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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στις 11:30 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πανελλήνια συνάντηση των
Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ύστερα από Πρόσκληση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και του Προέδρου του ΠΣΕΚ . Η συνάντηση οργανώθηκε σε
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συνημμένα:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ημερήσια διάταξη
Παρουσίαση του κ. Α. Χατζηπαραδείση (ΓΓΕΤ)
Παρουσίαση του κ. Γ. Αγγελόπουλου (ΠΣΕΚ Δ. Ελλάδας)
Παρουσίαση στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Περιφ. Αττικής (Κ. Σταυροπούλου
Παρουσίαση δράσεων του κ. Δ. Νιάρχου (ΠΣΕΚ Αττικής)
)Παρουσίαση του κ. Ι. Γεωργίου (ΠΣΕΚ Ηπείρου)
Παρουσίαση του κ. Ν. Θωμαΐδη (ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου)
Παρουσίαση της κας Π. Φώκιαλη (ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου)
Παρουσίαση του Χ. Τσακίρογλου (ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας)

Ημερήσια Διάταξη
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Συμμετοχές
Στην πρώτη συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.)
συμμετείχαν:
Ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας, καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου
Πατρών Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας - Διευθυντής Ερευνών
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Βασίλης Μπουργανός, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Αττικής – ερευνητής Α, Διευθυντής και
Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Δημήτριος Νιάρχος, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου,
καθηγητής τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος
Θωμαϊδης, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Κρήτης, καθηγητής τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Στεφανίδης, ο αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Κρήτης – Φυσικός,
Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μιχάλης Καθαράκης, ο
αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Πρόεδρος Επιστημονικού
Συμβουλίου, Σχεδιασμός Ε&Α&Διαχείριση Δραστηριοτήτων, Έργων, Προγραμμάτων CERN και
ESA Πέτρος Σουκουλιάς, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκπρόσωπος της Ελλάδας στο
CERN Κωνσταντίνος Φούντας, ο Γραμματέας ΠΣΕΚ Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννης Μπακούρος, ο
Γραμματέας ΠΣΕΚ Θεσσαλίας – Ιδρυτικό μέλος/ Διευθύνων Σύμβουλος Εκπαιδευτικού
Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ Βασίλης Ζάρκος, το μέλος του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου Θεολόγος
Αθανασέλης, το μέλος του ΠΣΕΚ Ηπείρου Ιωάννης Γεωργίου, το μέλος ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου
Περσεφόνη Φώκιαλη, το μέλος ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Τσακίρογλου, ΠΣΕΚ Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης Παντελής Μπότσαρης, τα μέλη ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας Ήρα
Αντωνοπούλου, Γιώργος Σαλάχας, Σωτήριος Μιχαλόπουλος, Ιωάννης Καρύδας.
Επίσης παρακολούθησαν τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος
Αγγελόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης Δημήτρης
Δριβίλας, ο περιφερειακός σύμβουλος Τρύφων Φωτόπουλος, η περιφερειακή σύμβουλος –
εντεταλμένη αναπτυξιακού προγραμματισμού Αττικής Καλλιόπη Σταυροπούλου, η Εκτελεστική
Γραμματέας ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ελένη Σπυράκη, η Προϊσταμένη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Άλκηστις
Σταθοπούλου, ο Κλεομένης Μπάρλος (ΣΕΒΠ&ΔΕ), ο Θεόδωρος Τσούμπελης (Επιμελητήριο
Αχαΐας), Ιωάννης Γαροφαλάκης (Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ Διοφαντος), ο Αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος του Patras IQ Δημοσθένης Πολύζος, ο Βασίλης
Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), το στέλεχος υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μιχαήλ
Γκούμας, ο εξωτερικός συνεργάτης της Περιφέρειας Ηπείρου – Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος
Στρογγυλόπουλος, καθώς επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
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Συνεδρίαση
Μέρος 1ο
O Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας τονίζοντας την σημασία της
έρευνας και της καινοτομίας στην διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής
ανάπτυξης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να
συμμετέχουν ενεργά στην συνάντηση.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας και
προεδρεύων του 1ου μέρους της Συνεδρίασης κ. Κωνσταντίνος Καρπέτας τόνισε την σημασία
των ΠΣΕΚ ως νεοσύστατο συμβουλευτικό όργανο που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με
την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα και ξεκίνησε το πρώτο μέρος της πανελλήνιας
συνάντησης των ΠΣΕΚ.
Παίρνοντας τον λόγο η Γεν. Γραμ. Ματρώνα Κυπριανίδου, αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά
ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, τονίζοντας όμως το χάσμα καινοτομίας που υπάρχει καθώς η
Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μέτρια καινοτόμος χώρα. Η δρ. Ματρώνα Κυπριανίδου κάνοντας μια
αναφορά επιδόσεις καινοτομίας της χώρας στον τομέα της καινοτομίας, προχώρησε στην
παρουσίαση των
δράσεων που γίνονται προκειμένου να προωθηθεί η καινοτόμος
επιχειρηματικότητα. Επίσης ανακοίνωσε την προκήρυξη ενός νέου προγράμματος, ύψους 15 εκ.
