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Πρόλογος
Το παρόν κείµενο επιχειρεί να θέσει τις αρχές για την περεταίρω επεξεργασία και
διαµόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης Καινοτοµίας στην κατεύθυνση της επιχειρηµατικής
αξιοποίησης της Βιοποικιλότητας στο Β. Αιγαίου.
1. Εισαγωγή
Το πρόγραµµα BioBus, τόσο από το πλαίσιο χρηµατοδότησής του (∆ράσεις Καινοτοµίας
2000-2007 ΕΤΠΑ) όσο και από την σύνθεση της οµάδας συµµετεχόντων Φορέων
(Εταίρων) επιτάσσει την υιοθέτηση και ενίσχυση των Αρχών Περιφερειακής Ανάπτυξης
που έχουν τεθεί στο Β. Αιγαίο.
Αποτελεί, επίσης, φυσική συνέχεια ανάλογων προγραµµάτων του παρελθόντος.
Αξιοποιούνται συνεργασίες/εµπειρίες και εξειδικεύονται στόχοι καινοτοµίας που
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών.
1.1. Αρχές Ανάπτυξης Β. Αιγαίου
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) αποτελούν τα ισχυρότερα µέσα
υλοποίησης Αναπτυξιακής Πολιτικής στο Β. Αιγαίο. Τα κείµενα στρατηγικής των
Προγραµµάτων αυτών καθορίζουν και το πλαίσιο ανάπτυξης της Περιφέρειας. Το BioBus
δεν µπορεί παρά να είναι συνεπές στις αναπτυξιακές αυτές Αρχές. Οφείλει όµως και να
δοκιµάσει – επιδείξει κατευθύνσεις ανάπτυξης που θα µπορέσουν να ενταχθούν σε
µελλοντικές στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης του Β. Αιγαίου.
Παρατίθενται αποσπάσµατα κειµένων του Γ’ ΠΕΠ που ολοκληρώνεται και του ∆’ ΠΕΠ που
βρίσκεται στην αφετηρία του.
1.1.1.

Γ’ ΚΠΣ

Γενικές Αρχές κατά το Γ’ΚΠΣ:
•

∆ιαφοροποίηση της νησιωτικής οικονοµίας από την αποκλειστική εκµετάλλευση του
τουρισµού

•

Αναστροφή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης και της περιθωριοποίησης της νησιωτικής
οικονοµίας, µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των τοπικών πλεονεκτηµάτων
Αρχές ως προς την Ανάπτυξη της οικονοµίας και της Καινοτοµίας:
•

Ανάπτυξη σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότητας

•

∆ιαµόρφωση θετικής κουλτούρας ως προς την καινοτοµία

•

Πρακτικές εφαρµογές διασύνδεσης Έρευνας και Τεχνολογίας στον παραγωγικό
ιστό
1.1.2.

∆’ ΚΠΣ

Πρώτο Κείµενο Πλαίσιο για την διαµόρφωση του Προγράµµατος, µε τίτλο: «∆οµή και
Περιεχόµενο της Πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Σύνταξη των
Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ, ∆εκέµβριος 2004
Η νέα προγραµµατική περίοδος θα αποτελέσει σηµαντική αρχή για την εφαρµογή
προγραµµάτων και δράσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που θα στηρίζονται
στην καινοτοµία, στην οικονοµία και επιχειρηµατικότητα, το περιβάλλον και την
οικονοµία της γνώσης, µε απώτερο στόχο την σύγκλιση µε τις άλλες Περιφέρειας
της ΕΕ των εικοσιπέντε.
Κρίσιµο στοιχείο που θα επιδιωχθεί στην νέα προγραµµατική περίοδο είναι η στήριξη
της στρατηγικής στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας, µε έµφαση στον
πολιτισµό και το περιβάλλον, η στήριξη των µικρών νησιών ώστε να
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αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα περιφερειακότητας που εµφανίζονται στο Βόρειο Αιγαίο
µε τελικό ζητούµενο την οικοδόµηση µιας νέας ταυτότητας και προτύπου ανάπτυξης.
Από την Ανάλυση ∆υνατών Σηµείων/Αδυναµιών – Ευκαιριών/Κινδύνων Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Β. Αιγαίου παρατίθενται παρακάτω οι επίµαχοι Τοµείς που αφορούν στο
BioBus (Οικονοµία - Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλον).
SWOT ANALYSIS
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οικονοµία Ανταγωνιστικότητας

