
Πρακτικά 2ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ                Σελίδ α   
 
 

 
 
 
   
 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

Πρακτικά 2ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
 

30/03/2017 
 
Σήμερα 30 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθαν τα μέλη του 

ΠΣΕΚ, σε συνεδρίαση στα γραφεία ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου, μετά από πρόσκληση του 

προέδρου, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης.  

 
Παρόντες:  
1) Αθανασέλης Θεολόγος  
2) Γαλανίδου Παρθένα 
3) Ζερβάκης Βασίλειος 
4) Ζούρος Νικόλαος  
5) Θωμαΐδης Νικόλαος 
6) Καρνιούρας Παναγιώτης 
7) Λέκκας Δημήτριος 
8) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ  
9) Πολυδωροπούλου Αμαλία 
10) Σκούρτσος Εμμανουήλ 
 
Απόντες:  
1) Τσαχάκη Μαρούσα 
 
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. Έγκριση πρακτικών της 1ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ 
2. Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την RIS3 της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
3. Συζήτηση για τις αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου 
4. Διάφορα  
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Θέμα 1ο 

Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 
υπογράφουν. 
  
Θέμα 2ο 
Έγινε διεξοδική παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου, κ. Γ. 
Πλακωτάρη, του προγράμματος RIS3 του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». Μετά από 
συζήτηση που επακολούθησε, διευκρινίστηκαν οι επιχειρησιακές πτυχές των 
Προγραμμάτων και αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η στρατηγική της RIS3 του Βορείου 
Αιγαίου, όπως έχει διατυπωθεί, είναι περιοριστική και απαιτείται να ενταχθούν νέες 
εξειδικεύσεις. Το σώμα συζήτησε για την ανάγκη σχεδιασμού στοχευμένων 
παρεμβάσεων στη βάση πραγματικών αναγκών, στρατηγικών προτεραιοτήτων και 
δυνατοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συμφωνήθηκε δε να συνταχθεί 
σχετική επιστολή προς την ΕΥΔ και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την οποία θα 
προτείνεται σχετική δράση χαρτογράφησης της  ακαδημαικής, ερευνητικής και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΒΑ. Ζητήθηκε επίσης από την ΕΥΔ να 
προσδιορίσει ποιες ώριμες δράσεις σχετίζονται με την RIS3 και έχει θέση σε 
προτεραιότητα η ΕΥΔ, ώστε να προχωρήσουν σύντομα οι προσκλήσεις. Ο κ. 
Πλακωτάρης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η ανακοίνωση τριών προσκλήσεων έως το 
τέλος του 2017, μία σε κάθε θεματικό στόχο. 
 
Θέμα 3ο 
Ο Πρόεδρος κ. Θωμαϊδης παρουσίασε το θεσμικό πλάισιο για τις αρμοδιότητες του 
ΠΣΕΚ και ένα προσχέδιο αποτύπωσης του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας 
Βορείου Αιγαίου στη βάση του οποίου έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη στρατηγική 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν τη σύνδεση καινοτόμων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας και τη συνεισφορά του 
ΠΣΕΚ στην κατεύθυνση αυτή. Τονίστηκε η σημασία της διαδικασίας σύνδεσης και 
αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Περιφέρεια συνδρομή προς την κατεύθυνση αυτή. 
Από τη συζήτηση, αναδείχθηκε ο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός ρόλος του 
Συμβουλίου προς την Περιφέρεια σε θέματα πολιτικής Ε&Κ και εξειδίκευσης των 
δράσεων του ΠΕΠ ΒΑ. Επίσης έγινε συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του ΠΣΕΚ 
και συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι το πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλίου είναι ο 
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 
 
Θέμα 4ο 
Η επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί μέσω doodle. 
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της 
συνεδρίασης. 
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Τα μέλη 

 
Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου.  
 
MYTIΛΗΝΗ, 30/3/2017,  

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 

 

Θωμαϊδης Νικόλαος Λέκκας Δημήτριος          Καρνιούρας    
         Παναγιώτης 

Αθανασέλης 
Θεολόγος 

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος          Γραμματέας Αν. Γραμματέας 
    
    
    
    

 
Ζούρος Νικόλαος 

 
Τσαχάκη Μαρούσα 

 
Γαλανίδου Νένα 

 
Ζερβάκης Βασίλειος 

Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος 
    
    
    
    
    

 
Πολυδωροπούλου Αμαλία 

 
                    Σκούρτσος   Εμμανουήλ 
                                   Μέλος                                Μέλος 

    

    

    

    

    

 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ  

 Μέλος  

   


