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Δομή Παρουσίασης 
στην Ειδική Mόνιμη Επιτροπή E&K

Βασικοί πυλώνες της παρουσίασης είναι:

• Το πρόγραμμα δράσης του ΠΣΕΚ και η 
συμβολή του στην διαμόρφωση του 
οικοσυστήματος καινοτομίας

• Η υλοποίηση της στρατηγικής RIS3 στο Βόρειο 
Αιγαίο μέσα από τα χρηματοδοτικά μέσα
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• Ο ρόλος του ΠΣΕΚ

• Οι δράσεις του ΠΣΕΚ ως σήμερα

• Προγραμματισμός δράσεων του 2018
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Αρμοδιότητες ΠΣΕΚ (Βορείου Αιγαίου)

• Αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας 
σε θέματα ΕΤΑΚ

• Οριζόντια δικτύωση συντελεστών ΕΤΑΚ

• Αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 
οικοσύστημα για την έρευνα και ανάπτυξη

• Αναπτύσσει βασικό λειτουργικό πλαίσιο 
ανάπτυξης δράσεων ΕΤΑΚ

• Από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών 
περιφερειακής ανάπτυξης και ανάληψη 
συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας



Αρμοδιότητες ΠΣΕΚ (Βορείου Αιγαίου)

• Διατυπώνει κατευθύνσεις για τις σχετικές αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τα ευρωπαϊκά, 
συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά χρηματοδοτικά 
εργαλεία.

• Διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές 
χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης 
των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές 
οικονομίες.

• Αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών 
και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων 
(ανάπτυξη περιβάλλοντος αξιοποίησης) 

• Καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την 
αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται 
στις περιφερειακές αρχές



ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου

• Νόμος σύσταση ΠΣΕΚ (Μάιος 2016)

• Απόφαση ορισμού μελών (Δεκεμβριος 2016)

• Σύσταση σε σώμα (20/02/2017)



Μέλη ΠΣΕΚ ΒΑ (1)

• Γαλανίδου Παρθένα, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Παν. Κρήτης
• Πολυδωροπούλου Αμαλία, Καθηγήτρια Ναυτιλίας, Παν. Αιγαίου
• Ζερβάκης Βασίλειος, Καθηγητής Ωκεανογραφίας, Παν. Αιγαίου
• Θωμαΐδης Νικόλαος, Καθηγητής Αναλ. Χημείας, ΕΚΠΑ
• Λέκκας Δημήτριος, Καθηγητής Περιβ. Μηχανικής, Παν. Αιγαίου
• Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, Καθ. Πληροφορικής, Παν. Αιγαίου
• Ζούρος Νικόλαος, Καθ. Γεωργαφίας ΠΑ, Δ/ντής Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
• Καρνιούρας Παναγιώτης, Δ/ντής Δικτύου «ΠΡΑΞΗ», ΙΤΕ
• Τσαχάκη Μαρούσα, Τεχνολογία Τροφίμων/Οινολογία, Υπεύθυνη 

Έρευνας και Διασφάλισης Ποιότητας Αποσταγμάτων Ποτοποιίας 
Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης

• Αθανασέλης Θεολόγος, Δρ. Πληροφορικής, ΕΥΔ ΠΒΑ
• Σκούρτσος Εμμανουήλ, Δρ. Δυναμικής Γεωλογίας, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ



Μέλη ΠΣΕΚ ΒΑ (2)

• Πρόεδρος: Θωμαΐδης Νικόλαος 

• Αντιπρόεδρος: Λέκκας Δημήτριος

• Γραμματέας: Καρνιούρας Παναγιώτης

• Αναπληρωτής Γραμματέας: Αθανασέλης
Θεολόγος



Οργανόγραμμα Διακυβέρνησης RIS3-ΠΒΑ

Περιφερειακό Συμβούλιο

Περιφερειάρχης

Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού

ΠΣΕΚ Βορ. Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΒΑ)



• Συνεδριάσεις (Φεβρουάριος 2017 – Απρίλιος 2018)
• Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς ΕΤΑΚ
• Συναντήσεις με Επιμελητήρια και Επιχειρηματίες 
• Διαβούλευση των υπό εξειδίκευση δράσεων της περιφερειακής RIS3
• Αίτημα χαρτογράφησης επιχειρηματικότητας και έρευνας στο Βόρειο 

