. Μητσάκης ανέφερε πως δεν χρειάζονται λεφτά για εξοπλισµό. Αλλά για σχεδιασµό 

προϊόντος και αναπαραγωγή νέου προϊόντος.  

Η κα Κονδύλη ρώτησε τι συµβαίνει και σε µερικές αγορές δεν µπορεί να πάει το ούζο. Ποια 

είναι η διαδικασίας; 

Ο κ. Μητσάκης απάντησε περιγράφοντας τη διαδικασία. Κάθε χρόνο από κάθε Ήπειρο 

επιλέγουµε χώρες (5-6). Μετά στέλνουµε πωλητή να κάνει έρευνα αγοράς. Στη συνέχεια 

έχουµε επαφές για κάποια εταιρεία που θα κάνει εισαγωγές. Σε διαφορετική περίπτωση µας 

βρίσκουν άτοµα σε εκθέσεις διεθνείς που βρίσκουµε. Αφού συγκεντρώσεις πληροφορίες, 

αξιολογείς, στέλνεις προϊόντα και βλέπεις πώς πάει. Κάποιες χώρες παραγγέλνουν, κάποιες 

άλλες όχι.  

Ο κ. Χατζηαργυρός στην παρέµβασή του ανέφερε πως είναι σηµαντικό να βρεθούν τοπικά 

ταλέντα και τοπικές ιδέες. Να κρατήσουµε αυτούς που παράγουν, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ή 

Χιώτες ή Μυτιληνιούς. Να µαζέψουµε ανθρώπους και ιδέες και µετά να χρηµατοδοτήσουµε το 

business plan Που έχουν. 

Ο κ. Πλακωτάρης σηµείωσε πως υπάρχουν δύο κατηγορίες  

1. Οι ώριµες επιχειρήσεις/οι προωθητικές επιχειρήσεις που δεν το θέλουν το κράτος 

ή το ΑΕΙ 

2. Και οι πιο µικροί που χρειάζονται βοήθεια και ενίσχυση. 
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Η κα Κονδύλη απευθυνόµενη στον κ. Σωµαράκη ρώτησε τι προβλήµατα αντιµετώπισε όταν 

ξεκίνησε;  

Ο κ. Σωµαράκης ανέφερε την εµπειρία του. Οι διαδικτυακές επιχειρήσεις δεν έχουν µεγάλο 

κόστος. Απλά θες πολύ κόσµο για να τρέχει το πρόγραµµα. Και χρειάζεται να µπορείς να 

επέµβεις άµεσα. Ο Εξοπλισµός δικός µας πρέπει πάντα να είναι πιο εξειδικευµένος. Θα 

πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι. Βασικό πρόβληµα ότι ο εξοπλισµός τους καταστήµατος θα 

πρέπει να είναι σύγχρονος. Σηµαντικό κοµµάτι το διαφηµιστικό. Σηµείωσε επίσης πως µια 

καλή ιδέα θα ήταν το διαδίκτυο έχει περάσει και το εµπόριο κυρίως. Το πρόβληµα είναι το 

κόστος µεταφοράς και το πώς. Ηλεκτρονικό κατάστηµα που να πωλεί Ελληνικά προϊόντα 

πάσης φύσεως, δηλάδή ένα Ηλεκτρονικό Πολυκατάστηµα.  

Ο κ. Κίζος έκανε µια ανακεφαλαίωση των όλων εισηγήσεων και κάλεσε τους συµµετέχοντες να 

συζητήσουν επί των θεµάτων. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των 

συµµετεχόντων επί όσων θεµάτων είχαν τεθεί.  

Κατόπιν τούτων έληξε η Συνάντηση Εργασίας και οι συµµετέχοντες υπέγραψαν το 

παρουσιολόγιο.  

 

Ερωτηµατολόγια  

 

Ερωτηµατολόγιο για Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την «Έξυπνη 

Εξειδίκευση» 

Το Ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί αποσκοπεί στο να συλλεχθούν οι απόψεις σας σχετικά µε 

τη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας την επόµενη 

προγραµµατική περίοδο (2014-2020) και ιδιαίτερα για την καινοτοµία ή την “έξυπνη 

εξειδίκευση” όπως περιγράφεται ο όρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απόψεις αυτές 

είναι πολύ σηµαντικές για να είναι δυνατός ο σχεδιασµός πολιτικών που να ανταποκρίνονται 

στα πραγµατικά προβλήµατα των επιχειρήσεων και του επιχειρείν στην Περιφέρεια. Θα 

θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι η ανωνυµία σας θα είναι απόλυτα σεβαστή. Ευχαριστούµε 

για την βοήθεια σας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τον Π. 