Καλή ποιότητα παραγόµενων τοπικών
προϊόντων (πρωτογενών και
µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων)
Συµπληρωµατικότητα παραγωγικών
δραστηριοτήτων
Επώνυµα τοπικά αγροτικά προϊόντα
Τάσεις αύξησης του ακαθάριστου
προϊόντος
∆ιακλαδικές διασυνδέσεις

Χαµηλή παραγωγικότητα του
πρωτογενή τοµέα
Χαµηλό κατά κεφαλήν προϊόν
Χαµηλό επίπεδο τεχνολογικού
εξοπλισµού
Αδύναµες µεταποιητικές µονάδες
Παραδοσιακά / πλεονασµατικά στην
ΕΕ γεωργικά προϊόντα
Χαµηλός βαθµός επιχειρηµατικότητας
στην τουριστική δραστηριότητα
Χαµηλό επίπεδο βασικών υποδοµών
Μικρού µεγέθους επιχειρήσεις
Έλλειψη κλαδικών/τοµεακών
συνεργασιών

Περιβάλλον

Αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον
Πλούσιοι φυσικοί πόροι
Ορισµός προϋποθέσεων χωροταξικής
οργάνωσης ορισµένων περιοχών
Συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα
στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος

Έλλειψη / ανεπάρκεια υδάτινων πόρων
Απουσία περιφερειακής πολιτικής για
το περιβάλλον
Χωροταξική αλλοίωση περιοχών

ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οικονοµία Ανταγωνιστικότητας

Ενίσχυση της διεύρυνσης / εµπλουτισµού
και διαφοροποίησης του τουριστικού
προϊόντος
Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
οργάνωση επιχειρηµατικών µονάδων
Εξωστρέφεια των επώνυµων αγροτικών
προϊόντων
Ενίσχυση της ανάπτυξης καινοτοµιών µε
τη διασύνδεση της έρευνας και
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
έρευνας από τις επιχειρήσεις
Κοινοτικές χρηµατοδοτικές ενισχύσεις
Προοπτική διεύρυνσης της Ε.Ε. προς
ανατολάς

Έντονα εξωτερικό ανταγωνιστικό
οικονοµικό περιβάλλον
Μείωση των επιδοτήσεων / ενισχύσεων
των αγροτικών προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιβάλλον

Αξιοποίηση και διαφύλαξη των φυσικών
και πολιτιστικών πόρων
Ενίσχυση της χωρικής εξειδίκευσης
Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πλαισίων

Περαιτέρω υποβάθµιση ορισµένων
ζωνών
Αλλοίωση περιοχών µε ειδικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

