ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6Η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΛΑ (Π..Ε.Κ)

Σιμερα, θμζρα Δευτζρα 14 Σεπτεμβρίου και ϊρα 15:30μμ ςυνιλκε ςτθν Αίκουςα
του Περιφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, το ςϊμα του
Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και Καινοτομίασ ,όπωσ ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικμ.
38/30.3.2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
πρόςκλθςθ του Προζδρου κ. Λωάννθ Καλαβρουηιϊτθ.
Παρόντεσ ςτη ςυνεδρίαςη ήταν οι κάτωθι:

1. Αντωνοποφλου Ιρα του Νικολάου, Κακθγιτρια Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ
και Τεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
2. Καλαβρουηιϊτθσ Λωάννθσ του Κωνςταντίνου, Κοςμιτορασ Σχολισ Κετικϊν
Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ ΕΑΠ-Κακθγθτισ Διαχείριςθσ Υγρϊν Αποβλιτων ςτο ΕΑΠ
3. Κωςτόπουλοσ Βαςίλειοσ του Ευαγγζλου, Κακθγθτισ- Διευκυντισ Εργαςτθρίου
Μθχανικισ και Ταλαντϊςεων Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
4. Μιχαλόπουλοσ Σωτιριοσ του Μιχαιλ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Τεχνολογίασ
Θ/Υ
5. Μπουργανόσ Βαςίλειοσ του Νικολάου, Διευκυντισ Λνςτιτοφτου Επιςτθμϊν Χθμικισ
Μθχανικισ (ΛΤΕ/ΛΕΧΜΘ)
6. Λαδικόσ Δθμιτριοσ του Γεωργίου, Πρόεδροσ Ελλθνικισ Τεχνολογικισ Πλατφόρμασ
«FOOD FOR LIFE»
7. Παπαγεωργίου Δθμιτριοσ του Αλεξίου, Χθμικόσ Μθχανικόσ- Δ/ντθσ Εργοςταςίου
τθσ «ΤΛΤΑΝ Α.Ε.»
8. Πραπόπουλοσ Μάριοσ του Γεωργίου, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ εταιρείασ
«Πραπόπουλοσ Αφοί ΑΕ»
9. Σαρμά Αλεξάνδρα του Κεοδϊρου, Γενικι Διευκφντρια τθσ «Orange Grove»
10. Σερπάνοσ Δθμιτριοσ του Νικολάου, Διευκυντισ ΛΝΒΛΣ- Κακθγθτισ Τμιματοσ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν
11. Σπυριδωνίδθσ Αλζξανδροσ του Γεωργίου, Κακθγθτισ Τμιματοσ Λατρικισ
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
Εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ παρευρζκθςαν ο Αντιπεριφερειάρχθσ
Επιχειρθματικότθτασ ,Ζρευνασ και Καινοτομίασ κ. Ηαΐμθσ Φωκίων και ο κ. Πάνοσ
Τςακανίκασ, Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Π.Δ.Ε. ενϊ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ιταν ο
Αντιπρφτανθσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Κακ. κ. Παναγιϊτθσ
Δθμόπουλοσ .
Στο ςθμείο αυτό και αφοφ διαπιςτϊκθκε πλιρθσ απαρτία των μελϊν του Π.Σ.Ε.Κ ,ο
Πρόεδροσ μετά από ζνα ςφντομο χαιρετιςμό ,ανακοίνωςε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:
Επικύπωζη ππακηικών 5ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος ΠΣΕΚ
Ενημέπωζη από ηον Ππόεδπο για δπαζηηπιόηηηερ ηος ΠΣΕΚ και ηπέσονηα
θέμαηα

Παποςζίαζη ηηρ Ελληνικήρ Τεσνολογικήρ Πλαηθόπμαρ Food for Life
(αποζηολή, άξονερ δπάζηρ ) και παποςζίαζη ππόηαζηρ για ηο ππορ ίδπςζη
Ινζηιηούηο Τποθίμων (ειζηγηηήρ: Δημήηπηρ Λαδικόρ και ζςνεπγάηερ)

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 5 Η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΠΕΚ
Τα μζλθ του Συμβουλίου πρότειναν κάποιεσ διορκϊςεισ ςτα πρακτικά τθσ προθγοφμενθσ
Συνεδρίαςθσ και κα επικυρωκοφν ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ.

