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Πρακτικά 7πί συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της
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Σήμερα 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παοασκευη και ώρα 10;00 ουνήΛθαν τα μέλη του 

ΠΣΕΚ, σε συνεδρίαση στα γραφεία ΞΥΔ Βορείου Αιγαίου, μετά ατιό πρόσκληση του 

προέδρου, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Παρόντες:
1} Αθανασέλης Θεολόγος
2) Γαλόνι You Παρθένα
3} Ζερβάκης Βασίλειος
•1) ΘωμαΙδης Νικόλαος
5) Καρνιοόοας Παναγιώτης
6) Λέκκας Δημήτριος
7) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
8} Τσαχακη Μαροϋσα -

Απόντες:
1} Ζούρος Νικόλαος
2 ) Πολυδωροπούλου Αμαλία
3) Σκούρτοος Εμμανουήλ

Ο πρόεδρος διαπιστώνει ότι υφίσταται απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της 
ουνεδρίασης.

Τσ θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι τα παρακάτω:

1. Επικύρωση πρακτικών 6ης συνεδρίασης

2. Ενημέρωση για την παρουσίαση δράσεων ΠΣΕΚ ΒΑ στη Μόνιμη Επιτροπή

Ε&Τ Βουλής

3. Τον εκ νέου προγραμματισμό της ημερίδας του ΠΣΕΚ



4 Αίτημα ψ η  χαρτογράφηση επιχειρηματικού οικοσυστήματος κα> καινοτομίας 

ΠΒΑ

5 Συζήτηση y α το μηχανισμό υιτοστηρξης επιχειρηματικότητας 

δ Λιόφορσ

Θέμα 1°
Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα το ττμακι.κΰ της 6 ^  συνεδρίασης «ου ΠΣΕΚ και τα 
υπογράψου ν.

Θέμα ?

ϋ  πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ro·.; ΠΣΕΚ για την παρουσίαση στη Βουλή και τη 
συζήτηση που ακολούθησε και ανέφερε ότι συμπερασματικά από τις 4 Περιφέρειες 
non παρουσίασαν το έργο τους. τ« ΠΣΕΚ της ΠΒΑ και της Περ. Κρήτης έχουν 
δασμολογήσει τις περισσότερες δράσεις. Έγινε ειδική θετική μνεία στη σύνθεση του 
ΠΣΕΚ Βορ. Αιναίοα ως το πλέον αντιπροσωπευτικό και πλουραλιστικύ.

Θέμα 3'
Μετά την αναβολή που έγινε λόγω του Ανατπ Συνδεριου ΠΟΑ έγινε συζήτηση για 
πιθανή ημερομηνία και ττροκρίθηκε ο Ιούλιος (23-26 Ιουλίου) και ως αίθουσα είτε η 
αίθουσα του ΕΕ. είτε η αίθουσα τον Περ. Συμβουλίου, είτε η αίθουσα Γεωγραφίας 
του ΠΛ. Θα συζητηθεί με την Περιφερειάρχη. Ωστόσο, τέθηκε σε συζήτηση και η 
πρόταση της Περιφερειακής Αρχής για μια εκδήλωση στα πλαίσια της ΔΕΘ και με 
πιθανότερη ημερομηνία η 12η Σεπτεμβρίου.
Επίσης σποφασίστηκε να γίνει συνεδρίαση ΠΣΕΚ και στα άλλα νησιά για λόγους 
δημοσιά πίτας και ενθάρρυνσης συμμετοχής των τοπικών φορέων των άλλων 
νησιών της Περιφέρειας.

Θέμα 4°
Ο πρόεδρος πρότεινε στα πλαίσια της χαρτογράφησης να γίνει συνάντηση εργασίας 
των Ε.Ε., ΠΣΕΚ και της Περιφερειακής Αρχής ώστε να συζητηθεί η χαρτογράφηση 
του ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις για δράσεις και επενδύσεις σε καινοτομία.
Η ΕΥΔ αρνείται να χρηματοδοτηθεί η δράση αυτί] από τη Τεχνική Βοήθεια, και 
πρότεινε να ζητηθεί χρηματοδότηση της αττό άλλους πόρους ΠΒΑ. Ο Πρόεδρος θα 
προωθήσει το αίτημα στην Περιφερειακέ] Αρχή και 9α διερευνηθε·; αττό που θα το 
χρηματοδοτήσει η ΠΒΑ.

Θέμα 5°
Έγινε παρουσίαση της δράσης μηχανισμού υποστήριξής της καινοτομίας της ΠΙΝ και 
συζήτηση επί αυτής της πρόσκλησης και του τι θα κάνουμε ως ΠΒΑ.
Προκρίθηκε να προταθεί στην ΠΒΑ να γίνουν 2 δράσεις παράλληλα:

Σελίδα 2



! Μηχανισμός υποστήριξης ΠΣΕΚ και επιχειρηματικής ανακάλυψης από την 
υπόρχουσα RIS3, έπειτα και οπό την αναθεώρηση της.