1.2. Συνέχεια στα προγράµµατα Καινοτοµίας
Το πρόγραµµα RITTS-INA έδωσε την ευκαιρία ανάπτυξης προβληµατισµού και
ανταλλαγής θέσεων µεταξύ Φορέων. Οδήγησε τελικά σε κείµενο προτεινόµενης
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Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Καινοτοµίας στο Β. Αιγαίο. Γενικά υποκίνησε Φορείς.
Υιοθετώντας κυρίως της κατευθύνσεις Στρατηγικής του RITTS-INA που αφορούν στην
αξιοποίηση του Περιβάλλοντος, σχεδιάστηκε το Πρόγραµµα Καινοτοµίας NAIAS. Οι
∆ράσεις του NAIAS διεύρυναν τον προβληµατισµό περί καινοτοµίας εκτός των Φορέων και
µεταξύ επιχειρηµατιών διαφόρων κλάδων της οικονοµίας.
Έµφαση δόθηκε σε εργαλεία ποιότητας που στοχεύουν στην υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών λειτουργίας µικρών επιχειρήσεων. Επίσης δοκιµάστηκαν επιχειρηµατικά ιδέες
που αφορούσαν στην καινοτόµο αξιοποίηση πόρων του Β. Αιγαίου. Η καινοτοµία
αφορούσε είτε στον τρόπο αξιοποίησης γνωστών πόρων είτε στην ανάδειξη «κρυφών» ή
άυλων πόρων, µε επιχειρηµατική προοπτική.
Το εγχείρηµα αξιοποίησης «κρυφών» πόρων του Β. Αιγαίου γίνεται πιο στοχευόµενο στο
πλαίσιο του BioBus και αφορά στην αξιοποίηση της Βιοποικιλότητα.
1.3. Στόχος του Προγράµµατος BioBus
Το πρόγραµµα BioBus εστιάζεται στην αξιοποίηση του τοπικού πόρου «Βιοποικιλότητα
του Βορείου Αιγαίου» και ειδικότερα σε αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών,
βασιζόµενων στην Βιοποικιλότητα.
Η αξιοποίηση της Βιοποικιλότητας επιχειρηµατικά µπορεί να λάβει διάφορες µορφές.
Κάποιες από τις οποίες υφίστανται ήδη στην περιοχή, αλλά που θα µπορούσαν να
βελτιωθούν προς την αποτελεσµατικότερη και µε προστιθέµενη αξία ωφέλεια της τοπικής
οικονοµίας (καινοτοµία στην βελτίωση της αλυσίδας αξιών). Πολλές µορφές αξιοποίησης
της Βιοποικιλότητας δεν υφίστανται ή δεν είναι καν γνωστές στο Βόρειο Αιγαίο όποτε είναι
αναγκαία η διερεύνηση πιθανής εισαγωγής τέτοιων προτύπων στην περιοχή µας
(µεταφορά καινοτοµίας).
Σε µεγάλη πρόκληση του προγράµµατος αναδεικνύεται η αναζήτηση πρωτογενούς
καινοτοµίας η οποία θα συνίσταται στην δηµιουργία νέων προϊόντων ή νέων
επιχειρηµατικών προτύπων.
1.4. Αρχή “WIN-WIN”
Η
εµπλοκή
περιβαλλοντικών
επιστηµόνων
στην
διαδικασία
ανάπτυξης
επιχειρηµατικότητας – καινοτοµίας πηγάζει από το βασικό µέληµα της περιβαλλοντικής
προστασίας.
Η παρελθούσα αντίληψη της µη οικονοµικής ανάπτυξης προκειµένου για την προστασία
του περιβάλλοντος θεωρείται ξεπερασµένη και µάλλον αποτυχηµένη.
Μέσο προστασίας και εν’ τέλη διαχείρισης του περιβάλλοντος, διασφαλίζεται όταν
επιτυγχάνονται συνθήκες αµφότερων ωφελειών (win-win situation). Όταν αποκτάται
οικονοµικό ενδιαφέρον για την προστασία ειδών ή οικοσυστηµάτων τότε αυξάνονται οι
προοπτικές επιτυχηµένης διαχείρισης. Προϋπόθεση αποτελεί βέβαια η λελογισµένη
αξιοποίηση του όποιο στοιχείου περιβάλλοντος (στο εξής: ΠΟΡΟΥ).
Λόγω γεωγραφικής αποµόνωσής τους τα νησιά «υποχρέωσαν» τα είδη που διαβιούν σε
αυτά να ακολουθήσουν βιολογική εξέλιξη που συχνά παρεκκλίνει από την αντίστοιχη
εξέλιξη των ίδιων ειδών στην ηπειρωτική Χώρα ή σε άλλα νησιά. Η διαφοροποίηση αυτή
κρύβει γενετικό πλούτο και µοναδικότητες των νησιών που ενέχουν και πιθανό οικονοµικό
/ επιχειρηµατικό ενδεχοµένως.
2. Βιοποικιλότητα
2.1. Τι σηµαίνει ο όρος Βιοποικιλότητα
Ετυµολογικά ο όρος αποτελεί συγχώνευση του περιφραστικού όρου «Βιολογική
Ποικιλότητα».
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Όταν πρωτοδιατυπώθηκε ο όρος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αναφερόταν στην
ποικιλότητα των εµβρύων όντων των φυσικών (µη ανθρωπογενών) οικοσυστηµάτων
δεδοµένης περιοχής. Στην πορεία η χρήση του όρου έχει επεκταθεί στο να αφορά επίσης
την ποικιλότητα οικοσυστηµάτων (τοπίων) και την ποικιλότητα γονιδίων της εκάστοτε
περιοχής.
Η «ποικιλία» εκφράζει τον αριθµό ειδών, ανεξάρτητα από τον πληθυσµό κάθε είδους, ενώ
στην όρο «ποικιλότητα» εµπεριέχεται το µέγεθος των πληθυσµών.
Όταν µια περιοχή έχει µικρό αριθµό ειδών, χαρακτηρίζεται ως µικρής Βιοποικιλότητας.
Όταν αυξάνεται ο αριθµός ειδών, έστω και µε µικρούς πληθυσµούς, αυξάνεται αντίστοιχα
και η τιµή του δείκτη Βιοποικιλότητας. Όταν ο αυξηµένος αριθµός ειδών συνοδεύεται και
από µεγάλα µεγέθη πληθυσµών, αυξάνει περαιτέρω η τιµή του δείκτη Βιοποικιλότητας.
Στη σύγκριση Βιοποικιλότητας µεταξύ περιοχών λαµβάνεται υπόψη και η σπανιότητα των
ειδών που συµµετέχουν στην ποικιλότητα και η οποία σπανιότητα κλιµακώνεται κατά
φθίνουσα τάξη, ως εξής:
1. Υπάρχούν είδη που εµφανίζονται σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές και µε
σηµαντικούς πληθυσµούς
2. Υπάρχούν είδη που εµφανίζονται σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές αλλά µε
περιορισµένους αριθµητικά πληθυσµούς
3. Υπάρχουν είδη που εµφανίζονται σε στενό γεωγραφικά χώρο µε σηµαντικούς όµως
πληθυσµούς
4. Τέλος υπάρχουν είδη που εµφανίζονται σε στενό γεωγραφικά χώρο και µε
περιορισµένους αριθµητικά πληθυσµούς
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Πηγή: «Βιολογική Ποικιλότητα» Κόκκορης Γ., Π. ∆ηµητρακόπουλος, Π. Ντάλιας,
ΥΠΕΧΩ∆Ε 2005

