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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Πρακτικά 11ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της 

28/6/2019 

 

Σήμερα 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του 

ΠΣΕΚ, σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του προέδρου.  

Παρόντες:  

1) Θωμαΐδης Νικόλαος  

2) Καρνιούρας Παναγιώτης 

3) Λέκκας Δημήτριος  

4) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ 

5) Πολυδωροπούλου Αμαλία 

6) Σκούρτσος Εμμανουήλ 

7) Τσαχάκη Μαρούσα 

 

Απόντες:  

1) Αθανασέλης Θεολόγος  

2) Γαλανίδου Παρθένα 

3)  Ζερβάκης Βασίλειος  

4) Ζούρος Νικόλαος 

 

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν: 

 

Προγραμματισμός δράσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης στα νησιά της ΠΒΑ 

σύμφωνα με το αίτημα της ΕΥΔ ΠΒΑ. 

 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και ενδελεχή συζήτηση και τοποθετήσεις, τα μέλη 

του ΠΣΕΚ ομόφωνα αποφάσισαν ότι: 

 

1. Η Επιχειρηματική Ανακάλυψη (ΕΑ) προϋποθέτει χαρτογράφηση του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Έχουμε αιτηθεί ως ΠΣΕΚ δύο φορές την 

εκπόνηση χαρτογράφησης πεδίου χωρίς να υλοποιηθεί το αίτημα μας. 

2. Ειναι απαραίτητη η δημιουργία δομής διακυβέρνησης της RIS3 και μηχανισμού 

υποστήριξης για την υποστήριξη των δράσεων ΕΑ. Η δομη διακυβέρνησης έχει 

συζητηθεί στις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ και εχει γίνει πρόταση σε συνάρτηση με τη 
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τη δομή που προτείνεται στην Εθνική RIS3 (ΓΓΕΤ). Στα πλαίσια αυτά, έχουν 

οριστεί ομάδες καινοτομίας εντός ΠΣΕΚ ανά θεματικό άξονα προτεραιότητας 

(Αγροδιατροφή, ΤΠΕ, τουρισμός/πολιτισμός, περιβάλλον, νησιά ίσων 

ευκαιριών/μεταφορές). O Πρόεδρος του ΠΣΕΚ έχει παρουσιάσει την πρόταση 

δομής διακυβέρνησης δύο φορές στη Βουλή και στην 1η συνάντηση ΠΣΕΚ στην 

Πάτρα. 

3. Η προετοιμασία μιας πετυχημένης δράσης ΕΑ προϋποθέτει προετοιμασία και 

εμπλοκή των παραγωγικών φορέων (Plan ‐ Do ‐ Check ‐ Act του Κύκλου Deming). 

Ο χρόνος έως το τέλος καλοκαιριού είναι ιδιαίτερα μικρός. Αντιλαμβανόμενοι 

όμως την ανάγκη να προχωρήσει η ανάρτηση προσκλήσεων στους άξονες 1β, 2β 

και 3α, αφού προηγηθεί μια τουλάχιστον μια δράση ΕΑ, προτείνουμε την 

οργάνωση τουλάχιστον μίας δράσης ΕΑ στη Χίο προς το τέλος του Ιουλίου 

(προτεινόμενη περίοδος: τελευταίο 10ήμερο Ιουλίου, προτεινόμενες ημερομηνίες 

24 και 25/7/19) σε τρεις θεματικές προτεραιότητες (Αγροδιατροφή, Μεταφορές και 

Τουρισμός-Φύση-Πολιτισμός) με την εξής μορφή: 

 Εισαγωγική παρουσίαση της RIS3 ΠΒΑ, των υφιστάμενων ενταγμένων έργων 

και του ρόλου του ΠΣΕΚ 

 Παρουσίαση ενός έργου προϊοντικής έρευνας στην αγροδιατροφή ως 

παράδειγμα εκκίνησης της τετραπλής έλικας (ερευνητικές δράσεις στο 

ελαιόλαδο και προϊόντα ελιάς)  

 Παρουσίαση του έργου “Intelligent Research Infrastructure, Shipping, Supply 

Chain, Transport and Logistics” – ENIRISST, για τις έξυπνες μεταφορές 

 Τρεις ξεχωριστές παραλληλες συνεδριάσεις ερευνητικών φορέων με 

εμπλεκόμενους προσκεκλημένους stakeholders για τη συγκρότηση 

επιχειρηματικών ομάδων (δυνητικών δικαιούχων των προσκλήσεων) 

 Τελική κοινή συνεδρίαση - Συμπεράσματα - Παρουσίαση ιδεών επιχειηματικής 

ανακάλυψης 

Τα μέλη του ΠΣΕΚ θα προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν και να προσκαλέσουν 

μέλη του επιχειρηματικού κόσμου στις θεματικές προτεραιότητες του γνωστικού τους 

αντικειμένου.  
 

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.  
 
ΑΘΗΝΑ, 28/6/2019  

 

 
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  

   


