2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σήμερα ημέρα Πέμπτη 27 Απριλίου 2017και ώρα 12:30 π.μ. συνήλθε στην αίθουσα
Του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, το σώμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του με
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις 24/4/2017.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:
1. Αγγελόπουλος Γιώργος: Πρόεδρος ΠΣΕΚ, Καθηγητής τμ Χημικών μηχανικών
Πανεπιστημίου Πάτρας
2. Μπουργανός Βασίλειος: Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου
Επιστημών Χημικής Μηχανικής
3. Αντωνοπούλου Ήρα: Γραμματέας ΠΣΕΚ, Καθηγήτρια τμ Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Δυτ Ελλάδας
4. Κουμπιάς Σταύρος: Καθηγητής τμ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας
Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας
5. Κωστόπουλος Βασίλειος: Καθηγητής τμ Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών Πανεπιστημίου Πάτρας
6. Σαλάχας Γεώργιος: Καθηγητής τμ Τεχνολογίας Γεωπονίας ,ΤΕΙ Δυτ Ελλάδας
7. Σιαμπλής Δημήτριος: Ομότιμος Καθηγητής τμ Ιατρικής Πανεπιστημίου Πάτρας
8. Καρυδάς Ιωάννης: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
9. Κεπενού Ελένη: Στέλεχος Διοίκησης Ιδιωτικής Επιχείρησης
10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &
Τεχνολογίας Υπολογιστών
11. Παναγιωτακοπούλου Ελένη:Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
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Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τηρήθηκαν από την καθηγήτρια Ήρα
Αντωνοπούλου, Γραμματέα του Π.Σ.Ε.Κ.
Στο σημείο αυτό και αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία των μελών του αρχίζει η
συνεδρίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Κανονισμός και οργάνωση λειτουργίας ΠΣΕΚ
2. Υποστήριξη γραμματειακή/διοικητική/τεχνική
3. Δημιουργία ιστοσελίδας
4. Ενημέρωση για την πολιτική Ε+Κ της Περιφέρειας,
5. Ενημέρωση για τα προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί
6. Ενημέρωση για τους υφιστάμενους τρόπους αξιολόγησής τους
7. Συμμετοχή στην εκδήλωση της EUSAIR στα Ιωάννινα 11 και 12 Μαΐου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ. καθηγητής Γ Αγγελόπουλος άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό την
πρώτη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο: «Κανονισμός και οργάνωση λειτουργίας ΠΣΕΚ»
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν
Να χρησιμοποιήσουν σαν «οδηγό» για την δημιουργία του Κανονισμού και
οργάνωσης λειτουργίας τους βασικούς άξονες του κανονισμού λειτουργίας άλλων
Π.Σ.Ε.Κ.που έχουν ήδη διαμορφωθεί,με τις κατάλληλες προσαρμογές στις
υφιστάμενες προτεραιότητες και ανάγκες της Δυτικής Ελλάδας
Ορίζουν ότι το όργανο θα συνεδριάζει κάθε μήνα και συγκεκριμένα την τελευταία
Πέμπτη κάθε μήνα στις 12.00
ΘΕΜΑ 2ο:«Υποστήριξη γραμματειακή/διοικητική/τεχνική»
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν
Να ζητήσουν από την περιφέρεια διοικητική υποστήριξη.
Στις συνεδριάσεις θα πρέπει να παρίσταται διοικητικό στέλεχος της Περιφέρειας,
που να γνωρίζει την πολιτική που έχει ήδη χαράξει η περιφέρεια.
Να καλέσουν εκπροσώπους από όλους τους φορείς έρευνας, ώστε να τους κάνουν
μια παρουσίαση και να γνωρίσει το Συμβούλιο πού και πώς μπορούν να βοηθήσουν
το έργο του Π.Σ.Ε.Κ. δημιουργώντας τις κατάλληλες ομάδες εργασίας, ώστε να
ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων, να βγουν οι προκηρύξεις, να γίνουν αξιολογήσεις,
έτσι ώστε να υπάρξει μια αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων.
Ο νόμος 4386/2016 άρθρο 8 αναφέρει: «Η γραμματειακή και η διοικητική
υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως
προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη
των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω
τηλεδιάσκεψης. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης,
διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη
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συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας.». Θεωρούμε ότι για το θέμα αυτό πρέπει να επιληφθεί άμεσα η
Περιφέρεια.
