9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 1:00μμ συνήλθε στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το σώμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου.
Παρόντες στη συνεδρίαση ως μέλη του Π.Σ.Ε.Κ. 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. Κωστόπουλος Βασίλειος,
Καθηγητής τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών Πανεπιστημίου Πάτρας
5. Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής τμ. Τεχνολογίας Γεωπονίας ,ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας
Υπολογιστών
7. Καρυδάς Ιωάννης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
Επίσης παρευρέθηκαν και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών Δ. Καραβίδας και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ελένη Σπυράκη
Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τηρήθηκαν από την ΔΙ.Α.Π./Π.Δ.Ε.
Στο σημείο αυτό και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών του ΠΣΕΚ αρχίζει η
συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Ενημέρωση από τον κ. Σαλάχα για τη 5 Συνεδρίαση του Δικτύου Έξυπνης
Εξειδίκευσης στα Χανιά (20 και 21 Φεβρουαρίου 2018)
2. Η γενική θέση του ΠΣΕΚ ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και
υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Εμπειρία από το αναπτυξιακό συνέδριο Δ. Ελλάδας
(Εισήγηση κ.κ. Γ. Αγγελόπουλος, Σ. Μιχαλόπουλος)
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3. Νέες δράσεις INTERREG, ενημέρωση για τις σημαντικές τοποθετήσεις των Υπουργών
Πολιτισμού και Τουρισμού στο αναπτυξιακό συνέδριο στη ΔΕ, σχετικές δράσεις του
ΠΣΕΚ. (εισήγηση κ. Γ. Καρυδάς)
4. Εκδήλωση στη Πάτρα ενόψει της προκήρυξης για την Ενέργεια και ΤΠΕ. (παρέμβαση
Β. Μπουργανός)
5. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (εισήγησή Β. Μπουργανός. Τοποθέτηση Κ.
Σπαρτινού σε τοπικό ηλεκτρονικό τύπο για την έρευναhttp://www.thebest.gr/news/
index/viewStory/476093)
6. EUSAIR FACILITY POINT PLUS (FPP) , ένας νέος μηχανισμός χρηματοδότησης ιδεών &
προτάσεων. (εισήγηση Γ. Αγγελόπουλος)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ. καθηγητής Γ. Αγγελόπουλος άνοιξε την συνεδρίαση με την
ημερήσια διάταξη της 10ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση από τον κ. Σαλάχα για τη 5 Συνεδρίαση του Δικτύου Έξυπνης
Εξειδίκευσης στα Χανιά (20 και 21 Φεβρουαρίου 2018)

Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Σαλάχας δεν μετακινήθηκε στη
Συνεδρίαση ως εκπρόσωπος του ΠΣΕΚ λόγω μη καλυψης της μετακίνησης του από την
Περιφερεια και ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος χρηματοδότησης δράσεων του ΠΣΕΚ.
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση προτάθηκε να γίνει για το 2018 ένα ετήσιο σχέδιο
δράσης της Επιτροπής ΠΣΕΚ ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι εκδηλώσεις και να
καλυφτούν τα έξοδα αυτών. Το σχέδιο δράσης θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Επίσης προτάθηκε να σταλεί αίτημα στο Υπουργείο για τροπολογία σε σχέση με την κάλυψη
των μετακινήσεων των μελών.
Στο τέλος της συζήτησης αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο ότι θα προτείνει στον
Περιφερειάρχη να γίνει μια συνάντηση όλων των ΠΣΕΚ στη Πάτρα για να υπάρξει
συνέργεια.

