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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Πρακτικά 10ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
24/5/2019 

 

Σήμερα 24 Μαίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 συνήλθαν τα μέλη του 

ΠΣΕΚ, σε συνεδρίαση στα γραφεία συνεδριάσεων της ΕΥΔ ΠΒΑ μετά από 

πρόσκληση του προέδρου, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης 

συνεδρίασης.  

Παρόντες:  

1) Αθανασέλης Θεολόγος  

2) Γαλανίδου Παρθένα  

3) Ζερβάκης Βασίλειος  

4) Θωμαΐδης Νικόλαος 

5) Καρνιούρας Παναγιώτης 

6) Λέκκας Δημήτριος 

7) Πολυδωροπούλου Αμαλία 

 

Απόντες:  

1) Ζούρος Νικόλαος  

2) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ 

3) Σκούρτσος Εμμανουήλ 

4)  Τσαχάκη Μαρούσα  

 

Είχαν προσκαλεστεί και παρευρέθηκαν ο κ. Χρ. Μαλακός από τη ΔΙΑΠ ΠΒΑ και ο κ. 

Γ. Πλακωτάρης από ΕΥΔ ΠΒΑ. 

 

Ο πρόεδρος διαπιστώνει ότι υφίσταται απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

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

1. Επικύρωση πρακτικών 9ης συνεδρίασης 

2. Ενημέρωση για την τεχνική συνάντηση ΕΥΔ - ΠΣΕΚ 
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3. Ενημέρωση για την προετοιμασία της πρότασης που ετοιμάζει η ΔΙΑΠ για τη 

δράση 1.β.(1) σχετικά για το μηχανισμό υποστήριξης RIS ΠΒΑ 

4. Προγραμματισμός εξειδικεύσεων μελλοντικών προσκλήσεων 

5. Προγραμματισμός επιχειρηματικής ανακάλυψης σε συνάρτηση με της 

συνεδριάσεις ΠΣΕΚ 2019 στα νησιά της ΠΒΑ 

6. Διάφορα 

 

Θέμα 1ο 

Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα πρακτικά της 9ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 

υπογράφουν. 

  

Θέμα 2ο 

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ΠΣΕΚ για την τεχνική συνάντηση και 

επισυνάπτονται τα πρακτικά από Προϊστάμενο ΕΥΔ κ Πλακωταρη. 

 

Θέμα 3ο  

Ο κ. Πλακωτάρης ενημέρωσε για τη συγκρότηση ομάδας και το action plan για την 

προετοιμασία και το πως θα υλοποιηθεί το έργο για το 1ο έτος. Έχουν προσληφθεί 

δύο τεχνικοί σύμβουλοι και συντάχθηκε έκθεση παρακολούθησης της RIS3 η οποία 

θα υποβληθεί στο ΠΣΕΚ για τη γνωμη της και υποστήριξη της ΔΙΑΠ. Επίσης ο Δντης 

Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επισκεφτεί την Επιτροπή Παρακολούθησης (19/6) και 

θέλει να επισκεφτεί κάποια έργα. Στις 18/6 να γίνει μια παρουσίαση υλοποίησης 

RIS3, η πρόταση της ΕΥΔ είναι να συμμετέχει κάποιος επιχειρηματίας, να γίνει 

παρουσίαση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ΠΒΑ και όποια άλλα 

ευρωπαΐκά προγράμματα.  

Η κα Πολυδωροπούλου τόνισε να γίνει καταγραφή από ΕΔΚ προτάσεις και της 

Περιφερειακής Αριστείας και ο κ Ζερβάκης τόνισε να μην τεθεί σε κίνδυνο η 

χρηματοδότηση από Περιφερειακούς πόρους. 

Ακολούθησε συζήτηση και συμφωνήθηκε το πλαίσιο των παρουσιάσεων στην 

απογευματινή συνεδρίαση 18/6 στο Παν Αιγαίου.  