Αιγαίο
• Μελέτη εξειδίκευσης για την ανάπτυξη Υποστηρικτικού Μηχανισμού 

Διασύνδεσης Ερευνητικού Ιστού και Επιχειρήσεων
• Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-

2020
• Συμμετοχή στην ημερίδα του ΠΑΑ ΥΠΑΑΤ στην ΠΒΑ
• Συμμετοχή στην 5η Συνεδρίαση Δικτύου Συντονισμού για τη Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης
• Συμμετοχή και παρέμβαση στο 14ο Περιφερειακό Συνέδριο για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της ΠΒΑ 
• Οργάνωση Ημερίδας ΠΣΕΚ με τίτλο «Έρευνα, Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα ως βασικοί μοχλοί της Ανάπτυξης στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου» 

Σύνοψη Κύριων Δράσεων



Συνεδριάσεις ΠΣΕΚ

• 1η Συνεδρίαση 20/02/17 (σύσταση σε σώμα)
• 2η Συνεδρίαση 30/03/17
• 2η Συνεδρίαση 13/07/17
• 4η Συνεδρίαση 14/12/17
• 5η Συνεδρίαση 09/02/18
• 6η Συνεδρίαση 29/03/18
• Συνάντηση του ΠΣΕΚ με τον Αν. Υπ. Ε & Κ στις 

2/5/18 (στα πλαίσια του 14ου Αναπτυξιακού 
Συνεδρίου ΠΒΑ)

• 7η Συνεδρίαση 29/06/18



Προγραμματισμός / Στοχεύσεις 

Με δεδομένο τον ρόλο του ΠΣΕΚ ως γνωμοδοτικού 
οργάνου της Περιφέρειας, αλλά και της ουσιαστικής 
συνεισφοράς του στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός 
ορθολογικού και αποτελεσματικού οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, οι οριζόντιες στοχεύσεις του 
ΠΣΕΚ ΒΑ είναι:
- υποστήριξη και γνωμοδότηση στην διαδικασία 

εξειδίκευσης και ενεργοποίησης της RIS3 ΠΒΑ
- ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημέρωσης, ενεργοποίησης 

και δικτύωσης του παραγωγικού και ερευνητικού ιστού 
της Περιφέρειας

- ανάσχεση εκροής επιστημονικού κεφαλαίου της ΠΒΑ και 
η ενίσχυση της απασχόλησης



• Επαφές με θεσμικούς παράγοντες της ΕΤΑΚ 
(ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΤ, ΠΑΑ) 

• από κοινού με τη ΓΓΕΤ και το Γραφείο του Αν. 
Υπουργού Ε & Κ ανάλυση των στρατηγικών για 
την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην ΠΒΑ και το 
σχεδιασμό ανάληψης συντονισμένων δράσεων 
Κέντρου−Περιφέρειας

• Συνάντηση με τον Αν. Υπ. Ε & Κ κ. Κ. Φωτάκη στα 
πλαίσια του 14ου Περιφ. Αναπτυξιακού Συνεδρίου

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός ενημερωτικής 
ημερίδας

Συναντήσεις με θεσμικούς 
παράγοντες ΕΤΑΚ



Ομάδες Εργασίας Καινοτομίας 

• Ορισμός ομάδων εργασίας καινοτομίας:

₋ ΟΕ ΤΠΕ: Θ. Αθανασέλης, Μ. Μαραγκουδάκης

₋ ΟΕ Αγροδιατροφής: Ν. Θωμαΐδης, Π 
Καρνιούρας, Μ. Τσαχάκη

₋ ΟΕ Μεταφορές: Α. Πολυδωροπούλου

₋ ΟΕ Πολιτισμός και Περιβάλλον: Ν. Γαλανίδου, 
Ν. Ζούρος, Δ. Λέκκας, Β. Ζερβάκης, Μ. 
Σκούρτσος



Σκοπός των ΟΕ 

o Σκοπός των ΟΕ είναι: 

• η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης ΕΤΑΚ 
στο ΒΑ 

• η διατύπωση κειμένων - θέσεων στους τομείς 
προτεραιότητας της υπάρχουσας RIS3 της ΠΒΑ 

• Τα κείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την 
αναμόρφωση της RIS3 του ΒΑ το 2018 και το 
σχεδιασμό πολιτικής ΕΤΑΚ σε περιφερειακό 
επίπεδο