2.2. Ποια η Σηµασία της Βιοποικιλότητας για την καθηµερινότητα µας
Η Βιοποικιλότητα εκφράζει τον πλούτο και την δυναµική του ζωντανού (έµβιου)
συστατικού, αυτού που αποκαλούµε «Περιβάλλον». Γίνεται λόγος για τις σηµαντικές
µεταβολές που έχει υποστεί το Φυσικό Περιβάλλον, µε ευρύτερα γνωστούς τους όρους
«µεταβολή του κλίµατος», «ένταση των καιρικών φαινοµένων», «ρύπανση ατµόσφαιράς,
υδάτων και εδάφους», «αλλαγή χρήσεων γης» κλπ. Οι µεταβολές αυτές αφορούν στα
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αβιοτικά συστατικά του Περιβάλλοντος. Η αντίστοιχη επίπτωση στον πλούτο των έµβιων
όντων (το πλέον ευαίσθητο συστατικό του Περιβάλλοντος), εκφράζεται µε τον όρο «µείωση
της Βιοποικιλότητας».
Οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν την Βιοποικιλότητα, όπως και η µείωση της
Βιοποικιλότητας επιτείνει τις περιβαλλοντικές αλλαγές διαµορφώνοντας φαύλο κύκλο.
Η συρρίκνωση πληθυσµού ειδών και πολύ περισσότερο η εξάλειψη κάποιων ειδών σε
κάποια περιοχή υποβαθµίζει το περιβάλλον και συχνά ανατρέπει τις ισορροπίες.
Το έµβιο κλάσµα του φυσικού περιβάλλοντος παρέχει πολλά γνωστά, προφανή αγαθά και
υπηρεσίες, παρέχει όµως και λιγότερο προφανείς υπηρεσίες.
Σηµαντικό όµως στοιχείο, που αποτελεί και πρόκληση του προγράµµατος BioBus αποτελεί
και η δυνατότητα παροχής αγαθών που δεν έχουµε ανακαλύψει ακόµη.
.