2 Προκήρυξη y»u κυινυηρϋξίύ ιδιωτικού / δημόσιου στο Πλαίσιο της πρότασης 
mu δικτύου Ρ ^Λ -Η  ~'μφωνήθηκε να εξεταστεί ξανά ου σπυκλειεκ:» ;; 
περίπτωση της 100% χρηματοδότησης και το προτεινόμενα σχήμα.

Ο Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε ον. αναμένεται προκήρυξη στα πλαίσια του ΕΣΠΛ 
ντο την χρηματοδότηση μηχανισμός υποστήριξης των γραφείων διασύνδεσης και 
μεταφοράς τεχνολογία (Technology Transfer Offices, ΤΤΟ) στα ΑΕΙ (και κατ’ 
επέκταση και oro Παν Αιγαίου, ισ οποίο μέσα από αυτό το μηχανισμό θα μπορεί να 
συιιυειέχπ ατ. κοινοπραξίες)
Επίσης. υπάρχει στην RJS3 ΠΒΑ, η δράση ι.β.1, ως υπασϊηρικηκός μηχανισμός 
διασύνδεσης. Συμφωνήθηκε να μας στείλει η ΕΥΔ την εξειδίκευα?).

Θέμα 6°
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για ·;ς παρακάτω δράσεις, συναντήσεις ή 
ε π ιστολές/προ τάσεις:

1) Συνάντηση με τον ΑΝΥΠ κ. Κ. Φωτάκη στο ΥΠΕΠΘ, οπού συζητήθηκαν οι 
επικείμενες δράσεις και σχέδια προσκλήσεων Ε&ΤΑ για την ΠΒΑ. 
Λναφέρθηκαν ο: δυσκολίες ίδρυσης μιας δομής υποστήριξης ιης καινοτομίας 
και της επιχε'ρηματιχότητσς μέσα από προγράμματα Ε ΙΠ Α με 100% 
χρηματοδότηση. Έγινε συζήτηση για την πρόταση ίδρυσης του Κέντρου 
Υποθαλάσσιας Έρευνας.

7) Δρόμοι της Ελ«ιάς: Έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο και κατατέθηκαν τα υποέργα. 
Έγινε ενημέρωση για τις προσπάθειες του Προέδρου: (1) η Λέσβος να είναι 
μία από τις τρεις περιοχές μελέτης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
εμβληματιχής δράσης. (2) να είναι η ποικιλία της Κολοβής (μοναδική ποικιλία 
της Λέσβου) μίας από τις 4 ποικιλίες που θα γίνει γοντδιωμαπκή 
χαρτογράφηση και χαρτογράφηση ποιότητας.

3) Κέντρο Υποθαλάσσιας Έρευνας: δόθηκε ο λόγος στον κ. Ζερβάκη να 
παρουσιάσει την πρόταση του ΠΑ για την ίδρυση του Κέντρου και 
σναφέρΘηκε η υποστήριξη του ΑΝΥΠ Ε&Κ στην πρόταση αυτή.
Πρόταση για αιολικό και κυματικό δυναμικό για παραγωγή ενέργειας: Ο 
Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόταση κοινοπραξίας από ΕΚΠΑ, ΠΑ, 
ΞΛΚΕΘΕ για την αποθήκευση ενέργειας από εκμετάλλευση της αιολικής και 
κυματικής ενέργειας του και ανάγκη διεξαγωγής προκαταρκτικής μελέτης και η 
δυνατότητα χρηματοδότησης της. Συμφωνήθηκε η αποστολή στην ΕΥΔ της 
πρότασης για περαιτέρω διερεΰνηση ένταξης, πράγμα που έγινε άμεσα.

5) Συζήτηση για την επιστολή κ. Ευ. Παυλή για τα προβλήματα που αναφέρει και 
τις προτάσεις που κάνει. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις επιλεξιμότητες 
και το ύφος αυτών για την πρόσκληση του ΕΣΠΑ για την Απόκτηση 
Διδακτικής Εμπειρίας, το ΠΣΕΚ είναι αναρμόδιο και θα προωθήσει το αίτημα 
στο αρμόδιο γραφείο ταυ Υπ. Παιδείας για περαιτέρω διερεΰνηση. Όσον 
αφορά το 2° θέμα, τα μέλη του ΠΣΕΚ ανέφεραν ότι ό σ ο ν  αφορά τα



Το μέλη

Θωμαϊδης Ν ικόλαος Λέκκας Δημήτριος Καρνιούρας
Π αναγιώ της

Πρόεδρος
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Μίλος

Λθανασέλης

Ζερβύκης Βασίλειος 
Μέλος

ΠολυδωρσττούΛου Αμαλία 
Μέλος

Σκούρτσ.ος Εμμανουήλ 
Μέλος

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

Μέλος

Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται αττό τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 6/8/2018

