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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

Πρακτικά 4ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
 

14/12/2017 
 
Σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 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) Θωμαΐδης Νικόλαος 
4) Καρνιούρας Παναγιώτης 
5) Λέκκας Δημήτριος 
6) Τσαχάκη Μαρούσα 
7) Σκούρτσος Εμμανουήλ  
 
Απόντες:  
1) Ζερβάκης Βασίλειος 
2) Ζούρος Νικόλαος  
3) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ  
4) Πολυδωροπούλου Αμαλία 
 
 
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 3ης συνεδρίασης 

2. Συζήτηση και προγραμματισμός δράσεων για την αναθεώρηση της RIS3-ΠΒΑ 

3. Εξειδίκευση της Δράσης 3_a_3 

4. Ημερίδα ΠΣΕΚ – Νέος προγραμματισμός 
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5. Διάφορα 

 
Θέμα 1ο 

Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 
υπογράφουν. 
  
Θέμα 2ο 
Σε συνέχεια του ορισμού των ομάδων επιχειρηματικής ανακάλυψης που ορίστηκαν 
στην προηγούμενη συνεδρίαση συμφωνήθηκε ομόφωνα να καταγραφεί η τρέχουσα 
κατάσταση ανά θεματικό τομέα της υπάρχουσας εγκεκριμένης RIS3 (ΣΕΕ) ΠΒΑ και 
να προταθούν ανά θεματικό τομέα: (α) ποιες δράσεις πρέπει να παραμείνουν και να 
επιδιωχθεί η υλοποίηση τους, (β) ποιες δεν είναι απαραίτητες και μπορούν να 
παραληφθούν ή να αναθεωρηθούν και (γ) ποιες νέες δράσεις θεωρούνται 
απαραίτητες ώστε να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση της RIS3 ΠΒΑ. Τα κείμενα 
μπορεί να είναι σύντομα και θα πρέπει να είναι έτοιμα αρχές Φεβρουαρίου και θα 
αποτελέσουν βάση συζήτησης στα πλαίσια της επόμενης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ. 
Ταυτόχρονα η ΕΥΔ ανέφερε ότι γίνεται αξιολόγηση της υλοποίησης της RIS3 ΠΒΑ η 
οποία θα ολοκληρωθεί εντός 2018. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι υπάρχει υπερκάλυψη 
όσων δράσεων έχουν προκηρυχθεί και ότι θα γίνει χρήση των στατιστικών στοιχείων 
της ΓΓΕΤ από τις υποβληθείσες προτάσεις της 1ης πρόσκλησης ΕΔΚ για τη ΠΒΑ.  
 
Θέμα 3ο 
Σε συνέχεια του 4ου Θέματος της προηγούμενης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ, ο 
Γραμματέας του ΠΣΕΚ κ. Παν. Καρνιούρας ετοίμασε κείμενο χαρτογράφησης της 
υπάρχουσας RIS3, την ανάγκη αναθεώρησης της και τη μεθοδολογία 
χαρτογράφησης. Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων, θα γίνει 
ανάλυση δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών του οικονομικού και Ε&Κ 
οικοσυστήματος της ΠΒΑ και θα προταθούν ενδεικτικά σημεία τροποποίησης και 
εμπλουτισμού της υπάρχουσας RIS3. Το κείμενο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα των πρακτικών αυτών. Το κείμενο αυτό θα αποσταλεί στην Περιφέρεια για 
περαιτέρω αποφάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση της μελέτης 
χαρτογράφησης.  
Όσον αφορά την εξειδίκευση της δράσης 3_a_3, το ΠΣΕΚ αποφασίζει να 
επεξεργαστεί εντός Ιανουαρίου εναλλακτική πρόταση (εξειδίκευση) με την οποία θα 
διασφαλίζεται ο προτεινόμενος, υψηλής προτεραιότητας, στόχος με 100% 
χρηματοδότηση. Ο κ Καρνιούρας παρουσίασε μία ιδέα εξειδίκευσης και έγινε 
συζήτηση μεταξύ ΠΣΕΚ και ΕΥΔ ποιος θα είναι ένας τέτοιος ενδεχόμενος φορέας (ή 
σύμπραξη φορέων) και τη λειτουργία του. Αποφασίστηκε να ετοιμαστεί ένα κείμενο 
βάσης από τον κ Καρνιούρα και να διανεμηθεί στα μέλη του ΠΣΕΚ και της ΕΥΔ, να 
υπάρξει μια περίοδος ζύμωσης και να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί στην επόμενη 
συνεδρίαση ΠΣΕΚ. 
 