Αναθεώρηση RIS3 ΠΒΑ

• Καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης ανά 
άξονα της υπάρχουσας εγκεκριμένης RIS3 ΠΒΑ 

• Να προταθούν ανά άξονα: 
– (α) ποιες δράσεις πρέπει να παραμείνουν και να 

επιδιωχθεί η υλοποίηση τους, 
– (β) ποιες δεν είναι απαραίτητες και μπορούν να 

παραληφθούν ή να αναθεωρηθούν και 
– (γ) ποιες νέες δράσεις θεωρούνται απαραίτητες ώστε 

να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση της RIS3 ΠΒΑ.

• Μέχρι τώρα έχει καταθέσει προτάσεις η ομάδα 
της Αγροδιατροφής  



Ειδική Δράση Χαρτογράφησης 

• θέση/πρόταση του ΠΣΕΚ, να υπάρξει ειδική δράση 
χαρτογράφησης της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΒΑ, 

• θα οδηγεί και στην υποστήριξη των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων της Περιφέρειας μέσω της 
υλοποίησης στοχευμένων εμβληματικών δράσεων 

• το ΠΣΕΚ συνέταξε σχετική επιστολή προς την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την οποία προτείνεται 
η προκήρυξη σχετικής δράσης χαρτογράφησης.



Υποστηρικτικός Περιφερειακός 
Μηχανισμός ΕΤΑΚ

• Απαιτείται η δημιουργία ενός περιφερειακού 
μηχανισμού υποστήριξης καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. Η δράση αυτή προβλέπεται στο 
Ε.Π. ΒΑ, αλλά ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί δεδομένου 
ότι αποτελεί (κατά της ΕΥΚΕ) «Κρατική Ενίσχυση» και 
εκτιμάται ότι πρέπει να αναληφθεί μια πρωτοβουλία σε 
εθνικό επίπεδο να προσδιοριστεί το πλαίσιο 
υλοποίησης και να εφαρμοστεί οριζόντια για όλες τις 
Περιφέρειες.

• Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός 
υποστηρικτικού μηχανισμού, μιας σταθερής και 
βιώσιμης υποδομής που θα συνδράμει στο 
μετασχηματισμό της οικονομίας της ΠΒΑ στη βάση της 
νέας γνώσης και της καινοτομίας.



Υποστηρικτικός Περιφερειακός 
Μηχανισμός ΕΤΑΚ

Οριζόντιοι Στόχοι Υποστηρικτικού Μηχανισμού:
• Να καλυφθεί το έλλειμα γνώσης στις επιχειρήσεις της ΠΒΑ σε 

θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
• Να καλυφθεί το έλλειμα εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας προς μΜΕ  για αυξηση της 
αναταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τους

• Να αναδειχθούν και υποστηριχθούν εμβληματικές πρωτοβουλίες σε 
τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της ΠΒΑ με ενίσχυση τοπικών 
αλυσίδων αξίας και κινητοποίηση των επιχειρηματικών, ερευνητικών 
και ακαδημαϊκών δυνάμεων.

• Να καλλιεργηθεί και να κινητοποιηθεί το τοπικό οικοσύστημα ώστε 
να γίνει ελκυστικό για επενδύσεις, αλλά και να είναι φιλικό και 
προσιτό για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

• Να υποστηρίζει την ΠΒΑ και το ΠΣΕΚ ΒΑ σε θέματα ΕΤΑΚ ενδεικτικά 
μέσω προτάσεων-θέσεων σε προτεραιότητες, ανασχεδιασμό 
πολιτικών και ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων.



Δράση του Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο»
«3.α.3 Υποστηρικτικός Μηχανισμός»

• ΕΥΚΕ: Δεν μπορεί να λάβει 100% 
χρηματοδότηση λόγω κρατικών ενισχύσεων.

• το ΠΣΕΚ επεξεργάστηκε εντός του 2017 
εναλλακτική πρόταση (εξειδίκευση) με την 
οποία ενδεχομένως να διασφαλίζεται ο 
προτεινόμενος, υψηλής προτεραιότητας, 
στόχος με 100% χρηματοδότηση.