Κυριάκου από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

(2251352018) ή τον Θ. Κίζο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (2251036447). 

 

Ι. Εξειδίκευση Και Συνεργατικά Σχήµατα 

1.1. Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας οι κυριότεροι οικονοµικοί / παραγωγικοί τοµείς και κλάδοι 

της Περιφέρειας;  

Τουρισµός   

Αλιεία   

Γεωργία (___________________________________________)   

Κτηνοτροφία   
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Εµπόριο   

Εµπόριο τοπικών προϊόντων 

(ποια_____________________________________________________

_) 

  

Μεταποίηση   

Ενέργεια   

Υπηρεσίες 

(ποιες_________________________________________________) 

  

Άλλο 

(διακρίνεστε_______________________________________________

_) 

  

 

1.2. Πιστεύετε ότι αυτοί οι κλάδοι παρουσιάζουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε εθνικό 

ή διεθνές επίπεδο;  

Ναι  Όχι  

Για ποιούς λόγους; 

 

 

1.3. Η δική σας επιχείρηση έχει καταφέρει να αξιοποιήσει αποτελέσµατα έρευνας -τεχνολογίας 

και καινοτοµίες;  

Ναι  Όχι  

Αν ναι, γιατί και µε ποια οφέλη για την επιχείρηση;  Έρευνα/Τεχνολογία σε τι; Ποια η 

Καινοτοµία;  

 

 

Αν όχι, γιατί; 

 

 

1.4. Η δική σας επιχείρηση έχει συµµετάσχει στο παρελθόν ή συµµετέχει σήµερα σε δίκτυα 

συνεργασίας επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ή και µε επιχειρήσεις εκτός Περιφέρειας για 

αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογίας;  

Ναι  Όχι  

 

Αν ναι, γιατί και µε ποια οφέλη για την επιχείρηση; (π.χ. εξωστρέφεια, Ανταλλαγή εµπειριών 

µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, Ενηµέρωση για νέες εξελίξεις). Θεσµοθετηµένο ή άτυπο 

δίκτυο; 
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Αν όχι, γιατί; (π.χ. ∆υσκολία Συνεργασίας, Έλλειψη χρόνου).  

 

 

1.5 Πως πιστεύετε ότι θα µπορούσαν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα; 

 

 

ΙI. ∆υναµικό Έρευνας Και Τεχνολογίας (Ε & Τ) 

2.1. Γνωρίζετε Ιδρύµατα (π.χ. πανεπιστήµια, κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας, κέντρα 

καινοτοµίας και σχεδιασµού) στην Περιφέρεια; 

 

 

 

2.2. Γνωρίζετε σε ποια επιστηµονικά ή τεχνολογικά πεδία έχουν ερευνητική δραστηριότητα; 

 

 

 

2.3. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης σας;  

Ναι  Όχι  

Γιατί; 

 

 

 

ΙII. Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 2007-

2013” η Καινοτοµία ορίζεται ως “η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή 

ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που 

βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής εφαρµογής». Με βάση αυτό : 

3.1. Τι σηµαίνει καινοτοµία κατά τη γνώµη σας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας σήµερα; 

(α) Σχεδιασµός και παραγωγή νέων προϊόντων & υπηρεσιών    _____ 

(β) Χρήση αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών   _____ 

(γ) Χρήση τοπικών πόρων        _____ 

(γ) Άλλο;           _____ 

προσδιορίστε.... 

 

 

3.2. Τι σηµαίνει καινοτοµία κατά τη γνώµη σας για τη δική σας επιχείρηση; 
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3.3. Θα ήθελα να µιλήσουµε τώρα για τις αποκαλούµενες Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (π.χ. cloud computing, διαδίκτυο, υπηρεσίες από και για κινητά, κτλ.). Γνωρίζετε 

τι είδους υπηρεσίες µπορούν να αναπτυχθούν από αυτές τις τεχνολογίες που να αφορούν τη 

δική σας επιχείρηση; Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες από αυτές; 

 

 

 

3.4. Στη δική σας επιχείρηση χρησιµοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες;  

Ναι  Όχι  

Αν ναι, ποιες και µε τι οφέλη για την επιχείρηση σας; 

