ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 17:00μμ συνήλθε στην Αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το σώμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ,όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 38/30.3.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις 15/5/2020.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:
1. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ-Καθηγητής Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων στο ΕΑΠ
2. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής- Διευθυντής Εργαστηρίου
Μηχανικής και Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
4. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
5. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου
της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»
6. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
7. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
8. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής:
9. Αντωνοπούλου Ήρα του Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
10. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
«FOOD FOR LIFE»
11. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας ,Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων ενώ προσκεκλημένοι
ομιλητές ήταν η κα Σταθοπούλου Άλκηστις ,Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Ε. (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.) και ο κ. Νικολαΐδης Παντελής από
το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την ΠΔΕ.
Στο σημείο αυτό και αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία των μελών του Π.Σ.Ε.Κ ,ο
Πρόεδρος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Ενημέρωση Μελών ΔΣ από τον Πρόεδρο κ. Καλαβρουζιώτη Ιωάννη
2. Εκλογή αναπληρωτή Γραμματέα του ΠΣΕΚ
3. Ενημέρωση για τις δράσεις του ΠΣΕΚ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του
συμβουλίου από το μέλος του ΠΣΕΚ κ. Μπουργανό Βασίλειο
4. Πρόταση Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη Νεκτάριου για έκφραση γνώμης του ΠΣΕΚ που
αφορά την ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου
5. Ενημέρωση από την κα Σταθοπούλου Άλκηστις ,Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΔΕ για τις δράσεις και τα έργα που
υλοποιούνται και τις δυνατότητες νέων προσκλήσεων στην Έρευνα και Καινοτομία
6. Παρουσίαση από τον κ. Νικολαΐδη Παντελή για την πρωτοβουλία REBRAIN GREECE
7. Κανονισμός λειτουργίας του ΠΣΕΚ
ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ καλωσόρισε τα μέλη και ομόφωνα αποφασίστηκε μετά από πρότασή
του, οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα
17:00μμ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο – ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΕΚ
Ψηφολέκτης ορίστηκε ο γραμματέας του Π.Σ.Ε.Κ. κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος.
Στην κλειστή ψηφοφορία συμμετείχαν τα οχτώ (8) παρευρισκόμενα μέλη. Η κα Σαρμά
Αλεξάνδρα εκλέγεται κατά πλειοψηφία και ορίζεται αναπληρώτρια γραμματέας στην
σύνθεση του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Kαινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ)
της Δυτικής Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 3 Ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
Ο εισηγητής κ. Μπουργανός Βασίλειος ως μέλος και της προηγούμενη θητείας του Π.Σ.Ε.Κ.
έκανε μια σύντομη παρουσίαση στα υπόλοιπα μέλη για τους στόχους και τις
προτεραιότητες του ΠΣΕΚ της πρώτης περιόδου, τα μέχρι τώρα δρομολογηθέντα
προγράμματα, τις συνέργειες και τη διοικητική οργάνωσή του. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συνέταξε το 2018 το προηγούμενο Π.Σ.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα προηγούμενα πρακτικά του Οργάνου αλλά και η παρουσίαση
του κ. Μπουργανού Β. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. (Όργανα Διακυβέρνησης> Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας)
Με αφορμή τη παρουσίαση του κ. Μπουργανού, ο Πρόεδρος τόνισε τον σημαντικό ρόλο
που καλούνται να διαδραματίσουν, τους προκαθορισμένους στόχους και τον
συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό χαρακτήρα του ΠΣΕΚ στη διάθεση της Περιφερειακής Αρχής.
Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας ,Έρευνας και Καινοτομίας κ.
Ζαΐμης Φωκίων ευχαρίστησε τα προηγούμενα μέλη για το έργο τους και τις πρωτοποριακές

τους δράσεις. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής
βάσει των τρεχουσών αναγκών της περιοχής τονίζοντας ότι θα προβούν σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση της παραγωγικότητας και των θέσεων εργασίας και
την επίλυση τυχόν προβλημάτων του παρελθόντος.

ΘΕΜΑ 4 Ο – ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ο Πρόεδρος έθεσε το επόμενο θέμα συζήτησης αναφορικά με την πρόταση του
Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη Νεκτάριου για την σύσταση ενός (1) νέου ερευνητικού κέντρου
στο οποίο θα ενταχθούν τρία (3) νέα ινστιτούτα που θα ιδρυθούν με συγκεκριμένη
στόχευση για την ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της περιοχής. Πιο αναλυτικά, το
Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων, το Ινστιτούτο Ιατρικής
Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής της Τεχνολογίας. Για την επωνυμία του κέντρου
προτείνεται το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας , Καινοτομίας και Ανάπτυξης” (Ε.Κ.Ε.Κ.Α)
Το εν λόγω θέμα αποτέλεσε αντικείμενο ευρύτατης συζήτησης όπου τα μέλη αντάλλαξαν
τις απόψεις του. Κατόπιν πρότασης του Προέδρου ακολούθησε ανοιχτή ψηφοφορία με την
πλειοψηφία να τάσσεται υπέρ της πρότασης της Περιφερειακής Αρχής.
Το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΣΕΚ που έχει
προσδιορισθεί για την 1η Ιουνίου ,2020.
ΘΕΜΑ 5 ο – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
RIS -3
Η εισηγήτρια κα Σταθοπούλου Άλκηστις αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικό και στην
πορεία υλοποίησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ,στις συνέργειες και στον συνολικό προϋπολογισμό Δημοσίας Δαπάνης των
προκηρύξεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τομείς όπου εξειδικεύεται και στην δομή
διακυβέρνησης της Περιφερειακής RIS3. Επισήμανε τέλος ότι δεν θα υπάρξει αναθεώρηση
της RIS3 την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2004-2020 αλλά αξιολόγηση και κλείσιμο
των προσκλήσεων.

ΘΕΜΑ 6 Ο – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ REBRAIN GREECE
Ο εισηγητής
κ. Νικολαΐδης Παντελής
παρουσίασε την πρωτοβουλία REBRAIN
GREECE,τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο
γεγονός ότι η ΠΔΕ αποτελεί τον πρώτο φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου θα λάβει
χώρα η πιλοτική εφαρμογή των ήδη ώριμων προς υλοποίηση ευφυών δράσεων.
Περιέγραψε επίσης τα σύγχρονα ζητήματα δεξιοτήτων, τις προκλήσεις της Περιφερειακής
Πολιτικής ενώ ανέλυσε την πρόταση μοντέλου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 7 ο – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΕΚ.
Πρόσθεσε επίσης ότι θα μεριμνήσει για την αποστολή του σε ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε
το θέμα να τεθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προχωρήσουν σε
εμπλουτισμό του κανονισμού και έκδοση ΦΕΚ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 2 η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 1η Ιουνίου και ώρα 17:00μμ με τρόπο που
θα αποφασιστεί από τον Πρόεδρο σε συνεννόηση με τα μέλη.