Ημερίδα ΠΣΕΚ ΒΑ

• Διοργάνωση μίας ημερίδας με ομιλητές από το 
γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Έ & Κ του ΥΠΕΠΘ (Δρ. Γ. 
Χουρδάκης), τη ΓΓΕΤ (κα Α. Σπηλιώτη, υπεύθυνη της 
εθνικής RIS3) και εκπρόσωπο από το ΠΑΑ, ΥΠΑΑΤ (κα. 
Μαρίας - Χριστίνας Μακρανδρέου) για να 
παρουσιαστούν οι νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στα 
πλαίσια εθνικών προγραμμάτων που θα δράσουν 
συμπληρωματικά με το ΠΕΠ ΒΑ. 

• Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι και επιχειρηματίες που 
είτε υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια στην ΠΒΑ με 
καινοτομικό χαρακτήρα είτε επιθυμούν να 
υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια με ένταξη 
δράσεων ΕΤΑΚ 



Συνεργασία ΠΣΕΚ και Επιμελητήριων

• Συμμετοχή του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου στις 
συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ

• Προτάσεις από Επιμελητήριο Λέσβου:
– ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για δομή ευφυούς 

επιχειρηματικότητας, χώρος για επιταχυντές επιχειρηματικότητας και 
πρόταση επιχειρηματικού πάρκου (έτοιμος χώρος) με μνημόνιο 
συνεργασίας

– Παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων

• Προγραμματίζονται άμεσα συναντησεις με ΕΕ Χίου και Σάμου
• Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης θα γίνει συνάντηση εργασίας των 

Ε.Ε., ΠΣΕΚ και της Περιφερειακής Αρχής ώστε να διερευνηθεί το 
ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για δράσεις και επενδύσεις σε 
καινοτομία.

• Προγραμματίζεται να γίνει μια πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις 
για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω μιας πλατφόρμας καταγραφής 
υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών ιδεών.



Islands of Innovation: Innovation Policies for 
Sustainable European Islands

• Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου υλοποιεί το έργο Islands Of Innovation του Προγράμματος 
Interreg Europe 2014-2020.

• Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με  τη φιλοσοφία του 
προγράμματος Interreg Europe προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 
Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ - Stakeholders Group) με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που μπορούν να διαμορφώνουν 
ή/και να εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές, είτε λειτουργούν συμβουλευτικά 
ή επικουρικά σε θέματα καινοτομίας, καθώς και εκπροσώπων από το 
χώρο της ιδιωτικής οικονομίας & συμβουλευτικής των κλάδων 
ενδιαφέροντος. 

• Τεχνική Συνάντηση Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ -
Stakeholders) του προγράμματος "Islands of Innovation: Innovation 
Policies for Sustainable European Islands".

• πρόσκληση συμμετοχής του ΠΣΕΚ από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 



Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
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Όραμα και βασική στόχευση

Το βασικό όραμα της στρατηγικής καινοτομίας στο Βόρειο Αιγαίο 
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”.
ενώ οι κλάδοι και η αλυσίδα αξίας αφορούν:
• Αγροδιατροφικός τομέας (Αγροτική Παραγωγή και Μεταποίηση)
• Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον 
• e-οικονομία, ψηφιακή ανάπτυξη, μεταφορές
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Ref. Ares (2015) 3073022/22.07.15 ενέκρινε 
τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) του Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο 
2014-2020».



Χρηματοοικονομική εικόνα του 
Προγράμματος 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ Π/Υ % συμμετοχής

1

ΑΞΟΝΑΣ 1: Μηχανισμοί και μέσα ενσωμάτωσης

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην

πραγματική οικονομία

3.675.000 14,82%

2 ΑΞΟΝΑΣ 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τομέα 11.725.000 47,28%

3 ΑΞΟΝΑΣ 3: Τουρισμός/Φύση/Πολιτισμός 6.850.000 27,62%

4 ΑΞΟΝΑΣ 4: Νησιά Ίσων Ευκαιριών 2.550.000 10,28%

ΣΥΝΟΛΟ 24.800.000 100,00%



Επιχειρηματική Ανακάλυψη 
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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
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ς ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Θεματικό Εργαστήριο στην Αλυσίδα Αξίας του Ούζου. Μυτιλήνη 2 Νοεμβρίου 2015

Ειδικό Θεματικό Εργαστήριο: Ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

στην αλυσίδα παραγωγής της Μαστίχας Χίου.