 

 

 

Αν όχι γιατί; 

 

 

 

3.5. Σε ποιον/ους θα απευθυνόσασταν αν θέλατε να αναπτύξετε τέτοιες υπηρεσίες; Γιατί;  

 

 

 

 

ΙV. Απόψεις και προτάσεις για την µελλοντική στρατηγική  

4.1. Ποιοι θα πρέπει κατά τη γνώµη σας να συνεργαστούν για το σχεδιασµό ενός 

Περιφερειακού Προγράµµατος για την καινοτοµία προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 

Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της;  

(α) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   _____ 

(β) Τοπικοί ∆ήµοι     _____ 

(γ) Αναπτυξιακές Εταιρείες    _____ 

(δ) Πανεπιστήµιο Αιγαίου    _____ 

(ε) Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια  _____ 

(στ) Ερευνητικοί φορείς     _____ 

(ζ) Άλλος:     _____ 

Γιατί;  

 

 

4.2. Τι θα έπρεπε να περιέχει οπωσδήποτε ένα τέτοιο Περιφερειακό Πρόγραµµα για την 

καινοτοµία;  
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4.3. Ποιος θα µπορούσε να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα σε ένα τέτοιο Πρόγραµµα;  

 

 

 

V. Πληροφορίες για την επιχείρηση 

Νησί _______________________ Τοµέας δραστηριοποίησης 

______________________________ 

Μέγεθος επιχείρησης (εργαζόµενοι) _______ (κλίνες) 

Τάσεις παραγωγής/ επισκεψιµότητας τα τελευταία 3 χρόνια: (α) αυξήθηκε, (β) παρέµεινε ίδια, 

(γ) µειώθηκε 

Χρησιµοποιείτε τοπικούς πόρους; Ναι  ___ Όχι ____. Αν ναι, ποιους; 

________________________ 

__________________________________________________________________________

______ 

Έχετε κάνει ή κάνετε εξαγωγές (για τουριστικές επιχειρήσεις αν δέχεστε τουρίστες από το 

εξωτερικό); Ναι  ___ Όχι ____. 

 

5.1. Ποια είναι σήµερα τα σηµαντικότερα προβλήµατα της επιχείρησης σας σήµερα; Πως 

πιστεύετε ότι θα µπορούσαν να λυθούν;  

 

 

 

 

5.2 Υπάρχει ανάγκη για εξειδικευµένο προσωπικό στην επιχείρησή σας; Ναι  ___ Όχι 

____.Προσπαθήσατε να βρείτε και δεν τα καταφέρατε; 

 

 

5.3. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να συµπληρώσετε; Κάτι που πιστεύετε ότι είναι 

σηµαντικό και δεν έχει ειπωθεί; 

 

 

 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συµµετοχή σας! 
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Ερωτηµατολόγιο για Φορείς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την «Έξυπνη 

Εξειδίκευση» 

Το Ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί αποσκοπεί στο να συλλεχθούν οι απόψεις σας σχετικά µε 

τη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας την επόµενη 

προγραµµατική περίοδο (2014-2020) και ιδιαίτερα για την καινοτοµία ή την “έξυπνη 

εξειδίκευση” όπως περιγράφεται ο όρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απόψεις αυτές 

είναι πολύ σηµαντικές για να είναι δυνατός ο σχεδιασµός πολιτικών που να ανταποκρίνονται 

στα πραγµατικά προβλήµατα των επιχειρήσεων και του επιχειρείν στην Περιφέρεια. Θα 

θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι η ανωνυµία σας θα είναι απόλυτα σεβαστή. Ευχαριστούµε 

για την βοήθεια σας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τον Π. 

Κυριάκου από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

(2251352018) ή τον Θ. Κίζο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (2251036447). 

 

Ι. Εξειδίκευση Και Συνεργατικά Σχήµατα 

1.1. Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας οι κυριότεροι οικονοµικοί / παραγωγικοί τοµείς και κλάδοι 

της Περιφέρειας;  

Τουρισµός   

Αλιεία   

Γεωργία   

Κτηνοτροφία   

Εµπόριο   

Εµπόριο τοπικών προϊόντων  

(ποια_____________________________________________________

______) 

  

Μεταποίηση   

Ενέργεια   

Υπηρεσίες 

(ποιες_________________________________________________) 

  

Άλλο 

(διευκρινίστε_______________________________________________

_) 

  

 