ΘΕΜΑ 3ο: «Δημιουργία ιστοσελίδας »
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν τα πρακτικά,οι αποφάσεις και
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του ΠΣΕΚ να αποστέλλονται
στον κύριο Μάριο
Καρπέτα,Προϊστάμενο Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης,και να αναρτώνται σε
ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.
ΘΕΜΑ 4ο: «Ενημέρωση για την πολιτική Ε+Κ της Περιφέρειας»
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ. καθηγητής Γ. Αγγελόπουλος,αναφέρει ότι σύμφωνα με
την ενημέρωση που είχε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γ.
Αγγελόπουλου (συνωνυμία),η Περιφέρεια έχει ήδη σχεδιάσει δράσεις και ενέργειες,έχει
κατανείμει πόρους αλλιώς θα είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Παρόλα αυτά θεωρεί ότι η
βοήθεια μας θα είναι πολύτιμη, διότι το Π.Σ.Ε.Κ. μπορεί να αναδιαμορφώσει πράγματα και
να δει κάτι που πιθανόν να έχει ξεφύγει στον μέχρι τώρα σχεδιασμό. Υπάρχουν επιπλέον και
αι
Ευρωπαϊκοί
πόροι
και
για
άλλες
δράσεις
που
θα
πρέπει
να
προδιαγράψουμε,διαμορφώσουμε, διεκδικήσουμε.
Το όλο θέμα αγγίζει 2 βασικά ερωτήματα:
1.Πού μας χρειάζεται ηΠεριφέρεια
2.Πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμετο έργο που θα μας αναθέσει
Στη συνέχεια τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουνότι εισηγήσεις του
ΠΣΕΚ πρέπει να υπάρξουν και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με την
αντίληψη και εξειδίκευση των μελών του, καθώς είναι πιθανές αναθεωρήσεις του
αναπτυξιακού προγραμματισμού αν θεωρηθεί αναγκαίο και φυσικά διαμόρφωση του
σχεδιασμού της επόμενης 5ετιας.
ΘΕΜΑ 5ο: «Ενημέρωση για τα προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί»
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ. καθηγητής Γ Αγγελόπουλος, δίνει τον λόγο στον κ. Άρη
Μαμασούλα, στελέχους της Ε.Π. ΠΔΕ της Περιφέρειας, που πραγματοποιεί σύντομη
αναφορά στον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, τον Πενταετή Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό, και την Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Αναφέρει
επίσης ότι υπάρχουνκαταγραμμένοι οι στόχοι της Περιφέρειας για την
επομένη5ετια.Σύμφωνα με την άποψή του, θα μπορούσετο Π.Σ.Ε.Κ. να προτείνει δυο
ομάδεςεργασίαςα) για την ενέργεια και τις ΤΠΕ για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και
β) δυο ακόμαθεματικέςομάδες που θα βοηθήσουν στις επόμενεςπροσκλήσεις που αφορούν
στην Αγροδιατροφη/κτηνοτροφία και Τουρισμό/πολιτισμό.
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν να αναθέσουν στον καθηγητή κ. Σ.
Κουμπιά την σύσταση της ομάδαςεργασίας για τις ΤΠΕ,η οποία θα συντάξει τις θεματικές
στην αντίστοιχη πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της και τις θεματικές της
Ενέργειας που έχουν ήδη διαμορφωθεί από την Περιφέρεια και μας έχουν κοινοποιηθεί. Το
κείμενο που θα συντάξουν θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Π.Σ.Ε.Κ.άμεσα,για
την τελική διαμόρφωση.Το Σώμα θα συνεδριάσει για τον σκοπό αυτόν την 18ηΜαΐου.
ΘΕΜΑ 6ο: «Ενημέρωση για τους υφιστάμενους τρόπους αξιολόγησής τους»
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ. καθηγητής Γ Αγγελόπουλος ενημερώνει τα μέλη ότι έχει
διαμορφωθεί αντίστοιχο κείμενο από την Περιφέρεια. Θα κοινοποιηθεί στα μέλη του ΠΣΕΚ
από τον κ. Άρη Μαμασούλα.
ΘΕΜΑ 7ο:«Συμμετοχή στην εκδήλωση της EUSAIR στα Ιωάννινα»
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουνότι θα ήταν επιθυμητό να
εκπροσωπηθείτο Π.Σ.Ε.Κ. στην εκδήλωση.
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