Θέμα 4ο 
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Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι εξαιτίας του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας 
Κρήτης δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της ημερίδας του ΠΣΕΚ ΒΑ, παρόλο 
που είχε συμφωνηθεί ημερομηνία, ομιλητές και είχαν σταλεί οι προσκλήσεις. 
Συμφωνήθηκε επίσης να αποδεσμευτεί η ημερίδα του ΠΣΕΚ από το επόμενο 
Αναπτυξιακό Συνέδριο Βορ. Αιγαίου. Ο Πρόεδρος 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, από το ΠΑΑ (ΥΠΑΑΤ) και όποιον άλλο 
εκπρόσωπο ΕΤΑΚ προτείνουν τα μέλη του ΠΣΕΚ ανά θεματικό τομέα, ώστε να 
παρουσιαστούν ολοκληρωμένα οι νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στα πλαίσια 
εθνικών προγραμμάτων που θα δράσουν συμπληρωματικά με το ΠΕΠ ΒΑ. 
Διατυπώθηκε η άποψη από τον κ Αθανασέλη ότι τα εργαστήρια επιχειρηματικής 
ανακάλυψης θα μπορούσαν να συνδυαστούν με κάποιο προσκεκλημένο ομιλητή και 
με κάποια παρουσίαση ανά θεματική προτεραιότητα. Η ημερομηνία θα 
προσδιοριστεί εντός του επόμενου μήνα και θα είναι πιθανόν εντός Απριλίου 2018.  
 
Θέμα 5ο 
Ο Πρόεδρος ζήτησε ενημέρωση από τον κ Αθανασέλη για την Τεχνική Συνάντηση 
Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ - Stakeholders) του προγράμματος 
"Islands of Innovation: Innovation Policies for Sustainable European Islands" για το 
οποίο υπήρξε πρόσκληση συμμετοχής του ΠΣΕΚ από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υλοποιεί το έργο Islands Of 
Innovation του Προγράμματος Interreg Europe 2014-2020. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με  τη φιλοσοφία του 
προγράμματος Interreg Europe προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 
Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ - Stakeholders Group) με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που μπορούν να διαμορφώνουν ή/και να 
εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές, είτε λειτουργούν συμβουλευτικά ή επικουρικά σε 
θέματα καινοτομίας, καθώς και εκπροσώπων από το χώρο της ιδιωτικής οικονομίας 
& συμβουλευτικής των κλάδων ενδιαφέροντος.  
 
Επίσης ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δ/ντη της ΕΥΔ κ Πλακωτάρη να ενημερώσει το 
ΠΣΕΚ για τη δράση 3δ.2.2, «Συνεισφορά του ΕΠ «Βορείου Αιγαίου» στο Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ». Ο κ Πλακωτάρης περιέγραψε το κενό χρηματοδότησης 
όπως αποτυπώθηκε σε πρόσφατη ενημέρωση από τις Κρατικές Ενισχύσεις, τα 
πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία (κυρίως στην επιχειρηματικότητα) και ανέφερε ότι 
δημιουργείται «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), από την ανάγκη 
λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου το οποίο θα συν-επενδύει  μαζί με τις 
Τράπεζες σε χρηματοδοτικά μέσα. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ με απόφαση της θα εκχωρήσει 
αρμοδιότητες και πόρους προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (8.000.000 ευρώ). Η ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ θα εκδώσει πρόσκληση που θα καλεί ως μοναδικό δυνητικό δικαιούχο την 
εταιρεία ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ως διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και ως δικαιούχος 
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της πράξης). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει ότι τέλος του Φεβρουαρίου 
θα είναι έτοιμο το Ταμείο για χρηματοδότηση Επιχειρήσεων.  
 
Έγινε ανάγνωση των πρακτικών στα μέλη, τα οποία συμφώνησαν και επικυρώνουν 
τα παρόντα πρακτικά. 
 
Η επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί μέσω doodle (πιθανόν 8 ή 9 Φεβρουαρίου 2018). 
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, 14/12/2017,  

 
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  

   