ΘΕΜΑ 2ο – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ
ΠΕΚ ΚΑΙ ΣΡΕΦΟΝΣΑ ΘΕΜΑΣΑ
Ο Πρόεδροσ του Οργάνου ζδωςε το λόγο ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ Φωκίωνα Ηαΐμθ ο οποίοσ ενθμζρωςε τα μζλθ για τθ ςυνεργαςία
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ. Πιο ςυγκεκριμζνα,
αναφζρκθκε ςτθ ςυνάντθςθ που είχε με τον Διοικθτι και τουσ εργαηομζνουσ του
Εργοςταςίου Μεταφορικϊν Μζςων και Επίγειου Εξοπλιςμοφ Αράξου , ςτθν οποία
παρευρζκθκε επίςθσ ο Πρόεδροσ του Συμβουλίου. Λδιαίτερθ αναφορά ζκανε ςτο
αντικείμενο εργαςιϊν του Εργοςταςίου ενϊ πρόςκεςε πωσ ζχει ιδθ προγραμματιςτεί
επόμενθ ςυνάντθςθ προκειμζνου να εξεταςτεί το ενδεχόμενο ςυνεργαςίασ με τθν ΠΑ.
Ανακοίνωςε επίςθσ ςτα μζλθ ότι ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ΠΔΕ με το Υπουργείο
Εκνικισ Άμυνασ , θ Περιφζρεια κα αποτελζςει τον εκνικό εκπρόςωπο τθσ χϊρασ μασ ςτο
παγκοςμίου κφρουσ ερευνθτικό κζντρο Von Karman Institute αναλαμβάνοντασ τθν
υποχρζωςθ τθσ ελλθνικισ ςυνδρομισ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021. Θ ςυνεργαςία
μασ με το Λνςτιτοφτο που ζχει ζδρα τισ Βρυξζλλεσ και ανικει ςτο ΝΑΤΟ κα ενδυναμϊςει τθν
ζρευνα ενϊ κα ςυμβάλλει ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ ΠΔΕ αφοφ κα δθμιουργθκοφν
ςυνζργειεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ, ανζφερε χαρακτθριςτικά. Πρόςκεςε ακόμθ ότι
θ ςυμμετοχι μασ αυτι κα δϊςει τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ υποτροφίασ και ςυμμετοχι ςε
υψθλοφ επιπζδου εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ςε Ζλλθνεσ φοιτθτζσ , κζτοντασ τθν επιλογι
υποτρόφων με εντοπιότθτα από τθν ΠΔΕ.
Επεςιμανε ακόμθ ότι είναι μια εξαιρετικι ευκαιρία εν όψει τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ να
επιςκεφτεί το ΠΣΕΚ το Λνςτιτοφτο ςτισ Βρυξζλλεσ, ϊςτε να δει από κοντά τισ υποδομζσ του
και να ενθμερωκεί για τθ λειτουργία και τισ ερευνθτικζσ δράςεισ του.
Ο Πρόεδροσ εξζφραςε τθ χαρά του για τθ ςφςφιγξθ των ςχζςεων με το ΥΠΕΚΑ και τα
ερευνθτικά κζντρα του ΝΑΤΟ κακϊσ ανοίγεται για πρϊτθ φορά μια νζα ανεκμετάλλευτθ
ζωσ ςιμερα ςθμαντικι διαδρομι ερευνθτικϊν προτάςεων που κα ενιςχφςει το ρόλο τθσ
ΠΔΕ και τθν εξωςτρζφεια των ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ περιοχισ.
Ενθμζρωςε ακόμθ το Σϊμα για τθν ζγκριςθ του Σχεδίου Δράςθσ του ΠΣΕΚ από το
Περιφερειακό Συμβοφλιο. Όπωσ τόνιςε θ ΠΔΕ δείχνει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ προσ το ΠΣΕΚ και