ευρώ που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, για την ίδρυση
γραφείων μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα αποτελούν την γέφυρα για την μετατροπή μιας
ερευνητικής ιδέας σε καινοτόμα προϊόντα. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην προσπάθεια
στήριξης-χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς εντάσεως
γνώσης, που γίνεται με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτομίας, μια επένδυση
ύψους 260 εκ. ευρώ. Επίσης μίλησε για μια σειρά σχετικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα,
όπως φοροαπαλλαγές, ένταξη εταιρειών στον καινούργιο αναπτυξιακό νόμο και κλείνοντας
μίλησε για τον σκοπό και την σπουδαιότητα της δημιουργίας των Π.Σ.Ε.Κ.
Στην συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Marc
Lemaitre, μίλησε για την πολύ σημαντική επίδειξη εξωστρέφειας που απαιτείται, την
αξιοποίηση καινοτομίας και κυρίως την δημιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που
απαιτούνται, προκειμένου το μέλλον της χώρας μας να προωθηθεί μέσα από διεθνή
εμπορεύσιμα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Μέρος 2ο
Στο 2Ο μέρος της συνάντησης, με προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο του ΠΣΕΚ Δυτ. Ελλάδας κ.
Βασίλειο Μπουργανό ο οποίος έδωσε τον λόγο στον κ. Δρ. Αστέριο Χατζηπαραδείση,
Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο κ. Χατζηπαραδείσης αρχικά παρουσίασε το ελληνικό σύστημα
έρευνας και καινοτομίας και τα βασικά του χαρακτηριστικά που όπως είπε είναι το μικρό
μέγεθος αλλά και η υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει. Συνέχισε
παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και τον βασικό της
στόχο που είναι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην οικονομία της
γνώσης.
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Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας δρ.Κυπριανίδου κάνοντας μια μικρή παρέμβαση,
ενημέρωσε ότι με βάση τα πολύ καλά αποτελέσματα που είχε ο 1 ος κύκλος της δράσης ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ έχει γίνει η ανασκόπηση του 2ου κύκλου με στόχο να είναι έτοιμη η
σχετική πρόσκληση κατά τα τέλη Ιανουαρίου 2019 από το υπουργείο. Τόνισε ότι λόγω της
σπουδαιότητας της δράσης, έχουν γίνει ποιοτικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την άνετη
ολοκλήρωση των έργων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Στην συνέχεια
αναφέρθηκε για ενημερωτικούς λόγους, στις δράσεις του PRIMA που αφορούν το νερό και την
αγρο-διατροφή. Δράσεις που υλοποιούνται με ευρωμεσογειακή συνεργασία και που η Ελλάδα
παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα δείχνοντας έτσι ότι το ερευνητικό οικοσύστημα της
χώρας μας έχει μια εξωστρέφεια σε ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο.
Ακολούθως ο κ. Νιάρχος, εκπρόσωπος του ΠΣΕΚ Αττικής, έθεσε τους προβληματισμούς του
σχετικά με την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου και η δρ. Κυπριανίδου
κάνοντας τις σχετικές διευκρινήσεις. Στην συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο εκπρόσωπος της
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης ενημέρωσε ότι σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περιόδου βρίσκονται στο
στάδιο της διαμόρφωσης του σχετικού πλαισίου εξηγώντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η φάση των
διαπραγματεύσεων.
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Δρ. Γεώργιο Αγγελόπουλο , Καθηγητή, Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος. Ο κ. Αγγελόπουλος προσπάθησε να παρουσιάσει συνολικά το
οικοσύστημα των ΠΣΕΚ στην χώρα, με την επιφύλαξη του βαθμού προετοιμασίας όλων των
ΠΣΕΚ και έδωσε έμφαση στο έργο του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας.

Μέρος 3ο
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συνάντησης με προεδρεύοντα τον κ. Αστέριο
Χατζηπαραδείση, οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας της
χώρας αντάλλαξαν απόψεις, τοποθετήθηκαν και γενικά ενημέρωσαν τους ενδιαφερομένους
σχετικά με τις δράσεις που υλοποιεί, την δομή και γενικά την οργάνωση που παρουσιάζει κάθε
ΠΣΕΚ. ιδιαίτερα συζητήθηκαν:
Ο διαφορετικός βαθμός ωριμότητας και ολοκλήρωσης του θεσμού με τις υπάρχουσες
δομές προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό
επίπεδο.
Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού με οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό (πχ
διοικητικό).
Το ζήτημα του εσωτερικού κανονισμού. Συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα ενιαίο
σχέδιο κανονισμού το οποίο προσαρμόζεται από κάθε ΠΣΕΚ.
Βέλτιστη προσαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 σε κάθε Περιφέρεια με την
βοήθεια των ΠΣΕΚ.
Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα προετοιμασίας, από την πλευρά των ΠΣΕΚ, ενός
ετήσιου σχεδίου δράσης το οποίο θα προτείνεται στην περιφέρεια και μέσα από αυτό να
παρουσιάζονται οι ετήσιες δράσεις και δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση
του. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται και η συσχέτιση δαπάνης-δράσης.
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Τέλος αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση των ΠΣΕΚ να γίνει στο α εξάμηνο του 2019,
στην Αθήνα και άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας της σχετικής ατζέντας.
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