ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Ιουλίου 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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
5. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
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.

Από την Συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα ο κ. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου,
Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «FOOD FOR LIFE»,ο κ. Παπαγεωργίου
Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ
Α.Ε.» και ο κ. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών.
Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Καθ. κ. Λουκόπουλος Βασίλης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης.
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. Ενημερώσεις ΠΣΕΚ
2. Παρουσίαση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών από τον Πρόεδρο του, Καθηγητή κ.
Βασίλη Λουκόπουλου
3. Kατανομή ΕΣΠΑ για συμμετοχή οργανισμών της ΠΔΕ σε εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά
προγράμματα EUREKA, PPP και συναφή.

4. Έγκριση πρακτικών 15ης συνεδρίασης ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΣΕΚ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για το στάδιο που βρίσκεται η μελέτη του
Ερευνητικού Κέντρου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Κ.Α.).
ΘΕΜΑ 2 Ο – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ,ΚΑΘ. Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ
Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ καλωσόρισε τον Πρόεδρο του ΕΠΠ Καθ. κ. Λουκόπουλο Βασίλη και
του έδωσε το λόγο για την παρουσίαση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
Το ΕΠΠ υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών που βασίζονται στην τεχνολογία
σε διάφορους τομείς όπως οι ΤΠΕ, η βιοτεχνολογία, η καθαρή ενέργεια και άλλες
βιομηχανικές τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην περιφερειακή και εθνική οικονομία της
γνώσης.
Στη παρουσίασή του αναφέρθηκε στη δομή, την έκταση του ΕΠΠ, τις παροχές που
προσφέρει και στο τζίρο των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις
του φιλοξενούνται 40 εταιρείες και απασχολούνται περίπου 140 άτομα υψηλού
μορφωτικού επιπέδου.
Απώτερος στόχος του ΕΠΠ είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης καινοτομικής και
επιχειρηματικής περιοχής που θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και προσανατολισμού
προς το αναδυόμενο παραγωγικό και οικονομικό περιβάλλον διευκολύνοντας έτσι
καινούριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε
χαρακτηριστικά κατά την τοποθέτηση του.
Στη συνέχεια έκανε λόγο για τις προτεραιότητες που έχει θέσει το ΕΠΠ για τη νέα
προγραμματική περίοδο. Μεταξύ αυτών είναι η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και
της τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς που παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την περιοχή.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους τέσσερις πυλώνες δράσης για το ΕΠΠ για την επόμενη
περίοδο όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω:
•
•
•

•

Επέκταση της κτιριακής υποδομής ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερο
αριθμό επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος.
Ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων προσφέροντας εκτός από το χώρο και
διοικητική υποστήριξη.
Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις , το δημόσιο
τομέα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προετοιμάζοντας τα προϊόντα σε πραγματικές
συνθήκες.
Δημιουργία ενός ισχυρού προφίλ.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ορισμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας. Ο Πρόεδρος από πλευράς του εξέφρασε την πρόθεση του ΠΣΕΚ για
μελλοντικές συνέργειες με το ΕΠΠ.

ΘΕΜΑ 3ο – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EUREKA,PPP ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ.

Ακολούθησε το επόμενο θέμα συζήτησης που έχει ως τίτλο την κατανομή ΕΣΠΑ για
συμμετοχή οργανισμών της ΠΔΕ σε εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα EUREKA,PPP και
συναφή.
Τα μέλη του ΠΣΕΚ συζήτησαν εκτενώς για τη διαδικασία της χρηματοδότησης των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενώ ανέφεραν πως η Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης δε
συμμετέχει σε κανένα από τα παραπάνω σχήματα.
Τόνισαν επίσης πως τέτοιου είδους προγράμματα έχουν αποδειχθεί κερδοφόρα για όσους
συμμετέχουν ενεργά διότι επιτρέπουν σημαντική δικτύωση με ευρωπαϊκές εταιρείες οι
οποίες χρηματοδοτούνται για τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία.
Τέλος, υπογράμμισαν την ανάγκη να προγραμματίσει η Περιφέρεια τέτοιου είδους δράσεις
ώστε να προβλεφθεί η κατάλληλη κατηγορία χρηματοδότησης στο τρέχων ΕΣΠΑ. Η
δέσμευση ενός ποσού για τέτοιου είδους δράσεις θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων και θα ωφελήσει τις διεθνείς συνεργασίες.
Τα μέλη συμφώνησαν να αποστείλουν μια επιστολή προς τα αρμόδια στελέχη της
Περιφέρειας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και η υποστήριξη τέτοιου είδους
προγραμμάτων.
ΘΕΜΑ 4Ο – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της 15ης
συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 16η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30μμ.