ΘΕΜΑ 2ο: Η γενική θέση του ΠΣΕΚ ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και
υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Εμπειρία από το αναπτυξιακό συνέδριο Δ. Ελλάδας (Εισήγηση κ.κ.
Γ. Αγγελόπουλος, Σ. Μιχαλόπουλος)
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ. ανέφερε ότι στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δ.Ε. προτάθηκε η
δημιουργία νέων σχολών και συγκεκριμένα της Γεωπονικής Σχολής στο Αγρίνιο. Ενώ

2

9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

αναφέρθηκε και αντίστοιχα δημιουργία Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα. Βάσει αυτού θεωρεί
δόκιμο να υπάρξει μια θέση του ΠΣΕΚ ως προς τις κατευθύνσεις στη Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος σε σχέση με την ανάπτυξη των νέων σχολών. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
εμπεριστατωμένη μελέτη για πόσες σχολές πρέπει να υπάρχουν ανά ειδικότητα σε σχέση με
την απορρόφηση των αποφοίτων.
Έγινε διαλογική συζήτηση. Επίσης ο κ. Σαλάχας ανέφερε ότι χρειάζεται Γεωπονική Σχολή
για να ενώσει τα σχετικά τμήματα του ΑΤΕΙ και τα αντικείμενα αυτών. Όμως επειδή έχει
δημιουργηθεί μια Επιτροπή, κατά την άποψη του, πρέπει να ολοκληρώσει την εισήγηση της
και μετά το ΠΣΕΚ να τοποθετηθεί. Ο κ. Κωστόπουλος ανάφερε ότι το ΠΣΕΚ το αφορούν οι
σχέσεις της έρευνας με τις αρχές αριστείας του Πανεπιστημίου και η καινοτομία σε σχέση
με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Μπουργανός πρότεινε την καταγραφή από
το ΠΣΕΚ των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν την σύσταση και λειτουργία των νέων
σχολών και συμπράξεων μεταξύ φορέων σε σχέση ιδιαίτερα με την έρευνα και την
καινοτομία που αποτελούν και τη στόχευση του ΠΣΕΚ.
Βάσει αυτού αποφασίστηκε να συνταχθεί ένα γενικό κείμενο από τον Πρόεδρο σε
συνεργασία με τον κ. Κωστόπουλο με τις γενικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για
την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών στη ΠΔΕ με νέες σχολές και το οποίο θα
κατατεθεί στον Περιφερειάρχη για ενημέρωση του.

ΘΕΜΑ 3ο: Νέες δράσεις INTERREG, ενημέρωση για τις σημαντικές τοποθετήσεις των
Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού στο αναπτυξιακό συνέδριο στη ΔΕ, σχετικές δράσεις
του ΠΣΕΚ. (εισήγηση κ. Γ. Καρυδάς)
Νέες δράσεις INTERREG
Ο κ. Καρυδάς ενημέρωσε ότι ξεκινά το 4ο Πρόγραμμα και θα γίνει μια συνάντηση το
Μάρτιο στις Βρυξέλλες και μια συνάντηση στη Βουλγαρία.
Πολιτισμός και Τουρισμός
Ο κ. Καρυδάς ανάφερε ότι στο Αναπτυξιακό Συνέδριο παρουσιάστηκε από την
Κυβέρνηση ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Τουρισμού στη ΔΕ, τον
ιαματικό τουρισμό, την ανάπτυξη των λιμανιών Κατακόλου και Πάτρας, την ανάπτυξη
μαρίνων όπως ότι έχει ξεκινήσει η ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των χώρων που έχουν
τουριστικό ενδιαφέρον.
Βάσει αυτών ο Πρόεδρος ανάφερε ότι επειδή θα βγει σύντομα το πρόγραμμα
Πολιτισμού – Τουρισμού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων (RIS), να γίνει μια ημερίδα
επιχειρηματικότητας – ανακάλυψης στο τομέα Πολιτισμού – Τουρισμού για την
ενημέρωση των φορέων από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΔΕ.
Επίσης επισημάνθηκε ότι οι προκηρύξεις του RIS για τον Πολιτισμό– Τουρισμό πρέπει να
ολοκληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο.
Ο κ. Καραβίδας ανέφερε ότι θα γίνει επίσκεψη του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στο
Υπουργείο για την επίσπευση όλων των προγραμμάτων και θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση
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του ΠΣΕΚ ενημέρωση από την ΔΙΑΠ/ΠΔΕ για τις επιπλέον δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν
και αφορούν τις δημιουργικές επιχειρήσεις, καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκδήλωση στη Πάτρα ενόψει της προκήρυξης για την Ενέργεια και ΤΠΕ.
(παρέμβαση Β. Μπουργανός)

