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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Πρακτικά 13ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της 

12/12/2019 

 

Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ, στους χώρους της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο 1ο χλμ 

Μυτιλήνης – Λουτρών, συνήλθαν τα μέλη του ΠΣΕΚ, σε συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του προέδρου.  

Παρόντες:  

1) Θωμαΐδης Νικόλαος  

2) Αθανασέλης Θεολόγος  

3) Γαλανίδου Παρθένα  

4) Ζερβάκης Βασίλειος 

5) Ζούρος Νικόλαος  

6) Λέκκας Δημήτριος 

7) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ 

8) Πολυδωροπούλου Αμαλία 

9) Τσαχάκη Μαρούσα 

 

Απόντες:  

1)  Καρνιούρας Παναγιώτης  

2) Σκούρτσος Εμμανουήλ 

 

με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Επικύρωση πρακτικών 12ης συνεδρίασης 

2. Ενημέρωση για την 7η Συνάντηση Δικτύου RIS3  

3. Συζήτηση για την πρόταση του μηχανισμού υποστήριξης της RIS3 της ΠΒΑ και 

υποβολής πρότασης από ΔΙΑΠ ΠΒΑ 

4. Συζήτηση για τις οργανωτικές αλλαγές και τη διακυβέρνηση της RIS3 στα πλαίσια της 

νέας προγραμματικής περιόδου - Πρόσκληση στη νέα Περιφερειακή Αρχή 

5. Συζήτηση για τις μελλοντικές δράσεις και προσκλήσεις – πρόσκληση και συζήτηση με 

την ΕΥΔ και τους τεχνικούς συμβούλους 

6. Διάφορα 
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Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Περιφερειαρχης κ. Κ. Μουτζούρης και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Π. Κουφέλος. 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη για την 

παρουσία τους και την υποστήριξη τους. Μετά από την εισαγωγή και την εισήγηση 

του Προέδρου για την ανάγκη δημιουργίας δομής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας και Διακυβέρνησης της RIS3 ΠΒΑ στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο, την ανάγκη ο υπό αξιολόγηση Μηχανισμός Υποστήριξης 

να υποστηρίζει τις δράσεις του Περιφερειάρχη και του ΠΣΕΚ, όπως η απαραίτητη 

χαρτογράφηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το Μητρώο Επιχειρήσεων, και 

τις μελλοντικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης ενόψη του σχεδιασμού της 

RIS3 της νέας προγραμματικής περιόδου (η πρόταση και το ΤΔ κατατέθηκαν από τη 

ΔΙΑΠ στην ΕΥΔ ΒΑ και αναμένεται η ένταξη του έως τέλος Δεκεμβρίου) και ενδελεχή 

συζήτηση για το σχέδιο και την έδρα του Μηχανισμού Υποστήριξης και τοποθετήσεις 

από τον κ. Πλακωτάρη, Δ/ντή της ΕΥΔ ΠΑ και τα μέλη του ΠΣΕΚ, τα τελευταία 

ομόφωνα αποφάσισαν ότι: 
 

1. Επικυρώθηκαν και υπογράφηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης 

2. Τονίστηκε εκ νέου ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία δομής διακυβέρνησης της 

RIS3 και μηχανισμού υποστήριξης για την υποστήριξη των δράσεων Ε&Α, μετά 

και από την ενημέρωση από τον κ Πλακωτάρη για τη συνάντηση του δικτύου της 

RIS3 στη Χίο αλλά και την ενημέρωση από την ΕΕ για τη νέα Προγραμματική 

Περίοδο (10/12/19 στην Αθήνα). Η δομή διακυβέρνησης έχει κατατεθεί ως 

πρόταση του ΠΣΕΚ ΠΒΑ και περιλαμβάνει δημιουργία δομής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας. Ο Περιφερειάρχης συμφώνησε ότι είναι σημαντικό και θα το 

δρομολογήσει μαζί με το Μηχανισμό Υποστήριξης. 

3. Αφού παρουσιαστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τη ΔΙΑΠ σύντομα από τον 

κ Πλακωτάρη για τον Μηχανισμό Υποστήριξης, το ΠΣΕΚ ΒΑ ομόφωνα 

επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο μηχανισμός υποστήριξης ξεκάθαρα θα 

υποστηρίζει τις δράσεις και το έργο του ΠΣΕΚ και θα δρομολογηθεί μετά την 

προκήρυξη του Τεχνικού Συμβούλου, η δράση της Χαρτογράφησης, της 

κατάρτισης Μητρώου Επιχειρήσεων και στη συνέχεια θα σχεδιαστεί η επόμενη 

Επιχειρηματική Ανακάλυψη (ΕΑ) στα πλαίσια της διαμόρφωσης του νέο σχεδίου 

Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΒΑ (2021-2027). 

4. Συζητήθηκε στα πλαίσια του θέματος 2 και η νέα Περιφερειακή Αρχή συμφώνησε 

για την αλλαγή στη δομή της Περιφέρειας ενώ έγινε ενδελεχής συζήτηση για τα 

άτομα που θα προσληφθούν όπως και την έδρα του Μηχανισμού Υποστήριξης. 

Συζητήθηκαν διάφορα επιχειρηματικά σχέδια και η ανάγκη επάνδρωσης αυτής της 

δομής το συντομότερο δυνατό. 

5. Έγινε παρουσίαση των ανοικτών προσκλήσεων από το Δντη της ΕΥΔ κ. Γ. 

Πλακωτάρη και τις επόμενες σχεδιασμένες προσκλήσεις. Μετά από 

πρόταση του Προέδρου του ΠΣΕΚ και συζήτηση μετά τα μέλη του ΠΣΕΚ 

συμφωνήθηκε να σχεδιαστεί πρόσκληση για δημιουργία Clusters σε 2-3 

τομείς προτεραιότητας σε δύο φάσεις (αρχική πρόσκληση facilitator, 
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δημιουργία και λειτουργία Cluster). H κα Πολυδωροπούλου ανέφερε ότι στην 

Πρόσκληση της ΓΓΕΤ για τα Clusters καινοτομίας, για τους φορείς αρωγούς 

ισχύει ο κανονισμός τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis): το συνολικό ποσό 

των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 

περίοδο τριών οικονομικών ετών. Κανένας ερευνητικό φορέας εάν θέλει να 

έχει το ρόλο του  φορέα αρωγού, δεν μπορεί να υπογράψει αυτό για ένα 

μόνο έργο. Στην ίδια πρόσκληση εάν ο φορέας αρωγός είναι επιχείρηση τότε 

οι ερευνητικοί φορείς που συμμετέχουν δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. 

Επομένως, οι επόμενες προσκλήσεις οι οποίες θα θέλουν συνεργασία των 

Clusters με τους ερευνητικούς φορείς  θα πρέπει να λάβουν το παραπάνω 

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

συνεδρίασης. 
 

 

 

Τα μέλη 

 
Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου.  
 
ΑΘΗΝΑ, 12/12/2019  

 

 
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  

   