Πηγή: «Βιολογική Ποικιλότητα» Κόκκορης Γ., Π. ∆ηµητρακόπουλος, Π. Ντάλιας,
ΥΠΕΧΩ∆Ε 2005

3. Βιοποικιλότητα και Επιχειρηµατικότητα
3.1. Γενικά
Η δραστηριότητα το ανθρώπου και της οικονοµίας βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε
το περιβάλλον, άρα και την βιοποικιλότητα. Υπάρχουν τρεις µορφές σύνδεσης των δύο
εννοιών (Επιχειρηµατικότητα – Βιοποικιλότητα):
1. Συµβατική/παραδοσιακή χρήση βιοτικών πόρων ως πρώτη ύλη παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών
2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε άµεση επίδραση σε οικοσυστήµατα ή είδη από την
δραστηριότητα ή/και την χωροθέτηση Επιχειρήσεων
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3. Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες: Η φύση είναι πολυσύνθετη και κρύβει µυστικά που
µπορούν να µετατραπούν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Επιδίωξη του προγράµµατος BioBus είναι η δηµιουργία (ή δροµολόγηση) συνθηκών
αµφότερων ωφελειών (win-win situation), στην σχέση επιχειρηµατικότητας –
βιοποικιλότητας στο Βόρειο Αιγαίο.
Το παραπάνω εγχείρηµα προϋποθέτει αναµόρφωση παραδοσιακών και συµβατικών
πρακτικών, την αναζήτηση νέων ιδεών και την υιοθέτηση νέων πρακτικών οργάνωσης ή
διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η ανάγκη παραγωγής ή υιοθέτησης καινοτοµίας.
3.2. ∆υνατές Εφαρµογές Βάσει των Βιοτικών Πόρων του Β. Αιγαίου
Ο κατάλογος των βιοτικών πόρων και των πιθανών εφαρµογών αξιοποίησης αυτών δεν
µπορεί παρά να είναι ενδεικτικός δεδοµένου ότι η πορεία του προγράµµατος θα
διερευνήσει εφαρµοσηµότητα κάποιων ιδεών και θα αναδείξει νέες.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, βάσει της βιοποικιλότητας του Β. Αιγαίου,
πιθανές σχέσεις στοιχείων της βιοποικιλότητας µε πεδία επιχειρηµατικότητας.
Στοιχείο Βιοποικιλότητας
Αρωµατικά Φυτά

Καλλωπιστικά Φυτά
Θαλάσσιοι Οργανισµοί,
Έντοµα, Μύκητες, λοιποί
χερσαίοι οργανισµοί
Χαρακτηριστικά είδη ή
οικοσυστήµατα

Πιθανή Σχέση µε Επιχειρείν (και Οικονοµία)
− Καρυκεύµατα – Αφέψηµα
− Συµπληρώµατα ∆ιατροφής
− Κοσµετολογία
− Παραδοσιακές Ιαµατικές Πρακτικές
− Φαρµακευτική
− Εµπορεία φυτών
− Εµπορεία σπόρων
− Φαρµακευτική (πεδίο έρευνας στην βιοτεχνολογία)
− Κοσµετολογία
−
−
−

Υπηρεσίες της
Βιοποικιλότητας
Οικονοµική απόδοση
αγροτικών εκµεταλλεύσεων
ως µέσο διατήρησης
οικοσυστηµάτων – τοπίων

−

Πιέσεις υποβάθµισης της
Βιοποικιλότητας

−

3.2.1.