1.2. Πιστεύετε ότι αυτοί οι κλάδοι παρουσιάζουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε εθνικό 

ή διεθνές επίπεδο;  

Ναι  Όχι  

Για ποιούς λόγους; 

 

 

 



161 

1.3. Γνωρίζετε αν υπάρχουν σε αυτούς τους κλάδους (ή και σε άλλους) επιχειρήσεις µε 

δυνατότητα αξιοποίησης αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογίας και εφαρµογή καινοτοµιών;  

Ναι  Όχι  

Σε ποιους κλάδους; 

 

 

 

1.5. Γνωρίζετε αν υπάρχουν δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ή και µε 

επιχειρήσεις εκτός Περιφέρειας για αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογίας και 

εφαρµογή καινοτοµιών; Θεσµοθετηµένο ή άτυπο δίκτυο; 

 

 

 

1.6. Γνωρίζετε τα παρακάτω δίκτυα συνεργασίας;  

 Ναι Οχι 

HELlenic Project FOR Wider Application of R&D (∆ίκτυο Πράξη)   

Innovation Relay Centre Network, IRC (∆ίκτυο Κέντρων Αναδιανοµής Καινοτοµίας)   

 

 

ΙI. ∆υναµικό Έρευνας Και Τεχνολογίας (Ε & Τ) 

2.1. Γνωρίζετε Ιδρύµατα (π.χ. πανεπιστήµια, κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας, κέντρα 

καινοτοµίας και σχεδιασµού) στην Περιφέρεια; 

 

 

 

2.2. Γνωρίζετε σε ποια επιστηµονικά ή τεχνολογικά πεδία έχουν ερευνητική δραστηριότητα; 

 

 

 

2.3. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Περιφέρειας και των 

επιχειρήσεων της; 

Ναι  Όχι  

Γιατί; 

 

 

 

 

ΙII. Πολιτική Καινοτοµίας, Ψηφιακή Οικονοµία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 2007-

2013” η Καινοτοµία ορίζεται ως “η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή 
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ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που 

βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής εφαρµογής». Με βάση αυτό : 

3.1. Τι σηµαίνει καινοτοµία κατά τη γνώµη σας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας σήµερα; 

(α) Σχεδιασµός και παραγωγή νέων προϊόντων & υπηρεσιών    _____ 

(β) Χρήση αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών   _____ 

(γ) Χρήση τοπικών πόρων        _____ 

(γ) Άλλο;           _____ 

προσδιορίστε.... 

 

 

3.2. Τι σηµαίνει καινοτοµία κατά τη γνώµη σας για την Περιφέρεια; 

 

 

 

3.3. Θα ήθελα να µιλήσουµε τώρα για τις αποκαλούµενες Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (π.χ. cloud computing, διαδίκτυο, υπηρεσίες από και για κινητά, κτλ.). Γνωρίζετε 

τι είδους υπηρεσίες µπορούν να αναπτυχθούν από αυτές τις τεχνολογίες που να αφορούν τις 

επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου; Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες από αυτές; 

 

 

 

3.4. Γνωρίζετε επιχειρήσεις της Περιφέρειας που να έχουν αναπτύξει ή να χρησιµοποιούν 

τέτοιες υπηρεσίες;  

Ναι  Όχι  

Αν ναι, ποιες και µε τι οφέλη για τις επιχειρήσεις; 

 

 

3.5. Θα ήθελα τη γνώµη σας για το βαθµό ενσωµάτωσης τέτοιων τεχνολογιών από 

επιχειρήσεις των κλάδων αυτών, αν είναι δηλαδή µεγάλος, µέτριος, µικρός ή ανύπαρκτος. 

 

Τοµέας Μεγάλος Μέτριος Μικρός Ανύπαρκτος ∆Γ/∆Α 

Αγροτικός τοµέας (νωπά)      

Μεταποίηση – αγροδιατροφικός τοµέας      

Τουρισµός      

Μεταφορές      

Ενέργεια      

Περιβάλλον      

Πολιτισµός      

Άλλο (προσδιορίστε)      

 



163 

3.6. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν (ή δεν υπάρχουν) αυτές οι διαφορές;  

 

 

 

3.8. Ποιες θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώµη σας οι προτεραιότητες για υποδοµές που να 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη τέτοιου είδους υπηρεσιών;  

 

 

 

3.5. Σε ποιον/ους θα απευθυνόσασταν αν θέλατε να αναπτύξετε τέτοιες υπηρεσίες; Γιατί;  