γι ‘ αυτό το λόγο δεςμευόμαςτε ωσ ΠΣΕΚ να ςχεδιάςουμε αναλυτικό ςχζδιο δράςεων για τα
υπόλοιπο τθσ κθτείασ μασ.
Στο ςθμείο αυτό ο Πρόεδροσ καλωςόριςε τον Αντιπρφτανθ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Κακ. κ. Παναγιϊτθ Δθμόπουλο και τον ευχαρίςτθςε για τθν
παρουςία του ςτθν 6Θ Συνεδρίαςθ του Οργάνου. Αφοφ ςφςτθςε ςτον κ. Δθμόπουλο τθ νζα
ςφνκεςθ του Συμβουλίου, αναφζρκθκε ςτο ρόλο του ΠΣΕΚ, ςτισ δράςεισ που ζχουν
πραγματοποιθκεί μζχρι ςιμερα και ςτουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί εν όψει τθσ νζασ
προγραμματικισ περιόδου.
Ο κ. Δθμόπουλοσ από πλευράσ του ευχαρίςτθςε το Συμβοφλιο για τθν πρόςκλθςθ ενϊ
υπογράμμιςε τθν πρόκεςθ τθσ νζασ πρυτανικισ αρχισ να εξαλείψει τον ανταγωνιςμό, να
βρει τισ κατάλλθλεσ ιςορροπίεσ και τουσ διαφλουσ επικοινωνίασ που απαιτοφνται για να
ενιςχυκεί ςτο μζγιςτο δυνατόν θ ςυνεργαςία μεταξφ ΠΔΕ και Πανεπιςτθμίου.
Ο κ. Ηαΐμθσ επεςιμανε πωσ θ ΠΔΕ επικυμεί τθ ςτιριξθ του Πανεπιςτθμίου ϊςτε από κοινοφ
να βρεκοφν πρακτικζσ και εφαρμόςιμεσ λφςεισ ςτουσ τομείσ που υπάρχουν ανάγκεσ
(βιομθχανία, επιχειρθματικότθτα, αγροτικόσ τομζασ).
Τζλοσ, εξζφραςε τθν άποψθ του για ενίςχυςθ του ρόλου του ΠΣΕΚ μζςω τθσ παρουςίασ
του Συμβουλίου ςτα Συλλογικά Όργανα των Βρυξελλϊν (Ευρωπαϊκι Επιτροπι των
Περιφερειϊν, Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, CPMR) και τθ ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα
Περιφερειακά Συμβοφλια Ζρευνασ και Καινοτομίασ.
ΘΕΜΑ 3 Ο – ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ
FOOD FOR LIFE (ΑΠΟΣΟΛΗ, ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟ ΙΔΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΡΟΥΙΜΩΝ (ΕΙΗΓΗΣΗ :κ.
ΔΗΜΗΣΡΗ ΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ)
Στο πλαίςιο τθσ 6θσ ςυνεδρίαςθσ των μελϊν του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και
Καινοτομίασ παρουςιάςτθκαν θ Ελλθνικι Τεχνολογικι Πλατφόρμασ ‘Food for life’ και θ
πρόταςθ για το προσ ίδρυςθ Λνςτιτοφτο Τροφίμων με ειςθγθτζσ τον κ. Δθμιτριο Λαδικό και
τουσ ςυνεργάτεσ του.
Ελληνική Σεχνολογική Πλατφόρμα- ο Ρόλοσ τησ, ςτη ςφνδεςη τησ Βιομηχανίασ με τουσ
Ερευνητικοφσ Φορείσ.
Ειςηγήτρια: κα Βάςω Παπαδημητρίου, Μζλοσ υμβουλίου Καθοδήγηςησ Ελληνικήσ ΣΠ,
Γενική Διευθφντρια ΕΒΣ
 Ο ςτόχοσ τθσ Ελλθνικισ Τεχνολογικισ Πλατφόρμασ «Food for life» είναι ο
κακοριςμόσ των ερευνθτικϊν προτεραιοτιτων γφρω από τα τρόφιμα και θ ζνταξι
τουσ ςε ενιαία ςτρατθγικι, με ςτόχο τθ χριςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ςε
καινοτομία για τθν ωφζλεια του καταναλωτι και τθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
 Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ πυλϊνεσ είναι θ διαςφνδεςθ των Πανεπιςτθμίων και
των Ερευνθτικϊν φορζων τθσ χϊρασ με τθν Βιομθχανία τροφίμων.