−
−

−

−

Εναλλακτικός Τουρισµός
Φυσιολατρία
Παρατήρηση σπάνιων ειδών άγριας φύσης
Χρήση Ωφέλιµων Ειδών στην Γεωργία
Χρηµατιστήριο CO2
Το οικονοµικό ενδιαφέρον της ελαιοπαραγωγής ως
µέσο διατήρησης του αγρο-οικοσυστήµατος
«Ελαιώνας»
Η υψηλή τιµή της µαστίχας ως µέσο προστασίας της
Νότιας Χίου από την επέκταση των βοσκοτόπων του
Βορρά
Φύση της δραστηριότητας
Λόγω γεωγραφικής θέσης

Χρονικός Ορίζοντας Αξιοποίησης Βιοτικών Πόρων

Αναφερόµενοι στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν σχετικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες που
όµως βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ωριµότητας ως προς τον επιδιωκόµενο στόχο.
Σχηµατικά και για κάποιες από τις περιπτώσεις αξιοποίησης βιοτικών πόρων εµφανίζεται
παρακάτω το επίπεδο ωριµότητας σε σχέση µε την περίοδο υλοποίησης του BioBus.
Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι η περίπτωση παραγωγής νέου φαρµάκου µπορεί να
ξεκινήσει µε αφορµή το BioBus αλλά προϋποθέτει τουλάχιστον 10ετή πορεία µέχρι την
φάση εµπορικής εκµετάλλευσης. Ενώ ο οικοτουρισµός αποτελεί υφιστάµενη
δραστηριότητα σε κάποια από τα νησιά της Περιφέρειας µε περιθώρια µεσοπρόθεσµης
βελτίωσης (ή/και γεωγραφικής επέκτασης) προς µεγιστοποίηση της απόδοσης της
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προστιθέµενης αξίας στην τοπική οικονοµία.

2000

2010

2015

ΒΒ

Νέο Φάρµακο
Καρυκεύµατα
Αιθέρια Έλαια
Καλλωπιστικά Φυτά
Εναλλακτικός Τουρισµός
Φαινόλες
∆έσµευση Βαρέων
Μετάλλων
Καλλυντικά

3.2.2.

Προϋποθέσεις Αξιοποίησης Βιοτικών Πόρων

Η αξιοποίηση των βιοτικών πόρων προϋποθέτει την πλήρη και οικονοµικά βιώσιµη
«Αλυσίδα Αξιών» (value chain). Από την απόληψη ή καλλιέργεια των πρώτων υλών µέχρι
την µεταποίηση και την εµπορεία σχετικών προϊόντων:
−
από πλευράς τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας, θα χρειαστεί:
−
Ολοκλήρωση των αλυσίδων µε την κάλυψη των κενών που θα επιτρέψουν την
όποια αξιοποίηση
−
Ποιοτική αναβάθµιση προϊόντων και επιχειρηµατικών προτύπων
−
∆οµές Clustering για οικονοµίες κλίµακας, όπου κρίνεται σκόπιµο
−
Αναζήτηση αγορών και διεθνοποίηση
−
από πλευράς ∆οµών Έρευνας & Ανάπτυξης θα απαιτηθεί η υποστήριξη:
−
Μεταφορά Τεχνογνωσίας
−
Ανάπτυξη Προϊόντων
−
Εργαστήρια Πιστοποίησης Συστατικών
−
Προστασία Γενετικού αποθέµατος από Εισβολείς
3.2.3.

Τοµείς Οικονοµίας και Αξιοποίηση Βιοποικιλότητας

Αναλύοντας την Αλυσίδα Αξιών κατά Τοµέα της Οικονοµίας οι διαφαινόµενες περιοχές
επιχειρηµατικών ευκαιριών στο Β. Αιγαίο είναι οι παρακάτω:
–Πρωτογενής Παραγωγή
−
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (σπόρων)
−
Καλλιέργεια Αρωµατικών – Ενδηµικών Φυτών
–Α’ Μεταποίηση (καθαρή πρώτη ύλη)
–Β’ Μεταποίηση
−
Τυποποίηση αρχικού προϊόντος
−
Παραγωγή δευτερογενούς προϊόντος
−
Ποιοτική πρώτη ύλη βιοµηχανιών (φαρµακευτικής, κοσµετολογίας, τροφίµων)
–Εµπορεία - διακίνηση
−
Καταστήµατα ειδικών προϊόντων
−
Σύνδεση µε Εξειδικευµένα ∆ίκτυα ∆ιανοµής
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–

−
∆ιασύνδεση µε την ειδική βιοµηχανία
Παροχή Υπηρεσιών
−
Φυσιολατρικός Τουρισµός
−
∆υνητικά, σύνδεση φυσικών – φυτικών προϊόντων (διατροφής και ευεξίας) µε
θερµαλιστικό τουρισµό

3.2.4.