Τηλεδιάσκεψη 6 Νοεμβρίου 2015

Θεματικό Εργαστήριο στην Αλυσίδα Αξίας της Αγροδιατροφής στη Λήμνο. Μύρινα 12 Νοεμβρίου 2015

Θεματικό Εργαστήριο στην αλυσίδα παραγωγής του Ελαιολάδου. Μυτιλήνη 18 Νοεμβρίου 2015

Θεματικό Εργαστήριο στην αλυσίδα παραγωγής του Τουρισμού στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χίος 6 Δεκεμβρίου 2015



Αναδρομή….



Διαδικτυακή Πλατφόρμα για την 
Επιχειρηματική Ανακάλυψη



Χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ε.Π. Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020 

• ΘΣ1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
– 1.α: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) (προτάσεις υπό αξιολόγηση) 

– 1.β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ένταξη -
υλοποίηση) 

• ΘΣ2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής
σύνδεσης)
– 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της 

ζήτησης για ΤΠΕ .

– 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία.

• ΘΣ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
– 3α: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 

νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω 
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (εξειδίκευση πρόκλησης) 

– 3β: Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
διεθνοποίηση

– 3δ: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας



1η πρόσκληση κρατικών ενισχύσεων 

• Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο»  2014-2020
• Άξονα Προτεραιότητας 1
• Θ.Σ1  «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας» 
• Επενδ. Προτ. 1β: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, 

ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 
και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης»

• Δράση 1.β(2): «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή/και της 
χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική 
και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα 
στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό». 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1β1: αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για 
τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία

• ΕΤΠΑ, δημόσια δαπάνη 1.250.000,00€ και ισόποση ιδιωτική συμμετοχή.



Περιεχόμενο πρόσκλησης

• Η δράση αφορά τη δημιουργία κέντρων έρευνας προϊόντων, στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

• με στόχο την πραγματοποίηση  βιομηχανικής έρευνας σε τομείς 
παραγωγής και προϊόντα που αναδείχθηκαν σε τομείς/προϊόντα 
προτεραιότητας 

• Σύμφωνα με τη  διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (εφεξής RIS3) της Περιφέρειας. 

• Η δράση συμβάλει στον στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για
– α) την ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις καινοτομιών καινοτομίας σύμφωνα με 

τις παραγωγικές / επιχειρηματικές ανάγκες και 
– β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο την ενσωμάτωση των 

καινοτομικών αποτελεσμάτων τους στις επιχειρήσεις.

• Η δράση καλεί υπό σύσταση επιχειρήσεις, 
• Με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 72 «Επιστημονική έρευνα και 

ανάπτυξη»









Τελική ένταξη



Πρόσκληση RIS3 - Υποδομές

• Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο»  2014-2020

• Άξονα Προτεραιότητας 1

• Θ.Σ1  «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 

• Επενδ. Προτ. 1α: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως 
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

• Δράση 1.α: «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας 
ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας». 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.α.1 : Αναβάθμιση και διεύρυνση του ισχνού ερευνητικού ιστού της 
Περιφέρειας, για ερευνητική δραστηριότητα, που κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετεί τις 
αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική RIS 3

• ΕΤΠΑ, δημόσια δαπάνη 3.000.000,00€.

• Δυνητικοί Δικαιούχοι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

• Δείκτες εκροών :CO24- Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 6

• Υποβολή από 01/09/2017 έως την 15/1/2018



• Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων

• Υποστήριξη της εφαρμογής της 
περιφερειακής RIS3

• Στόχος η δραστηριοποίηση των τοπικών και 
μη φορέων ανάπτυξης στην ΠΒΑ.

• Συμπληρωματικότητα με τις εθνικές 
ερευνητικές υποδομές (συνεργασία με ΓΓΕΤ)

• 11 προτάσεις (υπερκάλυψη προϋπολογισμού) 
υπό αξιολόγηση  

Στοιχεία πρόσκλησης



ΤΠΕ και Πολιτισμός

• «Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την ανάδειξη της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας (ΟΧΕ)» και 
Π/Υ συγχρημ/μενης δημόσιας δαπάνης 1.800.000,00Ε. 
– Δήμοι, ΟΤΑ A' βαθμού (Αγ. Ευστράτιος, Λήμνος, Οινούσσες, Ψαρά, Ικαρίας, Φούρνων 