Έχει γίνει κρούση από ΕΥΔ στο JRC για υποστήριξη (Ποντικάκης) – υπήρξε θετική 

απάντηση. 

Πορεία υλοποίηση RIS3: 30 ενταγμένα εργα σύνολο 30ME, προβλέψεις συμβάσεων 

4,5 ΜΕ κ προβλέψεις δαπανών 5ΜΕ. Θα βρεθούν πόροι από overbooking και από 

εκπτώσεις έργων, και από έργα που δεν προχωράμε (πχ ΕΤΕΠΥΧ).  

 

Θέμα 4ο  

Ενημέρωση από ΕΥΔ (Π. Κυριάκου) 

Έχει γίνει εξειδίκευση των: 

- Συνεργασία (τύπου ΕΔΚ με περιφερειακή προσέγγιση) (1β) 

- 2β, ηλεκτρονικό εμπόρειο, ηλεκτρ. επιχειρείν  
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- 3α ενισχυση μικρών και νεων επιχειρήσεων  

- 3δ πολυσυλλεκτική επενδυτική προτεραιότητα, εξωστρέφεια μεταποιητικού 

τομέα (εκχώρηση ΕΦΕΠΑΕ) 

Διαχειριστική ευελιξία, ΕΠΑΝΕΚ ή ΔΙΑΠ, υπερδέσμευση 150%, θα σταλούν οι 

εξειδικεύσεις στο ΠΣΕΚ για την γνώμη μας.   

 

Θέμα 5ο 

Ενημέρωση από κ. Πλακωτάρη: Θα ήθελε η ΕΥΔ να προγραμματίσει 5 εργαστήρια 

(θεματικές) επιχειρηματικής ανακάλυψης: Αγροδιατροφή, Ψηφιακές τεχνολογίες, 

Τουρισμός, Περιβάλλον (Ενέργεια) και Φύση και όποια άλλη πρόταση από ΠΣΕΚ.  

Ακολούθησε συζήτηση και προτάσεις από ΠΣΕΚ και θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση για 

συγκεκριμένη πρόταση των εκδηλώσεων. Πρόταση κ Λέκκα: να γίνουν όλα τα 

θεματικά σε όλα τα νησιά – η πρόταση από ΠΣΕΚ να γίνει γραπτώς προς την ΕΥΔ. 

Πρόταση (εκ νέου) του ΠΣΕΚ: Να γίνει μια ημερίδα να παρουσιάσουμε του τι εχει 

γίνει για την καινοτομία στην ΠΒΑ.  

 

Θέμα 6ο 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να γινει αναθεώρηση των προτεραιοτητων εκ νεου και να 

ενεργοποιηθούν ξανά οι ομάδες εργασίες ανά άξονα προτεραιότητας. Είναι επείγον 

να γίνει συνάντηση εργασίας του ΠΣΕΚ και της Περιφερειακής Αρχής ώστε να 

συζητηθεί το επείγον της χαρτογράφησης των επιχειρήσεων για δράσεις και 

επενδύσεις σε καινοτομία. 

 

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

συνεδρίασης. 
 

Τα μέλη 
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Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου.  
 
MYTIΛΗΝΗ, 24/5/2019  

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ 

Θωμαϊδης Νικόλαος Λέκκας Δημήτριος          Καρνιούρας    

         Παναγιώτης 

Αθανασέλης 

Θεολόγος 

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος          Γραμματέας Αναπλ. Γραμματέας 

           

   

   

   

 

Ζούρος Νικόλαος 

 

Τσαχάκη Μαρούσα 

 

Γαλανίδου Νένα 

 

Ζερβάκης Βασίλειος 

Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος 

    

    

    

    

    

 

Πολυδωροπούλου Αμαλία 

 

                    Σκούρτσος   Εμμανουήλ 

                                   Μέλος                                Μέλος 

    

    

    

 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ  

 Μέλος  

   


