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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
 

9/2/2018 
 

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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) Ζερβάκης Βασίλειος 

4) Θωμαΐδης Νικόλαος 

5) Καρνιούρας Παναγιώτης 

6) Λέκκας Δημήτριος 

7) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ  

8) Σκούρτσος Εμμανουήλ  

9) Τσαχάκη Μαρούσα 

 

Απόντες:  

1) Ζούρος Νικόλαος  

2) 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 4ης συνεδρίασης 

2. Συνέχεια της συζήτησης 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 4ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 

υπογράφουν. 

  

Θέμα 2ο 

Σε συνέχεια του ορισμού των ομάδων επιχειρηματικής ανακάλυψης που ορίστηκαν 

στην 3η συνεδρίαση και όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν την 4η συνεδριαση, 

συμφωνήθηκε ομόφωνα να καταγραφεί η τρέχουσα κατάσταση ανά άξονα της 

υπάρχουσας εγκεκριμένης RIS3 (ΣΕΕ) ΠΒΑ και να προταθούν ανά άξονα: (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.  

Ζητήθηκε από τον πρόεδρο να αναφερθούν ανά άξονα τα παραπάνω από τα άτομα 

που είχαν αναλάβει τις εργασίες αυτές και ακολούθησε συζήτηση.  

Για τον άξονα της Αγροδιατροφής διαπιστώθηκε ότι οι τρείς κατευθύνσεις που 

παρουσιάζονται στην εγκεκριμένη RIS3 είναι προς τη σωστή κατευθυνση και 

προτάθηκε επιπλέον: 

(1) Η αναδιάρθρωση της υφιστάμενης RIS3 στον τομέα της ποιότητας με κύριο 

στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

αγροτικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της ΠΒΑ. Ιδιαίτερη έμφαση 

να δοθεί στην τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των παραγόμενων τροφίμων 

του πρωτογενούς τομέα, γεγονός που θα αποτελέσει τη βάση για την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων.  

(2) Η διατήρηση του στόχου της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας που 

ενισχύουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της αειφόρου 

αξιοποίησης των φυσικών πηγών. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με δράσεις 

όπως: (α) Ανάκτηση βιοδραστικών ενώσεων με διατροφικά και φαρμακευτικά 

οφέλη, ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα ή/και συμπληρώματα διατροφής και 

εκτίμηση της βιοδραστικότητας/διατροφικής αξίας των ενώσεων και των 

παραγόμενων προϊόντων. (β) Αξιοποίηση παραπροϊόντων της πρωτογενούς 

παραγωγής τροφίμων και της βιομηχανίας τροφίμων και σχετικών πρώτων 

υλών για την ανάκτηση συστατικών υψηλής διατροφικής αξίας ή/και 

τεχνολογικής σημασίας και ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα με στόχο την 

ενίσχυση της διατροφικής ή/και προστιθέμενης αξίας.  

(3) Ανάδειξη και αξιοποίηση τροφίμων και συστατικών με πιθανή σημαντική 

βιολογική δράση: (α) Βότανα και αρωματικά φυτά ως αφεψήματα και ως 

πρώτη ύλη για την παραγωγή συστατικών τροφίμων και συμπληρωμάτων 

διατροφής, (β) Άλλα φυτά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τροφίμων, 

συστατικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής και (γ) τρόφιμα 

πλούσια σε βιοδραστικά συστατικά & υποπροϊόντα/παραπροϊόντα τροφίμων. 
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(4) Να ενισχυθεί η περιφέρεια με νέα κέντρα έρευνας στον τομέα της 

αγροδιατροφής με συμμετοχή επιχειρήσεων, όπως πρόσφατα εφαρμόστηκε 

στην περίπτωση της μαστίχας. 

 

Για τον άξονα του Τουρισμού – Φύση – Πολιτισμός : 

Η κα Γαλανίδου ανάφερε ότι ο αρχαιος και νεώτερος Πολιτισμός είναι στα ατού της 

ΠΒΑ, επίσης το θέμα του blue growth είναι πολύ περιορισμένο και χρειάζεται 

επέκταση. Επίσης τα χρηματοδοτικά ποσά είναι περιορισμένα πχ στον e-πολιτισμό. 