Κορσεών) που εφαρμόζεται η εγκεκριμένη στρατηγική ΟΧΕ
– Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• «Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της 
Περιφέρειας» και Π/Υ συγχρημ/μενης δημόσιας δαπάνης 1.800.000,00Ε. 
– Δήμοι ΛΕΣΒΟΥ/ΧΙΟΥ/ΣΑΜΟΥ 
– Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Ν.Π.Ι.Δ. / ΝΠΔΔ) 
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



Δράση 3δ.2.2: «Συνεισφορά του ΕΠ «Βορείου 
Αιγαίου» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ»

• Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος 
των επιχειρήσεων

• Η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων 
αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το 
χρηματοδοτικό κενό

• Ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου το οποίο θα 
συνεπενδύει μαζί με τις Τράπεζες σε χρηματοδοτικά μέσα

• Δημιουργία του «Ταμείου  Επιχειρηματικότητας ΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

• Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά 
Μέσα, στο πλαίσιο  των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες 
δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του. 



Υλοποίηση Δράσης 3δ.2.2

• Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ με απόφαση της εκχώρησε αρμοδιότητες και πόρους προς 
την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ την καθιστά ενδιάμεσο φορέα για το ποσό των 8.000.000 
ευρώ της Δράσης. 

• Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ εξέδωσε πρόσκληση που  καλεί ως μοναδικό δυνητικό 
δικαιούχο την εταιρεία ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ως διαχειριστής του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου και ως δικαιούχος της πράξης). 

• Ορισμός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως φορέα εφαρμογής του Ταμείου με 
τροποποίηση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

• Η ΕΤΕΑΝ αναλαμβάνει με ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38, παράγραφος 4,  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7 του 
Καν.480/2014 και σε συμφωνία με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα το άρθρο 12 και το  έγγραφο 
καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).



Τελικούς αποδέκτες των ενισχύσεων

• Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 8.000.000 €

• Διάρκεια  : Μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 

• Δικαιούχος της Πράξης είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ  ως διαχειριστής του Ταμείου.

• Τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων  του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ 
είναι οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ 
Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών 
(ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ). 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για δράσεις παραγωγής και προώθησης νέων και 
υφιστάμενων προϊόντων τοπικής προέλευσης στο εξωτερικό με την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας (σύμφωνα με 
το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» και την Περιφερειακή Στρατηγική έξυπνης 
Εξειδίκευσης του Βορείου Αιγαίου)

• Αφορά σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι 
προβληματικές επιχειρήσεις.



Δράση 3d.1.1:Ενίσχυση νέων και νέων ανεξάρτητων, καθώς και υφιστάμενων ΜΜΕ 
για βελτίωση των παραγωγικών εμπορικών ή/και διοικητικών λειτουργιών, με χρήση 

καινοτομιών, για ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την εξωστρέφεια

➢ Πλαίσιο Εφαρμογής: Ν. 4399/2016

➢ Στόχευση: Η ενδυνάμωση του εξαγωγικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων και η αύξηση 
της ανταγωνιστικότητάς τους

➢ Φάσμα χρηματοδοτούμενων ενεργειών: Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης και 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για εκπόνηση και υλοποίηση business plan, 
οργάνωση για τις νέες και αναδιοργάνωση για τις υφιστάμενες των παραγωγικών, 
διοικητικών και λειτουργικών τους διαδικασιών, με στόχο την ανάπτυξη 
διαφοροποιημένων / νέων προϊόντων, με προστιθέμενη αξία, για νέες αγορές και με 
χρήση τοπικών πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων

➢ Ποιούς αφορά: υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές  και μεσαίες 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας όλων των κλάδων, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του 
Ν.4399/2016 
α) ατομικές επιχειρήσεις
β) εμπορικές εταιρείες
γ) κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011
δ) υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ο    

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας, πριν την έναρξη εργασιών του  
επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστο Επιλέξιμο κόστος: πολύ μικρές 100.000 €, μικρές 150.000 €,  μεσαίες 250.000 €



Προϋπολογισμός 



Όραμα ΠΣΕΚ ΒΑ

• Αναμόρφωση της οικονομίας της ΠΒΑ σε 
Οικονομία της Γνώσης με έμφαση στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της

• 1-2 εμβληματικές επενδύσεις  

• Ανάσχεση της εκροής επιστημονικού κεφαλαίου 
και αύξηση της απασχόλησης

ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