Να ενημερωθεί η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΔΕ προκειμένου να γίνει ημερίδα για την
ενημέρωση των φορέων για παρακίνηση αυτών για υποβολή προτάσεων έρευνας και
ανάπτυξης, ενόψει της πρόσκλησης για την χρηματοδότηση προτάσεων που αφορούν την
Ενέργεια και ΤΠΕ (προτεινόμενη ημερομηνία τέλος Μαρτίου).

ΘΕΜΑ 5ο: Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (εισήγησή Β. Μπουργανός. Τοποθέτηση Κ.
Σπαρτινού σε τοπικό ηλεκτρονικό τύπο για την έρευναhttp://www.thebest.gr/news/
index/viewStory/476093)
Ο κ. Μπουργανός ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος του Επιστημονικού Πάρκου
Πατρών στην περιοχή, όπως και κατά την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και
Καινοτομίας στα γραφεία του ΕΠΠ. Πρότεινε να κληθεί ο Πρόεδρος του ΕΠΠ σε επόμενη
συνεδρίαση του ΠΣΕΚ για να παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση και τα μελλοντικά
σχέδια του ΕΠΠ, ώστε να μπορέσει το ΠΣΕΚ να διαμορφώσει μια συνολικότερη άποψη
σχετικά με τις δυνατότητες συμβολής και άλλων ενδεχομένως φορέων της περιοχής στην
ανάπτυξη του ΕΠΠ και την ενίσχυση της καινοτομίας στην ΠΔΕ, ανταποκρινόμενο στην
σχετική πρόσκληση που του απηύθυνε ο Υπουργός.
Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, αναφέρθηκε ότι το Επιστημονικό Πάρκο ως
φορέας διασύνδεσης πρέπει να δώσει την ευκαιρία στα προϊόντα νεοφυών αγροτικών
επιχειρήσεων να προωθηθούν στην αγορά (κ. Σαλάχας), και ότι το Πάρκο δεν πρέπει να
φιλοξένει για αρκετό χρόνο τις επιχειρήσεις (κ. Κωστόπουλος).
Αποφασίστηκε να κληθεί ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου στις 22 Μαρτίου 2018
ημέρα Πέμπτη ώρα 1.30 μμ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων για
την ενημέρωση του ΠΣΕΚ απ’ όλους τους ερευνητικούς φορείς της ΠΔΕ σε επόμενες
συνεδριάσεις με σκοπό την προώθηση του σκοπού του.
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ΘΕΜΑ 6ο: EUSAIR FACILITY POINT PLUS (FPP) , ένας νέος μηχανισμός χρηματοδότησης
ιδεών & προτάσεων. (εισήγηση Γ. Αγγελόπουλος)
Ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε την μακρο περιφερειακή στρατηγική EUSAIR και την
λειτουργία του μηχανισμού FACILITY POINT PLUS με σκοπό να υποβληθεί μια αίτηση από
την Περιφέρεια για μια ιδέα και έργου που θα αφορά δυο η περισσότερους πυλώνες
στρατηγικής της EUSAIR, όπου ήδη συμμετέχει η Περιφέρεια. Προθεσμίες ενδιάμεσων
σταδίων 10 Μαΐου 2018, 10 Σεπτεμβρίου 2018 και τελική προθεσμία 10 Δεκεμβρίου 2018.
Βάσει αυτού αποφασίστηκε συνάντηση το συντομότερο δυνατό του ΠΣΕΚ με τον
Περιφερειάρχη, προκειμένου να δοθούν οι άξονες που θα συνταχθεί η πρόταση αυτή ώστε
να βοηθήσει ουσιαστικά.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 10η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Π.Σ.Ε.Κ.
Η Επόμενη Συνεδρίασή του προγραμματίζεται γα την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα
13:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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