Συγκεκριμένα ανάφερε: Ο άξονας Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός όχι μόνο 

επιδέχεται αλλά και χρήζει εμπλουτισμού ώστε να αγκαλιάσει και να αναδείξει  τις 

ιδιαιτερότητες της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της λαϊκής (νεότερης και σύγχρονης) 

κληρονομιάς του Βορείου Αιγαίου συνδέοντάς τες με ένα καινοτόμο και ζωντανό 

πρόγραμμα ανάδειξης και σύνδεσης σε ένα σχέδιο ολιστικής προσέγγισης. Μέσα σε 

αυτό η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνδεθεί με την φυσική κληρονομιά και την 

αγροτική οικονομία και παράδοση των νησιών. Μόνο έτσι θα λειτουργήσουν ως 

συνιστώσα ενός ελκυστικού πακέτου υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος αλλά 

θα λειτουργήσει και ευεργετικά για τους ίδιους τους κατοίκους του Β. Αιγαίου. Είναι 

κατά την κρίση της χρήσιμο να αποσυνδεθεί η ανάπτυξη στο τρίπτυχο αυτό από τη 

παλιά στενή λογική, π.χ. δημιουργία ή τη συντήρηση  υποδομών (π.χ. αναστήλωση 

μιας εκκλησίας). Τα έργα υποδομών είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

ανάπτυξη. Απαιτείται πλέον μια πιο δημιουργική λειτουργία, οραματισμός και 

σχεδιασμός στον άξονα αυτόν που θα φέρει κοντά τις παραγωγικές κι επιστημονικές 

δυνάμεις από διαφορετικά πεδία και ειδικότητες με ένα ζητούμενο: την αειφορία, τον 

σεβασμό στην κληρονομιά, τον πολιτισμό της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε βάθος χρόνου. Η ψηφιακή πρόκληση θα 

μπορούσε εδώ να λειτουργεί συνεκτικά για  όλες τις συνιστώσες του άξονα. Και 

πρόσθεσε την πρόθεση της να συνεργαστεί στενά με την ΕΥΔ, ώστε η αναθεώρηση 

να γίνει με γνώμονα αυτές τις αρχές. 

Ο κ Πλακωτάρης ανέφερε ότι εχουν σχεδιάσει καποιες προσκλήσεις στο e-culture 

και e-health. Ωστόσο, η Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει θέσει βέτο στην έγκριση 

των δράσεων e-culture και του e-government. Άρα θα προχωρήσει μια πρόσκληση 

για το e-health & ότι τo e-culture θα προχωρήσει αφού τεθούν προδιαγραφές 

κεντρικά.  

Για τον άξονα των Νησιών Ίσων Ευκαιριών: αναφέρθηκε από τον κ Πλακωτάρη ότι 

μάλλον θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά αυτός ο άξονας. Ο κ Ζερβάκης ανέφερε ότι 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα σε δράσεις στα πλαίσια της Γαλάζιας 

Ανάπτυξης.  Επίσης η κα Γαλανίδου ανέφερε ότι ο άξονας αυτός «αδικείται» αν 

περιοριστεί στην προτεινόμενη δράση στη Βόρεια Λέσβο, όπως περιγράφεται στην 

υπάρχουσα RIS3, δεδομένου του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας. Συμφωνεί 

με τον κ. Ζερβάκη ότι πρέπει η Γαλάζια Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί την αιχμή του 

δόρατος της Ευρωπαϊκής πολιτικής και της Κομισιόν για τη θάλασσα, να εμπνεύσει  

και να ενσωματωθεί στην αναθεώρηση του άξονα αυτού.  
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Ο κ. Καρνιούρας προτείνει να υπάρχει οριζόντιος άξονας (Τομέας Γνώσης) 

υποστήριξης επιχειρηματικότητας Έντασης Γνώσης όπου θα εντάσονται έργα. 

