ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 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. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ-Καθηγητής Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων στο ΕΑΠ
2. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
«FOOD FOR LIFE»
3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
4. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
5. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
6. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζαν η κα Αντωνοπούλου Ήρα του Νικολάου, Καθηγήτρια
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ.
Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής- Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανικής
και Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου,
Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», ο κ. Σερπάνος
Δημήτριος του Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 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.
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο κ. Πολίτης Σπύρος και ο κ. Γιαννακόπουλος Αλέξανδρος.
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. «Δημιουργία Δικτύου Καινοτομίας στην ΠΔΕ. Η δικτύωση είναι παράγοντας
προώθησης και επιτάχυνσης της καινοτομίας», Εισηγητής: κ. Σπύρος Πολίτης
3. Προτάσεις
Ένωσης Ελλήνων Ευρεσιτεχνών, Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος
Γιαννακόπουλος
4. Έγκριση πρακτικών 16ης συνεδρίασης ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΣΕΚ
Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ, καθ. κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης ενημέρωσε τα μέλη για το στάδιο
που βρίσκεται η μελέτη για την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου καθώς και για τη
προκήρυξη που αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την ένταξη ερευνητικών προτάσεων αναφορικά με τον Covid-19 .
ΘΕΜΑ 2 Ο –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΠΥΡΟ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ. Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
Ο κ. Σπύρος Πολίτης παρουσίασε τα στάδια και το αντικείμενο του έργου που αφορά την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει
αναλάβει την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) που περιλαμβάνει την καταγραφή των απαραίτητων εκείνων
στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στις επιχειρήσεις και στους φορείς καινοτομίας που
δραστηριοποιούνται στην ΠΔΕ, με αποτέλεσμα την παροχή ενός εργαλείου που θα μπορεί
να βοηθήσει στην στοχοθέτηση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής στην καινοτομία
στη Δυτική Ελλάδα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η καταγραφή και διάγνωση των αναγκών έχει
λάβει υπόψιν της τόσο τα προγραμματικά κείμενα της περιφερειακής αρχής όσο και τις
απόψεις των επιχειρήσεων και των υπολοίπων φορέων. Επιπλέον είναι σημαντικό να
διερευνηθεί η δυνατότητα της σύμπραξης υποστηρικτικών φορέων «διαμεσολαβητών»
στην πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας. Μέσω των παραπάνω θα μπορεί να εκτιμηθεί το
ύψος και το είδος της υποστήριξης που θα απαιτηθεί ανά κατηγορία
δραστηριότητας/κλάδου, ώστε να προϋπολογιστούν αντίστοιχα προγράμματα ευρείας
κλίμακας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πολίτης.
Το έργο χωρίζεται σε τρία παραδοτέα μέρη. Πιο αναλυτικά, το A’ Παραδοτέο (Π1) αφορά
στην Εναρκτήρια Αναφορά η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό μεθοδολογίας της
καταγραφής των σχετικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και
την δημιουργία του ερωτηματολογίου με την χρήση του οποίου θα τροφοδοτηθεί η βάση
δεδομένων που έχει κατασκευάσει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για τη ολοκλήρωση
του πρώτου Δικτύου (networking) των Καινοτόμων φορέων και επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Το Γ’ Παραδοτέο (Π3) αφορά στην Τελική Αναφορά με ειδική αναφορά στην εισαγωγή των
δεδομένων των φορέων στην βάση δεδομένων με κατ’ ελάχιστον 250 εγγραφές .
Στη συνέχεια, ακολούθησε ανάλυση των αποτελεσμάτων από την επεξεργασία των 210
ερωτηματολογίων που έχουν συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προσεγγίστηκαν περισσότεροι από 4000 επιλεγμένοι φορείς οι
οποίοι κατά το 40% αφορούσαν Πανεπιστημιακούς φορείς και εργαστήρια και κατά το 60%

αφορούσαν εταιρίες και ιδιωτικούς εν γένει φορείς οι οποίοι εν δυνάμει εμπεριείχαν
κάποια καινοτόμα δραστηριότητα.
Με αυτό τον τρόπο έχει ήδη συμπληρωθεί κατάλογος εταιρειών με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας ο οποίος έχει ήδη φθάσει σχεδόν τους 221 φορείς όπως απεικονίζονται στο
παρακάτω link https://www.egovinno.rdfrwg.gr/el/network/companies

ΘΕΜΑ 3ο – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΩΝ,
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο εισηγητής του θέματος κ. Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στο έργο και τη
δράση της Ένωσης Ελλήνων Ευρεσιτεχνών στη Δυτική Ελλάδα. Ο κ. Γιαννακόπουλος
υπέβαλλε κάποιες προτάσεις στα μέλη του ΠΣΕΚ οι οποίες αναλύονται παρακάτω ως εξής:
- Διοργάνωση μιας εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών με κεντρικό θέμα την
καινοτομία στην Δυτική Ελλάδα
- Δημιουργία site όπου θα περιλαμβάνει ενημέρωση για την ευρεσιτεχνία, θέματα
τοπικού ενδιαφέροντος, καταγραφή επιχειρήσεων που ασχολούνται με την καινοτομία
στην ΔΕ κλπ
- Δημιουργία εργαστηρίου για έρευνα για άτομα που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα ή τον εξοπλισμό για την υλοποίηση μιας ιδέας μέσω του νέου χρηματοδοτικού
πακέτου από την ΕΕ.
- Πρόσκληση προς την πρεσβεία του Ισραήλ για επίσκεψη και ενημέρωση.
- Δημιουργία ενός μουσείου στην Ελλάδα με τους Έλληνες εφευρέτες
- Ενημέρωση στα σχολεία για την καινοτομία μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Στόχος όλων των παραπάνω αποτελεί η ενίσχυση και στήριξη όλων των νέων επιστημόνων
στην Δυτική Ελλάδα.
ΘΕΜΑ 4Ο – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της 16ης
συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 17η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 15:30μμ.

