ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30μμ συνεδρίασε μέσω
τηλεδιάσκεψης, 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.
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. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
«FOOD FOR LIFE»
5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
6. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
7. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου
Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»
8. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
9. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
10. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Από την Συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα ο κ. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος του
Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης, η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα Πυργάκη Αναστασία και ο κ. Καραγιάννης
Δημήτριος από το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κ. Μπουγάς Βασίλειος, Προϊστάμενος
του Τμήματος Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την ΠΔΕ.
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό ,ανακοίνωσε την έναρξη
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πρόταση για χρηματοδότηση ερευνητικού έργου της ΠΔΕ για την ένταξη
ερευνητικών προτάσεων αναφορικά με τον Covid 19.
2. Αξιοποίηση κτιρίου της ΠΔΕ στην ΒΙΠΕ
3. Έγκριση πρακτικών 11ης συνεδρίασης ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Υ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19
Ο Πρόεδρος έθεσε το πρώτο θέμα συζήτησης αναφορικά με την πρόταση για τη
χρηματοδότηση ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη
ερευνητικών προτάσεων αναφορικά με τον Covid-19.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος στη πρόταση που επιμελήθηκε το Προεδρείο λήφθηκαν υπόψη
σχεδόν όλες οι εισηγήσεις των μελών και κατά τη σημερινή συνεδρίαση
θα αποφασισθούν οι τελικοί άξονες.
Η πρόσκληση κινήθηκε σε επίπεδο Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών φορέων και
αφετέρου σε θέματα που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την υγειονομική κρίση και την
μετά Covid εποχή. Οι άξονες επίσης στηρίχτηκαν στον προϋπολογισμό που θα έχει η
πρόσκληση από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα μέλη αντάλλαξαν τις απόψεις τους ενώ πρότειναν κάποιες προσθήκες στις θεματικές
περιοχές. Η επέκταση των περιγραφών των θεματικών περιοχών έχει ως στόχο την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των επιστημονικών κατευθύνσεων που θα περιέχει η
πρόσκληση και την συμμετοχή περισσότερων φορέων.
Το επόμενο βήμα μετά την οριστικοποίηση των αξόνων αποτελεί η ενημέρωση της
Περιφερειακής Αρχής για την πρόταση του ΠΣΕΚ και η υλοποίηση του προγράμματος που
είναι πρωτοποριακό για τα Περιφερειακά δεδομένα.

ΘΕΜΑ 2 Ο – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΗ ΒΙΠΕ
Ακολούθησε η παρουσίαση από τον κ. Μπουγά Βασίλειο, Προϊστάμενο
του Τμήματος Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας αναφορικά με
παρούσα κατάσταση του κτιρίου της ΠΔΕ στη ΒΙΠΕ και τις δυνατότητες αξιοποίησής του για
βιομηχανική χρήση.
Ο κ. Μπουγάς Β. αναφέρθηκε στις τεχνικές λεπτομέρειες του κτιρίου, στη παρελθοντική του
χρήση ,στον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει και στη δυνατότητα επέκτασης του.
Μια νέα πρόταση αφορά την καύση λυματολάσπης βιολογικών καθαρισμών και
υποβοηθητικά των υπολειμμάτων γεωργικής προέλευσης για παραγωγή ενέργειας η οποία
μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών με την

προϋπόθεση ότι θα μείνει με την σημερινή της μορφή και θα ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα,
ανέφερε ο κ. Μπουγάς κατά την παρουσίασή του.
Η πρόταση αυτή έχει σκοπό να αξιοποιήσει την παραγόμενη λυματολάσπη του βιολογικού
καθαρισμού της Πάτρας της ΒΙΠΕ, καθώς και όμορων Δήμων. Θα δημιουργήσει μια
σημαντική πηγή ενεργείας στην ΒΙΠΕ και θα συμβάλλει στην αξιοποίηση αποβλήτων,
μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο σύνολο της Περιφέρειας δημιουργώντας
παράλληλα συνθήκες κυκλικής και πράσινης οικονομίας.
Στο σημείο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
Φωκίων Ζαΐμης ζήτησε από το ΠΣΕΚ που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για
τέτοιου είδους ερευνητικά projects να προτείνει ιδέες για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση
του κτιρίου. Επιθυμία της Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η αξιοποίηση του χώρου όσο το
δυνατόν συντομότερα. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να βασίζονται στην παρουσίαση του κ.
Μπουγά αλλά μπορούν να κινούνται σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση που θεωρεί το
Όργανο ότι θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, πρόσθεσε.
Για το λόγο αυτό ,συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ.
Καλαβρουζιώτη Ιωάννη, τον Αντιπρόεδρο κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο και τον κ. Μπουργανό
Βασίλειο προκειμένου να εξετάσει το θέμα αξιοποίησης του κτιρίου.
ΘΕΜΑ 3Ο – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣΕΚ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της 11ης
συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 12η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 15:30μμ.