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 3ου θέματος της προηγούμενης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ, ο 

Γραμματέας του ΠΣΕΚ κ. Παν. Καρνιούρας ετοίμασε περιληπτικό κείμενο βάσης που 

αφορά την εξειδίκευση της δράσης 3_a_3. Ο κ Καρνιούρας παρουσίασε την κεντρική 

ιδέα της εξειδίκευσης και ζήτησε μια μετάθεση για το μέλλον (τέλος Φεβρουαρίου) για 

να διανεμηθεί το κέιμενο στα μέλη του ΠΣΕΚ. Πρέπει να καλυφθεί το έλλειμα γνώσης 

των επιχειρήσεων. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς επιχειρήσεις: καλλιέργεια 

της καινοτομίας, υπηρεσίες διασύνδεσης επιχειρήσεων (ιδεών) με ερευνητικά κέντρα 

και επενδυτικά εργαλεία. Χρειαζόμαστε ένα τοπικό μηχανισμό υποστήριξης της 

Περιφέρειας.  και έγινε συζήτηση μεταξύ ΠΣΕΚ και ΕΥΔ ποιος θα είναι ένας τέτοιος 

ενδεχόμενος φορέας (ή σύμπραξη φορέων) και τη λειτουργία του. Με βάση όσα 

συζητήθηκαν αποφασίστηκε να ετοιμαστεί ένα πληρέστερο κείμενο βάσης από τον κ 

Καρνιούρα εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να διανεμηθεί στα μέλη του ΠΣΕΚ 

και της ΕΥΔ, να υπάρξει μια περίοδος σχολιασμού έως το τέλος Φεβρουαρίου και να 

οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση ΠΣΕΚ. 

 

Θέμα 4ο 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι έκανε κάποιες πρώτες επαφές με πιθανούς ομιλητές για 

την ημερίδα του ΠΣΕΚ ΒΑ και πρότεινε τις ημερομηνίες μεταξύ 12 και 21 Απριλίου 

(σύμφωνα με τη δηλωμένη διαθεσιμότητα των πιθανών ομιλητών). Πρότεινε επίσης 

τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία 

και τη δυνατότητα να επενδύσουν με παράλληλη κρατική ενίσχυση σε καιτόμα 

προϊόντα και διεργασίες στο ΒΑ. Ζήτησε από τα μέλη του ΠΣΕΚ εκ νέου να 

προτείνουν όποιον άλλο εκπρόσωπο ΕΤΑΚ θεωρούν απαραίτητο για την ημερίδα. Ο 

κ Πλακωτάρης πρότεινε δύο επιχειρηματίες και έναν εκπρόσωπο από Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η κα Τσαχάκη πρότεινε να υπάρχει κάποιο υλικό από την ημερίδα για τις 

επιχειρήσεις στο οποίο να κωδικοποιούνται οι βασικές κατευθύνσεις 

χρηματοδότησης ώστε να είναι αποτελεσματική η αξιοποίηση τους από τις 

επιχειρήσεις. Η κα Γαλανίδου πρότεινε να είναι δύο θεματικές ενότητες, μία από τις 

χρηματοδοτικές πηγές και μια από τον επιχειρηματικό κόσμο. 

 

Θέμα 5ο 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ζητήθηκε η συμμετοχή του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Λέσβου στις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ. Στάλθηκε πρόσκληση και παρόν στη 

συνεδρίαση ήταν ο πρόεδρος του ΕΕ κος Ευαγ. Μυρσινιάς. Ο πρόεδρος ζήτησε από 

τον κ. Μυρσινιά να παρουσιάσει τις θέσεις του ΕΕ και πως κατά την άποψη του 

μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση της RIS3 της ΠΒΑ. Ο κ. Μυρσινιάς ανέφερε 
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ότι : 

- Πρόταση στον ειδικό αναπτυξιακό για δομή ευφυούς επιχειρηματικότητας 

- Χώρους για επιταχυντής επιχειρηματικότητας 

- Πρόταση επιχειρηματικού πάρκου, ετοιμος χώρος, με μνημόνιο συνεργασίας 

- Παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων (fagi.gr, jazler λογισμικό κ 

πρόγραμμα μουσικής παραγωγής για ραδιόφωνα)   

Ο κ Καρνιούρας ανέφερε την αποτυχία του μοντέλου του επιχειρηματικού πάρκου 

αυτή τη στιγμή. Ο κ Μαραγκουδάκης διαφώνησε και παρέθεσε παράδειγμα του Παν. 

