ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και ώρα 15:30μμ συνεδρίασε 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. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος MDN Labs IKE
8. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove».
9. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Πρόεδρος ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών
Από τη Συνεδρίαση απουσίαζαν 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.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης και ο κ.
Παπασπύρου Σπύρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περ. Πολιτικής στη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
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 για τρέχοντα θέματα του Οργάνου
2. Ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Περ. Πολιτικής
κ. Παπασπύρου για α) την υποβολή προτάσεων βέλτιστων πρακτικών στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «IUC-LAC - Διεθνής συνεργασία για
το αστικό περιβάλλον- Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και περιφέρειες» για
τη συνεργασία με Περιφέρειες της Κίνας και β) τις δυνατότητες συμμετοχής
του ΠΣΕΚ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της ΠΔΕ.
3. Κατάθεση σχεδίου δράσης για την επόμενη περίοδο 2022-2023
4. Έγκριση πρακτικών 19ης συνεδρίασης ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΣΕΚ

Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ, καθ. κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης ενημέρωσε τα μέλη για
τρέχοντα θέματα του Συμβουλίου και έκανε μια σύντομη αναφορά στη σημερινή
θεματολογία. Αναφέρθηκε επίσης στην ημερίδα που διοργανώνει το ΠΣΕΚ με θέμα
«Η Ευρεσιτεχνία σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο- Δυνατότητες στην ΠΔΕ» την
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο του ΕΑΠ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε
τα μέλη για τη θεματολογία της ημερίδας, τους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα
όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής,
ΘΕΜΑ 2 Ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟ

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Περ.
Πολιτικής κ. Παπασπύρου Σπύρο για α) την υποβολή προτάσεων βέλτιστων
πρακτικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «IUC-LAC - Διεθνής
συνεργασία για το αστικό περιβάλλον- Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και
περιφέρειες» για τη συνεργασία με Περιφέρειες της Κίνας και β) τις δυνατότητες
συμμετοχής του ΠΣΕΚ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της ΠΔΕ.
Ο κ. Παπασπύρου ανέφερε χαρακτηριστικά πως ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση
συμμετοχής στην Β ́ Φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος International Urban and
Regional Cooperation (IURC) υποβλήθηκε πρόταση της ΠΔΕ που έγινε στη συνέχεια
αποδεκτή ώστε είτε μέσω της σύζευξης περιφερειών είτε μέσω ανάπτυξης ομάδας
τοπικών ζευγαριών που εργάζονται για το ίδιο θέμα είτε μέσω της δικτύωσης σε
περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο να δρομολογηθεί συνεργασία της ΠΔΕ με
περιφέρειες της Κίνας στις οποίες εντοπίζονται κοινές προκλήσεις. Τελικός στόχος
αυτής της συνεργασίας θα είναι η ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης που θα αποτελέσει τον
Οδικό Χάρτη με μεταβιβάσιμα αποτελέσματα από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ως
τρόποι συνεργασίας προσδιορίζονται είτε η συμμετοχή εκπροσώπων σε ανταλλαγές

μάθησης είτε η ανάπτυξη ικανοτήτων (study tours, trainings, networking and thematic
events).
Ακολούθησε σύντομη περιγραφή για τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τη
διάρκεια του προγράμματος και τις θεματικές ενότητες που έχει επιλέξει στην
πρόταση της η ΠΔΕ. Στη συνέχεια, ζήτησε από το Συμβούλιο βάση της τεχνογνωσίας
που διαθέτει να προσδιορίσει τυχόν προτάσεις υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών
εντός της περιφέρειάς ώστε να υποβληθούν εντός του Δεκεμβρίου.
Η συμμετοχή της ΠΔΕ στο πρόγραμμα IURC δίνει την ευκαιρία στην περιφέρεια να
αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και τα επιτεύγματά της πάνω στην καινοτομία σε
διεθνές επίπεδο, καθώς και να βελτιώσει τη σχετική θέση της παγκοσμίως. Σκοπός
μας είναι να εδραιωθούμε στους τομείς που έχουμε επιλέξει και μετά τη λήξη του
προγράμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφορά έγινε επίσης στις δυνατότητες συμμετοχής του ΠΣΕΚ, των ερευνητικών και
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της περιοχής που επιθυμούν να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
ΘΕΜΑ 3 ο – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 20222023

Ο Πρόεδρος προχώρησε στο επόμενο θέμα που αφορά την κατάθεση σχεδίου δράσης
για το επόμενο έτος 2022-2023. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση από τα μέλη για τις
προσθήκες/αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο νέο σχέδιο δράσης, τους άξονες, τις
προτεραιότητες και το προϋπολογισμό του σχεδίου για την επόμενη περίοδο.
ΘΕΜΑ 4 Ο – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 19 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της
19ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 20η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.

