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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Πρακτικά 6ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
 

29/3/2018 
 

Σήμερα 29 Μαρτίου 2018, 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) Ζούρος Νικόλαος  

4) Θωμαΐδης Νικόλαος 

5) Καρνιούρας Παναγιώτης 

6) Λέκκας Δημήτριος 

7) Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ  

8) Σκούρτσος Εμμανουήλ 

 

Απόντες:  

1) Ζερβάκης Βασίλειος 

2) Πολυδωροπούλου Αμαλία 

3) 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. Επικύρωση πρακτικών 5ης συνεδρίασης 

2. Ημερίδα ΠΣΕΚ – Νέος προγραμματισμός 

3. Διάφορα 
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Θέμα 1ο 

Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα πρακτικά της 5ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 

υπογράφουν. 

  

Θέμα 2ο 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΠΣΕΚ τις ενέργειες που έχουν γίνει σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια με πιθανούς ομιλητές για την ημερίδα του ΠΣΕΚ ΒΑ 

και πρότεινε τις ημερομηνίες μεταξύ 2 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 καινοτόμα 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 (DG REGIO). 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. Θα μεταφερθούν οι αποφάσεις στην περιφερειακή 

αρχή και θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα με παράλληλη ενημέρωση μέσα από την 

Περιφέρεια. 

 

Θέμα 3ο 

Ο κ. Πλακωτάρης ενημέρωσε το ΠΣΕΚ για την υλοποίηση των δράσεων που έχουν 

ενταχθεί ή προκηρυχθεί και τις ενέργειες τις ΕΥΔ ΠΒΑ προς τη χρηματοδότηση νέων 

δράσεων.  

Α) Κέντρο Έρευνας Μαστίχας: Εχει συσταθεί η εταιρεία και υλοποιείται  η δράση με 

την 1η προκαταβολή. 

Β) Χρηματοδότηση προτάσεων Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ: Η ΕΥΔ ΠΒΑ είναι 

σε συννενοηση με τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για να χρηματοδοτηθούν από 

περιφερειακή RIS3 κάποπιες προτάσεις ΕΔΚ της ΠΒΑ. Υπάρχει γενικότερη σκέψη το 

σύνολο της χρηματοδότησης σε οποιαδήποτε περιφερεια να είναι της τάξης των  3-4 

Μ€. Η πρόταση αφορά προτάσεις με βαθμολογίες μεταξύ 3 – 3.95. Αναμένεται 

απαντηση εντός Μαΐου. 

Γ) Ερευνητικές Υποδομές ΠΒΑ: Έχουν κατατεθεί 11 προτασεις στις ερευνητικές 

υποδομές, η ΕΥΔ έχει πάρει το 1ο παραδοτέο από τον αξιολογητή, θα σταλθεί ο 

πρώτος κύκλος απαντήσεων και μέχρι τέλος Μαϊου θα έχει ληφθεί η απόφαση 

χρηματοδότησης. 

Δ) Ενημέρωση για την αναθεώρηση της RIS3 ΠΒΑ: Η DG Regio επιτρέπει την 

αναθεώρηση μετά από διαβούλευση με ΕΕ. Αναμένεται σχετική ενημέρωση μέχρι 

τον Μάιο. Μάλλον θα αυξηθεί ο προυπολογισμός για τον Άξονα 1 και θα μειωθεί 

προυπολογισμός από τον Άξονα του Περιβάλλοντος. Εχει  γίνει ερωτηση  στην DG 

Regio αν μπορούμε να προσθέσουμε νέες προτεραιότητες. Σήμερα φαίνεται να μην 

επιτρέπεται, διότι δεν έχει εφαρμοστεί για θεσμικούς λόγους.  



Πρακτικά 6ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ                Σελίδα 3 
 

 

Ε) ICT: Η ΕΥΔ ενημερώθηκε ότι ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες για τη 

στρατηγική ψηφιακή πολιτική και τον οδηγό για ψηφικό πολιτισμό. Η ΕΥΔ προτείνει 

να προχωρήσει η πρόσκληση ΘΣ 2 (e-government & e-culture) και τα μέλη του 

ΠΣΕΚ συμφώνησαν ομόφωνα. 

ΣΤ) ΕΔΦ: Προκρίνεται η πρόταση για ΕΦΔ η Δ/νση Αναπτ. Προγραμματισμού της 

ΠΒΑ (3 ΠΕΠ έως τώρα εχουν ΕΔΦ). Γίνεται διαβούλευση κεντρικά ώστε η ΕΦΕΠΑΕ 

να γίνει οριζόντιος ΕΔΦ σε όλες τις Περιφέρειες. 

 

 Έγινε ανάγνωση των πρακτικών στα μέλη, τα οποία συμφώνησαν και επικυρώνουν 

τα παρόντα πρακτικά. 

 

Η επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί μέσω doodle (πιθανόν μετά τη διοργάνωση της 

ημερίδας). 

 

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, 29/3/2018,  

 
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  

   