Αξιοποίηση Βιοτικών Πόρων Χρονικό – Οικονοµικό Πλαίσιο BIOBUS

Μορφές Επιχειρηµατικότητας
−
Β’ Μεταποίηση
−
Εµπορεία – ∆ιακίνηση
−
Τουρισµός
– Βιοποικιλότητα
−
Βάση ∆εδοµένων Εργαστηρίου ∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας
−
Χαρακτηριστικές ποικιλίες και συστήµατα αγροτικής παραγωγής του Β. Αιγαίου
−
Προτεραιότητα σε είδη που δεν απαντώνται ευρύτερα ή που εµφανίζουν τοπική
ιδιαιτερότητα
– Ώριµα προϊόντα
−
Αρωµατικά Φυτά + Μαστίχα
−
Φυσιολατρικός Τουρισµός
–

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
1

−
−
−
−
−
−

Παραγωγή νέων (µη διαδοµένων) προϊόντων που βασίζονται στην
Αξιοποίηση ειδών της τοπικής Βιοποικιλότητας..

3

Εναλλακτική Αξιοποίηση Συστατικών (ειδών ή χηµικών ουσιών) των
υφιστάµενων Αγροοικοσυστηµάτων ενδιαφέρων π.χ. ελαιώνας,
µασιχώνας αµπέλια, καστανιώνας κλπ)

4

Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων αξιοποίησης της προστιθέµενης
αξίας των φυσικών οικοσυστηµάτων (και των υπηρεσιών που αυτά
παρέχουν). Τα επενδυτικά σχέδια θα περιλαµβάνουν συνδυασµένες
οργανωτικές δράσεις µε αναµενόµενο αποτέλεσµα τη βελτίωση της
οργάνωσης των ΜΜΕ και την αναβαθµισµένη παρουσία τους σε
αγορές παροχής των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων.

−
−
−
−

Επένδυση στο µέλλον µε ορίζοντα 10ετίας

Οργάνωση Πληροφορίας
Ερευνητικά Αποτελέσµατα
∆ηµιουργία ερευνητικών οµάδων
∆οµές Υποστήριξης
Μηχανισµοί Ενεργοποίησης επιχειρηµατιών
Μηχανισµοί Σύνδεσης – ολοκλήρωσης αλυσίδας αξιών
Η προσέγγιση BIOBUS ως τοµέας της Σχολής Τροφίµων – ∆ιατροφής στην Λήµνο
3.2.6.

−

Αναβίωση µε σύγχρονες προδιαγραφές παραγωγής, προϊόντων που
παραδοσιακά παράγονται στο Β. Αιγαίο ή άλλου και βασίζονται στην
Αξιοποίηση ειδών της τοπικής Βιοποικιλότητας ..

2

3.2.5.
−

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ώριµες - Ενδιαφέρουσες Ερευνητικές ιδέες

Φαινόλες Ελαιολάδου (και άλλες)
∆έσµευση Βαρέων Μετάλλων από ενδηµικό φυτό της Λέσβου
Καλλιέργεια αχινών και πλαγκτόν
Καλλωπίστηκα φυτά Β. Αιγαίου
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών (ως προϊόν παροχής υπηρεσίας) σε
επιχειρήσεις διαχείρισης γης
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−
−
−

Εταιρίες αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος
Βιολογική ή «Ολοκληρωµένη» γεωργία
Χρηµατιστήριο CO2
3.2.7.

–

Υπευθυνότητα Επιχειρήσεων

Προσανατολισµός Επιχειρήσεων στην Υιοθέτηση Κοινωνικής Ευθύνης µε έµφαση
στην διατήρηση της Βιοποικιλότητας
−
Επιχειρήσεις που αξιοποιούν Βιοποικιλότητα ως πρώτη ύλη
−
Επιχειρήσεις µε κρίσιµη επίπτωση σε βιοτικές ή αβιοτικές παραµέτρους του
περιβάλλοντος ενδηµικών ή άλλων σηµαντικών ειδών και οικοσυστηµάτων
−
Επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε ευαίσθητες περιοχές
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