ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 1η Ιουνίου 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 29/5/2020.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:
1. Αντωνοπούλου Ήρα του Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
2. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ-Καθηγητής Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων στο ΕΑΠ
3. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής- Διευθυντής Εργαστηρίου
Μηχανικής και Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
5. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
6. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου
της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»
7. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
8. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
9. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής:
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 παρευρέθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας ,Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων, ο κ. Δημήτρης
Καραβίδας, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
,Περιβάλλοντος και Υποδομών, η κα Ελένη Σπυράκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ο κ. Τσακανίκας Πάνος, Νομικός Σύμβουλος της Π.Δ.Ε.
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 μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό ,ανακοίνωσε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
•
•
•
•
•

Επικύρωση πρακτικών 2ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ
Ενημέρωση Μελών ΔΣ από τον Γενικό Διευθυντή κ. Καραβίδα Δημήτρη για τις
αναπτυξιακές δράσεις της Π.Δ.Ε.
Χρηματοδότηση Σχεδίου Δράσης του ΠΣΕΚ για την περίοδο 2020-2021
Πρόταση Περιφερειάρχη για έκφραση γνώμης του ΠΣΕΚ που αφορά την Ίδρυση
Ερευνητικού Κέντρου
Κανονισμός λειτουργίας του ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της
προηγούμενης δεύτερης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.

ΘΕΜΑ 2ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κ.
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε.
Ακολούθησε ενημέρωση των μελών από τον κ. Καραβίδα Δημήτρη, Γενικό Διευθυντή της
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ,Περιβάλλοντος και Υποδομών
αναφορικά με τις αναπτυξιακές δράσεις της Π.Δ.Ε. Υπογράμμισε ότι το ΠΣΕΚ θα έχει την
διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στις προτάσεις
που θα υποβληθούν εφόσον αυτές αξιολογηθούν και εγκριθούν από την Οικονομική
Επιτροπή σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται από την ΠΔΕ για την
επόμενη προγραμματική περίοδο.
Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες: α) Λειτουργικά της
ΠΔΕ, β) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γ) Ευρωπαϊκοί Πόροι, δ) Λοιποί Πόροι.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κα Ελένη Σπυράκη , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Κατά την τοποθέτηση της αναφέρθηκε στον
συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό χαρακτήρα του οργάνου για την υποστήριξη της ΠΔΕ.
Τόνισε ακόμη ότι η Διεύθυνση θα συνεισφέρει στο έργο που καλείται να διαδραματίσει το
ΠΣΕΚ με απώτερο στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για την ενίσχυση της καινοτομίας, της
εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας.

ΘΕΜΑ 3 Ο – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021
Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από τον γραμματέα του ΠΣΕΚ , κ. Σωτήριο Μιχαλόπουλο
για το σχέδιο δράσης του ΠΣΕΚ για την περίοδο 2020-2021. Στην παρουσίαση αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στον προγραμματισμό του ΠΣΕΚ, στους άξονες ενεργειών και στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό ετησίου σχεδίου δράσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση από τα μέλη για την διαμόρφωση, τον σχεδιασμό
δράσεων και την κατανομή πόρων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τα μέλη
συμφώνησαν στο γεγονός ότι πρέπει να επικεντρωθούν στους στόχους και τις
προτεραιότητες που έχει θέσει το ΠΣΕΚ για την θητεία του.
Τόνισαν ακόμη τη σπουδαιότητα του χρονοπρογραμματισμού και της σειράς υλοποίησης
των δράσεων που θα έχει το ΠΣΕΚ ως βάση εκκίνησης για την επόμενη τετραετία.
Επικεντρώθηκαν ακόμη στις αλλαγές που πρέπει να διενεργηθούν σε σχέση με την
προηγούμενη ηγεσία και στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων που δε κατέστη δυνατόν
να ολοκληρωθούν. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα στήριξης των
τομέων που επλήγησαν λόγω κορωνοϊού και στην συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων σε
επόμενη συνεδρίαση με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία και την βέλτιστη συνεργασία
μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων.
Αποφασίστηκε το Προεδρείο του ΠΣΕΚ με τη συνεισφορά του κ. Λαδικού και του κ.
Καραβίδα, να καταθέσουν αναμορφωμένη πρόταση σχεδίου δράσης , στην επόμενη
συνεδρίαση.
Τέλος, ο Πρόεδρος ζήτησε από το κάθε μέλος να στείλει ξεχωριστά 2-3 προτάσεις /
εισηγήσεις μέχρι τις 16/6/2020 για το σχέδιο δράσης, με ορίζοντα 4ετίας με απώτερο
σκοπό την ομαδοποίηση τους από την τριμελή επιτροπή και την αξιολόγηση και τον
εμπλουτισμό τους σε επόμενη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4 Ο – ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ο Πρόεδρος έθεσε το επόμενο θέμα συζήτησης αναφορικά με την πρόταση του
Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριου Φαρμάκη για την σύσταση ενός (1) νέου ερευνητικού κέντρου
στο οποίο θα ενταχθούν τρία (3) νέα ινστιτούτα ,το Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας
Τροφίμων και Φαρμάκων, το Ινστιτούτο Ιατρικής Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής
της Τεχνολογίας, όπως διεξοδικά είχε συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του
Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η σύνταξη μιας πρότασης για τις προτεραιότητες στην έρευνα και
την καινοτομία στην Δυτική Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική και πρότεινε την σύσταση
μιας τριμελούς ομάδας εργασίας που θα αποτελείται από δύο (2) ακαδημαϊκούς και ένα (1)
άτομο από τον επιχειρηματικό κλάδο με σκοπό την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.
Πιο αναλυτικά:
Από τον ακαδημαϊκό χώρο προτάθηκε ο κ. Σερπάνος Δημήτριος και ο κ. Σπυριδωνίδης
Αλέξανδρος ενώ από τον επιχειρηματικό τομέα ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος. Τα μέλη του
Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η δημιουργία μιας κατάλληλης ομάδας εργασίας θα συμβάλλει στην
υλοποίηση δράσεων ώστε να υπάρξει μια αποδοτική αξιοποίηση των πόρων.

Στο πλαίσιο εργασιών της ομάδας περιλαμβάνεται η προώθηση και αναζήτηση σχετικού
υλικού αναφορικά με το Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας, η διαμεσολάβηση της
ομάδας με την ΠΔΕ και άλλες υπηρεσίες σε συνεργασία πάντα με τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο του Οργάνου. Η ομάδα θα δημιουργήσει ένα προσχέδιο / μελέτη που να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα από την ΠΔΕ και την ΓΓΕΤ, με βασική προτεραιότητα
την ίδρυση του ερευνητικού κέντρου.

ΘΕΜΑ 5 ο – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
Τα μέλη του Συμβουλίου συζήτησαν εκτενώς για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,
τον τρόπο απεικόνισης των πρακτικών στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ και τις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν για τον εμπλουτισμό τους και την έκδοση ΦΕΚ.
Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης Φωκίων προσκάλεσε τα μέλη του
Συμβουλίου να παρευρεθούν στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα
διεξαχθεί στις 2-4 Ιουλίου 2020 στην Πάτρα. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης με στόχο την
χάραξη μιας μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής σε θέματα Οικονομίας,
Επιχειρηματικότητας, Κοινωνίας και Πολιτισμού προκειμένου να διαμορφώσει ένα
περιφερειακό σχέδιο σε βασικούς τομείς που θα αναδείξουν την δυναμική της Ελληνικής
Περιφέρειας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 3η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 6η Ιουλίου και ώρα 17:00μμ στην
Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ.

