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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

Πρακτικά 3ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
 

13/07/2017 
 
Σήμερα 13 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 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) Τσαχάκη Μαρούσα 
11) Σκούρτσος Εμμανουήλ  
 
Απόντες: Ουδείς 
 
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 2ης συνεδρίασης 

2. Διαδικαστικά θέματα (τήρηση πρακτικών) 

3. Ομάδες εργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 

4. Χαρτογράφηση της  ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο ΒΑ 
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5. Συζήτηση επί του σχεδίου της Δράσης 3_a_3 

6. Ημερίδα ΠΣΕΚ – Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

7. Διάφορα 

 
Θέμα 1ο 

Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 
υπογράφουν. 
  
Θέμα 2ο 
Συμφωνήθηκε ομόφωνα να καταγράφονται οι αποφάσεις της συνεδρίασης κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης και αν επιθυμεί κάποιο μέλος να καταγραφεί η προσωπική 
του άποψη αυτή να αποστέλλεται στον πρόεδρο και να περιλαμβάνεται στα 
πρακτικά.  
 
Θέμα 3ο 
Ο Πρόεδρος κ. Θωμαΐδης παρουσίασε τις επαφές που είχε με θεσμικούς 
παράγοντες της ΕΤΑΚ (ΓΓΕΤ, ΥΠΕΠΘ) και με βάση τη συζήτηση που είχε με την 
Δ/νση Προγραμματισμού….ΓΓΕΤ (Αγνή Σπηλιώτη) προτείνει τον ορισμό ομάδων 
εργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης από τα μέλη του ΠΣΕΚ, και μετά από 
συζήτηση που ακολούθησε, οι ΟΕ διαμορφώνονται ως εξής: 
ΟΕ ΤΠΕ: Θ. Αθανασέλλης, Μ. Μαραγκουδάκης 
ΟΕ Αγροδιατροφής: Ν. Θωμαΐδης, Π Καρνιούρας, Μ. Τσαχάκη 
ΟΕ Μεταφορές: Α. Πολυδωροπούλου  
ΟΕ Πολιτισμός και Περιβάλλον: Ν. Γαλανίδου, Ν. Ζούρος, Δ. Λέκκας, Β. Ζερβάκης, 
Μ. Σκούρτσος 
Σκοπός των ΟΕ είναι η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης ΕΤΑΚ στο ΒΑ και η 
διατύπωση κειμένων - θέσεων στους τομείς προτεραιότητας της υπάρχουσας RIS3 
της ΠΒΑ. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι έτοιμα τέλος Σεπτεμβρίου και να 
αποτελέσουν βάση συζήτησης στα πλαίσια συνεδρίασης του ΠΣΕΚ. Τα κείμενα αυτά 
θα χρησιμοποιηθούν για την αναμόρφωση της RIS3 του ΒΑ το 2018.  
 
Θέμα 4ο 

Ο Πρόεδρος τόνισε τη σημασία που θα πρέπει να αποδοθεί ώστε η RIS3 του 
Βορείου Αιγαίου ουσιαστικά να εντοπίζει τις αδυναμίες και να αναδεικνύει τη 
δυναμική του οικοσυστήματος της περιοχής. Σε αυτή τη λογική επανέλαβε τη 
θέση/πρόταση του ΠΣΕΚ όπως αυτή έχει ήδη διατυπωθεί κατά τη 2η συνεδρίαση της 
30 Μαρτίου, να υπάρξει ειδική δράση χαρτογράφησης της ακαδημαϊκής, ερευνητικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΒΑ, η οποία μεταξύ άλλων θα οδηγεί και 
στην υποστήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας μέσω της 
υλοποίησης στοχευμένων εμβληματικών δράσεων. Ο Πρόεδρος πρότεινε και το 
ΠΣΕΚ αποφάσισε να συνταχθεί σχετική επιστολή (την οποία ζητήθηκε να ετοιμάσει ο 
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κος Καρνιούρας) προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την οποία θα προτείνεται 
η προκήρυξη σχετική δράση χαρτογράφησης. 
 
Θέμα 5ο 
Ο Πρόεδρος επανήλθε στο θέμα της εξειδίκευσης της Δράσης «3.α.3 
Υποστηρικτικός Μηχανισμός» και ευχαρίστησε την ΕΥΔ για την αξιοποίηση των 
σχολίων/προτάσεων του ΠΣΕΚ. Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία 
επαναλήφθηκαν οι προβληματισμοί του ΠΣΕΚ – όπως αυτοί διατυπώθηκαν και στην 
επίσημη επιστολή του της 7 Ιουνίου 2017 και τις σχετικές επικοινωνίες. Ο κ 
Πλακωτάρης παρουσίασε τις παρατηρήσεις που έλαβε από τις Κρατικές Ενισχύσεις 
και τις δυσκολίες που υπάρχουν από την επιβολή συγχρηματοδότησης 50% από ίδια 
κεφάλαια. Τα μέλη του ΠΣΕΚ και του ΕΥΔ συμφώνησαν ότι μέσω αξιοποίησης 
υπάρχουσας τεχνογνωσίας, κεφαλαιοποίησης ισχυρών δικτυώσεων και 
ενεργοποίησης δομών και μηχανισμών πανελλαδικά, η παροχή υποστήριξης 
υψηλής προστιθέμενης αξίας θα διασφαλίσει την επιτυχία του εγχειρήματος και το 
μετρήσιμο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα η 
οποία μέσα από μια τέτοια δομή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να διαδραματίσει 
συγκεκριμένο ρόλο. Προς τούτο το ΠΣΕΚ αποφασίζει να επεξεργαστεί εντός Ιουλίου 
εναλλακτική πρόταση (εξειδίκευση) με την οποία θα διασφαλίζεται ο προτεινόμενος, 
υψηλής προτεραιότητας, στόχος με 100% χρηματοδότηση. Προς τούτο θα 
εργαστούν οι κκ Θωμαΐδης, Καρνιούρας, Λέκκας, Πολυδωροπούλου και το κείμενο 
θα υποβληθεί προς έγκριση στην ολομέλεια.  
 
Θέμα 6ο 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε για τις συναντήσεις με ΓΓΕΤ και ΥΠΕΠΘ και προτείνει τη 
διοργάνωση μίας ημερίδας με ομιλητές εκπροσώπους από τη ΓΓΕΤ (όπως την κα Α. 
Σπηλιώτη, υπεύθυνη για την εθνική RIS3), το γραφείο του Αναπλ. Υπουργού 
Έρευνας του ΥΠΕΠΘ για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάποιον εκπρόσωπο από 
το ΠΑΑ, ΥΠΑΑΤ για να παρουσιαστούν οι νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στα 
πλαίσια εθνικών προγραμμάτων που θα δράσουν συμπληρωματικά με το ΠΕΠ ΒΑ. 
Η ημερομηνία θα προσδιοριστεί εντός των επόμενων ημερών και θα είναι πιθανόν 
εντός Σεπτεμβρίου.  
 
Θέμα 7ο 
Ο κ Πλακωτάρης ζήτησε να υπάρξει μέλος από το ΠΣΕΚ για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ΕΘΔ. Αποφασίστηκε να συζητηθεί και να αποφασιστεί δια 
περιφοράς.  
 
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, 13/7/2017,  

 
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  

   


