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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
      ΠΣΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Πρακτικά 9ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ της  
19/3/2019 

 

Σήμερα 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθαν τα μέλη του ΠΣΕΚ, 

σε συνεδρίαση στα γραφεία συνεδριάσεων Τμ. Επιστήμης Θάλασσας, Παν. 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) Πολυδωροπούλου Αμαλία 

 

Απόντες:  

1) Ζούρος Νικόλαος  

2) Τσαχάκη Μαρούσα 

3)  Σκούρτσος Εμμανουήλ  

 

Είχαν προσκαλεστεί και παρευρέθηκαν ο κ. Χρ. Μαλακός και η κα Πίττακα από τη 

ΔΙΑΠ ΠΒΑ και ο κ. Γ. Πλακωτάρης από ΕΥΔ ΠΒΑ. 

 

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 8ης συνεδρίασης 

2. Ενημέρωση για την 6η συνάντηση δικτύου RIS3 στη Θεσσαλονίκη 

3. Εξειδίκευση δράσης 1.β.(1) σχετικά για το μηχανισμό υποστήριξης RIS ΠΒΑ 
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4. Προγραμματισμός συνεδριάσεων ΠΣΕΚ 2019 στα νησιά της ΠΒΑ 

5. Εκ νέου αίτημα για χαρτογράφηση επιχειρηματικού οικοσυστήματος και 

καινοτομίας ΠΒΑ 

6. Διάφορα 

 

Θέμα 1ο 

Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα πρακτικά της 7ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ και τα 

υπογράφουν. 

  

Θέμα 2ο 

Ο πρόεδρος κάλεσε την κα Πολυδωροπούλου να ενημερώσει τα μέλη του ΠΣΕΚ για 

την 6η συνάντηση δικτύου RIS3 που έγινε την 23η Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. 

Συμπερασματικά αναφέρθηκαν: 

• Αναφέρθηκε η ανάγκη ενίσχυσης και χρηματοδότησης των ΠΣΕΚ και των 

δράσεων τους (από την τεχνική βοήθεια του ΠΕΠ & το μηχανισμό υποστήριξης 

καινοτομίας  - παρακολούθησης της RIS3). Θα γίνει διερεύνηση του πως μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί το ΠΣΕΚ Βορ. Αιγαίου 

• Προτάθηκε οριζόντια να δημιουργηθεί ετήσιο σχέδιο δράσης του εκάστοτε 

ΠΣΕΚ 

• Υπάρχει μια οριζόντια απαίτηση από όλα τα ΠΣΕΚ: η χαρτογράφηση του 

πραγματικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας  και καινοτομίας κάθε 

περιφέρειας 

 

Θέμα 3ο  

Ο πρόεδρος εκανε μια τοποθετηση για τις προηγούμενες προτάσεις δημιουργίας 

μηχανισμού υποστήριξης από το ΠΣΕΚ. Ακολούθησε ενημέρωση από ΕΥΔ και 

συζήτηση. 

Ο κ. Πλακωτάρης ανέφερε την πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων από την Τεχνική 

Βοήθεια της ΕΥΔ οι οποίοι θα κάνουν χαρτογράφηση, έκθεση παρακολούθηση της 

RIS3, (πριν την επιτροπή παρακολούθησης του Ιουνίου), παρακολούθηση έρευνας 

στο Βορ. Αιγαίο, σχεδιασμό επόμενων προσκλήσεων και προτάσεις για εργαστήρια 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. Επίσης έγινε ενημέρωση των μελών ΠΣΕΚ για την 

ειξιδίκευση της δράσης 1.β.(1): Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού 

μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την 

προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια. Η δράση αφορά στη δημιουργία ενός 

μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια και τελικός δικαιούχος θα είναι η ΔΙΑΠ. Ο 

στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και 

οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές 

Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης στρατηγικής 

και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κλπ). 
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Παράλληλα ο μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο 

διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επίπεδο των 

συμμέτοχων & τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλ. της αγοράς. Αναφέρεται στη 

δημιουργία και λειτουργία δομής δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό να παρέχει 

ενδεικτικά τις κάτωθι υπηρεσίες: 

• Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό των Δράσεων 

της Στρατηγικής RIS3, που αφορούν την Διαδικασία της Επιχειρηματικής 

Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery) 

• Υποστήριξη των περιφερειακών οργάνων που συμμετέχουν στην 

διακυβέρνηση της RIS3 

• Υποστήριξη της Περιφέρειας για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση 

όλων των φορέων του οικοσυστήματος 

• Υποστήριξη της Περιφέρειας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

• Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης 

της RIS3 

• Υποστήριξη της λειτουργίας κοινής δομής διαμεσολάβησης μεταξύ των 

ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της ΠΒΑ. 

• Μεταφορά γνώσης και κινητοποίηση του επιχειρηματικού/παραγωγικούιστού 

• Προετοιμασία για το μέλλον της Στρατηγικής RIS3 – 2020/2030 

Στόχος αυτής της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Περιφέρειας σε σύνδεση τόσο με τους ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας, όσο και 

με όποιαν άλλη σχετική πηγή ικανοποιεί αυτό το στόχο στο πλαίσιο άσκησης των 

αρμοδιοτήτων της. Η δόμησή του και λειτουργία του διέπεται από τη Στρατηγική 

«Έξυπνης Εξειδίκευσης» με προοπτική να καθιερωθεί ως μηχανισμός διαρκούς 

ανάπτυξης ΕΤΑΚ στο Βόρειο Αιγαίο. 

 

Θέμα 4ο  

Έγινε συζήτηση για τον προγραμματισμό και συμφωνήθηκε να συνδυαστούν με τα 

εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης. Θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη 

συνεδρίαση όταν θα υπάρχει κάποια πρόταση από τον τεχνικό σύμβουλο. 

 

Θέμα 5ο 

Θα περιμένουμε την πρόταση από τον Τεχνικό Σύμβουλο και θα ακολουθήσει 

ενημέρωση και συνάντηση μαζί του παρουσία της ΕΥΔ. Ο Πρόεδρος πρότεινε να 

γινει εκ νέου αναθεώρηση των προτεραιοτητων εκ νεου με βάση τις ομάδες του 

ΠΣΕΚ και ζήτησε να ενεργοποίηθούν. 

 
 

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, 19/3/2019  

 
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  

   