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ

Πρακτικά 7* ου'τ.ρρίίΐιτης του ΠΣΕΚ Σελίδα 5



χρηματοδοτούνται μέσω αυτών των χρηματοδοτικών ταμείων, υπερισχύουν οι 
KCiwifKoi κανόνες οι οποίοι προβλέπουν τη συγχρηματοδότηση έργων Ε&'ί.Λ 
από δημόσιους πόρους κα< επιχειρήσεις. Το ιτμόβλημο είναι γνωστό και 
περιυμιατικό ν»α ε ιτ<χειρήσδ*ς της ΠΒΛ αλλά κο< της ίΓ·.π:κράϊειας. Όσον αφορά 
τις δράσεις αλλά και τις προσκλήσεις τα μέλη ταυ ΠΣΕΚ συμφώνησαν ότι σε 
πολλές δράσεις αν όχι σε όλες λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
νησιωτ’κύι.ητας. Ο Πρόεδρος πρόπινε αυτό το θέμα να αποιελέσει θέμα 
συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΠΣΕΚ, Όσον αφορά την πρόταση του 
·< Ππυλή για ίδρυση Κέντρου Αγροτικής Έρευνας ανέφερε όπ και ο ίδιος 
υποστηρίζει θερμά την ίδισ θέση κα> ότι ήδη έχει θέσει το θέμα της 
αναβάθμισης rou Cpy. Ελαιόλαδου με ερευνητικό προσωπικό τόσο στον 
Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ όσο και στο ΓΓ ίου ΥΠΑΑΤ. Ο ίδιος 
υροοωπ κύ, πόσο μέσα απο την Προγραμματική Σύμβαση της έρευνας για τα 
προϊόντα Ελιάς της ΠΒΑ όσο και μέσα από πρόσφατη πρόταση ανάπτυξης 
ερευνητικών υποδομών (όπου υπάρχει προγραμματική συμφωνία ΕΚΡΑ. ΠΑ 
ΕΛΓΟ) γ:α την ανάπτυξη αγροτικής έρευνας σε προϊόντα ελιάς και αμπέλου, 
υποστήριζε' την ανάπτυξη αγροτικής έρευνας στην ΠΒΛ και ιδιαίτερα επη 
Λέσβο, με σημαντική αναβάθμιση των υποδομών και πρόσληψη νέου 
προσωπικού Όσον αφορά την πρόταση της ίδρυσης δομής αντίστοιχης ταυ 
Ινστιτούτου Ανροηκής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ, ο Πρόεδρος 
ιόνισε ότι μ α τέτοια δομή έχει νόημα για περαιτέρω διερεύνηση και πρότεινε 
να προωθήσει το ΠΣΕΚ την πρόταση στη Δ/νση Ανσπτ. Προγραμματισμού 
ΠΒΑ, στο Παν. Αιγαίο και στον ΕΛΓΟ ζητώντας διερευνήσουν τη δυνατότητα 
υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης.

Στη συνέχεια ο κ. Πλακωτάρης ενημέρωσε για την πορεία αξιολόγησης των 
προτάσεων ερευνητικών υποδομών. Έγινε αύξηση προϋπολογισμού στα 4 ΜΕ. για 
να εγκριθούν ο λ κ ό  9 προτάσεις η οποία είχαν περάσει τα κριτήρια αξιολόγησης. 
Διαβιβάστηκε και συζητήθηκε η ένσταση του Ομοτ. Καθ. Στεφανσδη (Πρόταση για 
Ερευνητική Υποδομή για τη Μακροζωία με ανάπτυξη καινοτόμου υπολογιστικού 
εργαλείου (αλγόοιθμος) υπολογισμού μακροζωίας μετά από συλλογή πολλώ ν 

δεδομένων από το Αττικό Νοσοκομείο). Συζητήθηκε η διαδικασία ένστασης και η 
ΕΥΔ Οσ προχωρήσει στην αξιολόγηση της.
Επίσης συζητήθηκαν οι δημόσιες παρεμβάσεις σε τομείς έρευνας που οι 
επιχειρήσεις δεν έχουν δραστηριοποιηθεί και θα αποιελέσει θέμα εκτενής συζητηος 
επόμενης συνεδρίασης.

Έγινε ανάγνωση των πρακτικών στα μέλη, τα οποία συμφώνησαν και επικυρώνουν 
τα παρόντα πρακτικά.

Η επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί μέσω doodle. Προτάθηκε και συμφωνήθηκε να 
γίνει η επόμενη συνεδρίαση στο Πλωμάρι (Ουζοποία I Αρβανίτη).

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της 
συνεδρίασης.