 

 

 

3.6. Γνωρίζετε αν υπάρχουν πολιτικές για την καινοτοµία σήµερα στην Περιφέρεια; Αν ναι, 

Ποιες;  

 

 

 

3.7. Είστε ευχαριστηµένος/η από τις πολιτικές αυτές; Γιατί;  

 

 

 

3.8. Ανεξάρτητα από το αν είστε ευχαριστηµένος/η από τις πολιτικές αυτές, τι πιστεύετε ότι θα 

έπρεπε να αλλάξει;  

 

 

 

ΙV. Απόψεις και προτάσεις για την µελλοντική στρατηγική  

4.1. Ποιοι θα πρέπει κατά τη γνώµη σας να συνεργαστούν για το σχεδιασµό ενός 

Περιφερειακού Προγράµµατος για την καινοτοµία προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 

Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της 

(α) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   _____ 

(β) Τοπικοί ∆ήµοι     _____ 

(γ) Αναπτυξιακές Εταιρείες    _____ 

(δ) Πανεπιστήµιο Αιγαίου    _____ 

(ε) Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια  _____ 

(στ) Ερευνητικοί φορείς     _____ 

(ζ) Άλλος:     _____ 

Γιατί;  
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4.2. Τι θα έπρεπε να περιέχει οπωσδήποτε ένα τέτοιο Περιφερειακό Πρόγραµµα για την 

καινοτοµία;  

 

 

 

 

4.3. Ποιος θα µπορούσε να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα σε ένα τέτοιο Πρόγραµµα;  

 

 

 

 

V. Πληροφορίες για τον φορέα  

Νησί _____________________ Φορέας 

________________________________________________ 

Θέση στον φορέα 

__________________________________________________________________ 

 

5.1. Ποια είναι σήµερα τα σηµαντικότερα προβλήµατα της Περιφέρειας σήµερα;  

 

 

 

5.2. Πως πιστεύετε ότι θα µπορούσαν να λυθούν;  

 

 

 

 

5.3. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να συµπληρώσετε; Κάτι που πιστεύετε ότι είναι 

σηµαντικό και δεν έχει ειπωθεί; 

 

 

 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συµµετοχή σας! 
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Λίστες Επιχειρήσεων και Φορέων 

 

Α. Λίστα Επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 

Νησί Α/Α Ονοµατεπώνυµο Εταιρεία 

Σ 

Α 

Μ 

Ο 

Σ 

 

1 Γαρουφάλης Μανώλης Ανθοκήπια ορχιδέας 

2 Αµυρσώνης Γιακουµής Ανθοκοµικές Επιχειρήσεις 

3 Κληρονόµου Γεωργία Βότανα και αιθέρια έλαια 

4 Μάρκου Ιωάννης Παραγωγή/τυποποίηση Βιολογικό 

Λάδι 

5 Κεντούρης Κώστας Σαπωνοποιία  

6 Γερασίµου Γρηγόρης Θερµοκήπια 

7 Ζαρµπάνης & ΣΙΑ ΟΕ 

(Ζαρµπάνης Εµµανουήλ) 

Παραγωγή και εµφιάλωση ποτών  

8 Πρώτεας Ξενοδοχείο Ξενοδοχείο 

9 Αρίων Ξενοδοχείο Ξενοδοχείο 

10 Doryssa Bay Hotel Ξενοδοχείο  

Λ 

Η 

Μ 

Ν 

Ο 

Σ 

 

11 Χρυσάφης Μιχάλης (Πρόεδρος) Χρυσάφης Μ. ΑΒΕΕ 

12 Γκιοργκινες ∆ηµήτρης 

(διαχειριστής) 

Παραγωγή και Εµπορία αγροτικών 

προϊόντων 

13 Ντίνα Καραχάλια (Ιδιοκτήτρια) Ξενοδοχείο Αιθάλεια 

14 ∆ηµήτρης Μαντζάρης (Γενικός 

∆ιευθυντής) 

Ξενοδοχείο Limnos Village 

15 Πωλίνα Χατζηγεωργίου 

(Υπεύθυνη Παραγωγής) 

Πέτρος Θ. Χατζηγεωργίου ΟΕ 

(Οινοποιείο) 

16 Βασίλειος Κρυστάλλης Surf camp keros (Τουρισµός-

Θαλάσσια Σπορ) 

17 Matt Goodwin Porto Myrina Palace Hotel 

18 Κουτούκης Κωνσταντίνος ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΑΕ - Αλίπασυα/κατεψ. 