Πατρών και ο κ. Καρνιουρνας ανέφερε ότι στην Κρήτη με συνεργασία των 6 

ιδρυμάτων εγκρίθηκαν 2 venture capitalists οι οποίοι θα επενδύσουν σε επιχειρήσεις 

εντασης γνώσης. Ο κ Ζερβάκης μετέφερε την εμπειρία του Παν Αιγαίου και τη 

δυσκολία να βρεθούν επενδυτές. Ο κ Καρνιούρας τόνισε την ανάγκη δομής της 

εύρεσης χρηματοδότησης για τέτοιες επιχειρήσεις. Ο κ Αθανασέλλης ρώτησε τον κ. 

Μυρσινιά αν το Ε.Ε. είναι αποδέκτης ερωτημάτων διασύνδεσης επιχειρηματικότητας 

με την έρευνα και καινοτομία. Ο κ Καρνιουρνας τόνισε την ανάγκη χαρτογράφησης 

της επιχειρηματικότητας στο ΒΑ και αν το ΕΕ μπορεί να βοηθήσει σ αυτό το έργο, με 

στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων επιχειρησεων. Ο κ Μυρσινιάς ανεφερε ότι η 

καταγραφή των επιχειρήσεων με βάση το ΚΑΔ και εκεί τα μέλη του ΠΣΕΚ ανεφεραν 

ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος καταγραφής και να αναδειχθεί το ποιοτικό 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του ΕΕ.  

Ο πρόεδρος πρότεινε στα πλαίσια της χαρτογράφησης να γίνει συνάντηση εργασίας 

των Ε.Ε., ΠΣΕΚ και της Περιφερειακής Αρχής ώστε να συζητηθεί η χαρτογράφηση 

του ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις για δράσεις και επενδύσεις σε καινοτομία.  

Ο κ Αθανασελλης πρότεινε να βγει μια πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και προτεινει να φτιαχτεί μια πλατφόρμα δήλωσης του 

ενδιαφέροντος και για υφιστάμενες και για νεες επιχειρηματικές ιδέες. Το ΕΕ Λέσβου 

θα ξεκινησει από τώρα μια προσπάθεια ενεργοποίησης και ενημερωσης των μελών 

του. 

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης δομής για την στηριξη εταιρείες εντασης 

γνώσης.  

Θα ζητήθεί με πρόσκληση σε μελλοντική συνεδρίαση να συμμετέχουν και τα Ε.Ε. 

Σάμου και Χίου.  

Ζητήθηκε από τον κ Μυρσινιά να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, καθότι θεσμικά 

δεν επιτρέπεται η παρουσία του κατά την επεξεργασία θεμάτων εξειδίκευσης και των 

εργασιών της RIS3. 

 

Ο κ Πλακωτάρης ζήτησε να κάνει ενημερωση για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 

στα πλαίσια 1_α_1. Η Πρόσκληση ήταν 3 Μευρω, και οι προτάσεις που κατατέθηκαν 

ανέρχονται στα 5,3 Μευρώ. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 11 προτάσεις. Η αξιολόγηση 

γίνεται στην ΕΥΔ με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης και σε σχέση με την 

πραγματική παραγωγή, το τελικό πρόϊόν, και με τη RIS3 ΠΒΑ. Θα προσληφθεί  

πιθανότατα εξωτερικός αξιολογητής και τα αποτελέσματα αναμένονται σε 3 μήνες.  
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Έγινε ανάγνωση των πρακτικών στα μέλη, τα οποία συμφώνησαν και επικυρώνουν 

τα παρόντα πρακτικά. 

 

Η επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί μέσω doodle (πιθανόν την 3η εβδομάδα του 

Μαρτίου 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, 9/2/2018,  

 
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  

   