 Προκειμζνου να ενιςχυκοφν οι ςυνζργειεσ μεταξφ Πανεπιςτθμίων με τθν
Βιομθχανία Τροφίμων προτείνεται θ ίδρυςθ Περιφερειακϊν Τεχνολογικϊν
Πλατφορμϊν οι οποίεσ κα προωκοφν τθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία ςτισ κατά
τόπουσ Περιφζρειεσ, με αρχι τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ.
Ινςτιτοφτο Επιςτήμησ και Σεχνολογίασ Σροφίμων και Διατροφήσ
Ειςηγήτρια: κα Κατερίνα Πιςςαρίδη, Μζλοσ τησ Ελληνικήσ Σεχνολογικήσ Πλατφόρμασ ,
Research Projects Supervisor , ΓΙΩΣΗ Α.Ε
Οι βαςικοί άξονεσ του προτεινόμενου προσ ίδρυςθ Λνςτιτοφτου Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ
Τροφίμων και Διατροφισ είναι θ Αυκεντικότθτα και θ Διατροφι κακϊσ θ πρόκλθςθ θ οποία
αντιμετωπίηεται είναι να υπάρχουν αςφαλι και διακζςιμα τρόφιμα για τουσ πολίτεσ και θ
προϊκθςθ των ευεργετικϊν επιδράςεων τθσ παραδοςιακισ Μεςογειακισ Διατροφισ ςε
πλθκυςμιακό, κλινικό, και μοριακό επίπεδο ςτθν υγεία των ανκρϊπων και ςτθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ θ ανάπτυξθ νζων προϊόντων και αποτελεςματικϊν μεκόδων
επεξεργαςίασ τουσ.
Στόχοι αυτών των 2 αξόνων είναι:
 Θ διερεφνθςθ και αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των πρϊτων υλϊν τθσ Ελλθνικισ
γθσ μζςα από τθ ςυςχζτιςι τουσ με τθν ανωτερότθτα τθσ μεςογειακισ διατροφισ
και τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τθσ ευεργετικισ τουσ δράςθσ.
 Θ επίδειξθ τθσ ανωτερότθτασ τθσ παραδοςιακισ Μεςογειακισ Διατροφισ ςε
παγκόςμιο επίπεδο, με βάςθ νζα και ενθμερωμζνα επιςτθμονικά ςτοιχεία για τον
ευεργετικό αντίκτυπό τθσ ςτθν υγεία και τθ μακροηωία των καταναλωτϊν.
 Δθμιουργία ενόσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ για τον Κλάδο των Τροφίμων
μζςω νζων προϊόντων και διατροφικϊν προτφπων βαςιςμζνα ςτθν Ελλθνικι
Μεςογειακι Διατροφι και ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν
για ποιότθτα, ποικιλομορφία, υγεία και βιωςιμότθτα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο και δίνοντασ κατευθυντήριεσ γραμμζσ και οδηγίεσ για την
παραγωγική διαδικαςία ενιςχφεται άμεςα ο πρωτογενήσ αγροδιατροφικόσ τομζασ.
Ινςτιτοφτο Επιςτήμησ και Σεχνολογίασ Σροφίμων και Διατροφήσ- Οδικόσ χάρτησ για τη
δομή του Κζντρου και Επόμενα Βήματα
Ειςηγητήσ: κ. Κωνςταντίνοσ Κοκκινοπλίτησ, Ιδρυτήσ και Γενικόσ Διευθυντήσ των εταιρειών
Seven Sigma και RISE Research & Innovation Strategy Experts





Θ Διαςφνδεςθ ζρευνασ και παραγωγισ είναι ζνασ από τουσ πλζον βαςικοφσ
πυλϊνεσ ίδρυςθσ ενόσ νζου Ερευνθτικοφ Κζντρου.
Θ αναγκαιότθτα ίδρυςθσ ενόσ Ερευνθτικοφ κζντρου ςτθν Δυτικι Ελλάδα φαίνεται
από το γεγονόσ ότι το ςφνολο των ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων ζχει τθν ζδρα του ςτθν
περιοχι των Ακθνϊν (68 από τα 82 ι το ~83% αυτϊν) να ςυγκεντρϊνεται ςτον
Τομζα “Υγεία, τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία” (~24%).
Το ΠΣΕΚ όςον αφορά τθν ίδρυςθ του ςυγκεκριμζνου Λνςτιτοφτου πρζπει να
υποςτθρίηεται από ζνα Σφμβουλο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ϊςτε να τεκμθριωκεί θ
αναγκαιότθτα του Ερευνθτικοφ Κζντρου για τθν οικονομία τθσ Περιφζρειασ και να
γίνει αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ (αναλυτικό b. plan)

Μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ ςτθν θμεριςια διάταξθ λφεται θ 6θ ςυνεδρίαςθ του
Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και Καινοτομίασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ επόμενθ Συνεδρίαςθ ορίςτθκε για τθν Δευτζρα 5 Οκτωβρίου και ϊρα 15:30μμ ςτθν
Αίκουςα του Περιφερειακοφ Συμβουλίου τθσ ΠΔΕ.