θαλασσινά 

19 Νίκος Αχιλλαδέλλης Υιοι Β. Αχιλλαδέλη ΟΕ (Ζαχαρώδη) 

20 Νίκος Ποριάζης (εκπρόσωπος) ΑΦΟΙ Κ. ΠΟΡΙΑΖΗ ΟΕ 

Χ 

Ι 

Ο 

Σ 

 

21 Μπάλας Βασίλης (Ιδιοκτήτης) Masticulture (Υπηρεσίες) 

22  Επιχείρηση Εµπορίας Τροφίµων 

23 Μισετζής  Σπιτάκια Αυγώνυµα 

24 Ξύδας (Ιδιοκτήτης) Ξενώνας Περλέας 

25 Χαζίρη (Υπ. Μάρκετινγκ) Χυµοί Χίου ΑΕ 

26 Κάβουρα Μαριαλένα (Υπ. 

Μάρκετινγκ) 

Mediterra 

27 Γιώργος Βάνης ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ (Τρόφιµα) 
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28 Λεωνίδας Παπαχαρίσης ΝΗΡΕΥΣ (Ιχθυοκαλλιέργειες) 

Λ 

Ε 

Σ 

Β 

Ο 

Σ 

 

29 Γιάννης Τρουµπούνης Hotel Votsala 

30 Αρβανίτης Ποτοποιία Πλωµαρίου – Ισίδωρος 

Αρβανίτης ΑΕ 

31 Ανδριάννα Σπανέλλη Hotel Elysion 

32 Λάµπρος Ρόδος Γαλακτοκοµική Λέσβου ΑΕΒΕ 

33 Βέρος Ευστράτιος Βέρος Ε., Α.Ξ.Τ.Ε. 

 

Β. Λίστα Φορέων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 

Νησί Α/Α Ονοµατεπώνυµο Φορέας 

Σ 

Α 

Μ 

Ο 

Σ 

 

1 Κυριαζής Κωνσταντίνος Ένωση Ξενοδόχων 

2 Γενικός Γραµµατέας ∆ήµος Σάµου 

3 Στεφανής Νίκος (Πρόεδρος) Σύλλογος Ενοικιαζόµενων 

∆ωµατίων 

4 Βαλεοντής Ελευθέριος 

(Πρόεδρος) 

Σύλλογος Επαγγελµατιών Ηραίου 

5 Φλωρούς Εµµανουήλ 

(Αντιπρόεδρος) 

Επιµελητήριο Σάµου 

6 Χαριλάου Ευάγγελος Ένωση Οινοπαραγωγικών 

Συνεταιρισµών Σάµου 

7 Μαργαρώνης Γιώργος Εµπορικός Σύλλογος Καρλοβάσου 

Λ 

Η 

Μ 

Ν 

Ο 

Σ 

8 Χριστίνα Μοσχούδη ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε. 

9 Μυρµίγκος Νίκος Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 

Λήµνου 

10 Στένος Νίκος Εµπορικός Σύλλογος Μούδρου 

11 Χατζηδιαµαντής Αντώνης ∆ήµος Λήµνου 

12 Παπαδόπουλος Ιάκωβος Επιµελητήριο – Παράρτηµα Λήµνου 

13 Μάνος Μαυράκης 

(Αντιπρόεδρος) 

Σύλλογος Καφές-Εστίαση Λήµνου 

«∆ιόνυσος» 

14 Ψάρας Χρυσόστοµος Εµπορικός Σύλλογος Μύρινας  

Χ 

Ι 

Ο 

Σ 

15 Πέρρης Επιµελητήριο Χίου 

16 Κώστας Χαλκιάς (Πρόεδρος) Ένωση Αγροτικών Συναιτερισµών 

Χίου 

17 ∆ηµήτρης Κουντουριάδης 

(∆/ντης) 

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου 

18 Κιτριλάκης (Πρόεδρος) Σύλλογος Ενοικιαζόµενων 

∆ωµατίων 
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Λ 

Ε 

Σ 

Β 

Ο 

Σ 

19 Αµπουλός Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια 

20 Αντωνίου Ένωση Ξενοδόχων 

21 Βερβενιώτου Μαρία Εµπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης 

22 Τσακίρης Γεωτεχνικό Επιµελητήριο 

 

 


