ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5η Οκτωβρίου και ώρα 15:30μμ συνήλθε στην Αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
3. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου
της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»
4. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
5. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
6. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Την συνεδρίαση παρακολούθησε μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Λαδικός Δημήτριος του
Γεωργίου , Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «FOOD FOR LIFE» ενώ
απουσίαζαν (δικαιολογημένα) 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. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου,
Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και ο κ. Σπυριδωνίδης
Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας ,Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων ενώ προσκεκλημένοι
ομιλητές ήταν ο κ. Παπασπύρου Σπύρος , Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Μπλέτσας Στυλιανός, Πρόεδρος του ΤΕΕ
Αιτωλοακαρνανίας , ο κ. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Πελοποννήσου και
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και ο κ. Παππάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό ,ανακοίνωσε την έναρξη
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Eνημέρωση από τον Πρόεδρο για δραστηριότητες του ΠΣΕΚ και τρέχοντα θέματα

2. Επικύρωση πρακτικών 5ης και 6ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ
3. Απόψεις-προτάσεις
των επιστημονικών επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας στα
πλαίσια της έρευνας και της καινοτομίας και συνέργειες με το ΠΣΕΚ.
(προσκεκλημένοι ο κ. Μπλέτσας Στυλιανός, Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ,
ο κ. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Πελοποννήσου και Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας και ο κ. Παππάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας).
4. Ενημέρωση από τον κ. Παπασπύρου Σπύρο, Προϊστάμενο του Τμήματος
Σχεδιασμού
Περιφερειακής
Πολιτικής
της
Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, για το πρόγραμμα δικτύωσης ευρωπαϊκών επιχειρηματικών
περιφερειών ( EER)
5. Ενημέρωση και καθορισμός ημερομηνίας αναφορικά με την Διοργάνωση της
Δεύτερης Πανελλήνιας Συνόδου των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και
Καινοτομίας στα Καλάβρυτα.

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΣΕΚ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Πρόεδρος έκανε μια σύντομη αναφορά στη σημερινή θεματολογία
και τις
δραστηριότητες του ΠΣΕΚ που έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα. Καλωσόρισε τους
προσκεκλημένους ομιλητές και παρουσίασε τα μέλη του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2 Ο - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της 5ης και
6ης συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
ΘΕΜΑ 3Ο – ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΣΕΚ
Ο Πρόεδρος του Οργάνου ευχαρίστησε θερμά τους προσκεκλημένους ομιλητές για τη
συμμετοχή τους στην Συνεδρίαση του ΠΣΕΚ και έδωσε το λόγο στον κ. Παππά Γιώργο,
Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στη
δομή του Επιμελητηρίου ενώ τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας με την ΠΔΕ και τους
παραγωγικούς φορείς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διενέργεια προγραμμάτων
επιμόρφωσης (σεμινάρια, ημερίδες,κλπ) έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να
εκμεταλλευτούν με αποτελεσματικότητα τις νέες τεχνολογίες.
Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ επεσήμανε πως πρέπει να γίνουν στοχευμένα σύντομα προγράμματα
σπουδών τα οποία θα αναγνωρίζονται και απ’ τον ΑΣΕΠ όπως επίσης και μεταπτυχιακά
προγράμματα που θα προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο βάσει των αναγκών και
προτεραιοτήτων των μελών του.
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κ. Πετρόπουλο Αθανάσιο, Πρόεδρο ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Πετρόπουλος ενημέρωσε το ΠΣΕΚ για

τους στόχους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις ειδικότητες των μελών αλλά και το ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων του (αγροδιατροφή, πρωτογενής τομέας, προστασία περιβάλλοντος).
Έδωσε έμφαση στους τομείς συνεργασίας με το ΠΣΕΚ για την ανάπτυξη της παραγωγής της
τοπικής κοινωνίας. Η διάχυση της πληροφορίας στην έρευνα και την καινοτομία, η
υποστήριξη της εφαρμογής της καινοτομίας στην πράξη καθώς και η ενημέρωση από τα
μέλη του Επιμελητηρίου για τις ανάγκες της αγοράς αποτελούν τους κύριους τομείς
συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος , αναφέρθηκε στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και στη σύνδεση του με την
έρευνα και την καινοτομία μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.
Από πλευράς του ο κ. Μπλέτσας Στυλιανός ,Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας τόνισε
πως απαιτούνται νέες προτάσεις και ιδέες για να συνδεθεί η έρευνα και η καινοτομία με
την παραγωγή. Πρόσθεσε πως πρέπει να δοθεί βάση στην αναβάθμιση της ερευνητικής
ικανότητας των Πανεπιστημιακών τμημάτων που εδρεύουν στο Νομό της
Αιτωλοακαρνανίας ενώ πρότεινε την ίδρυση ενός ερευνητικού κέντρου στο Νομό έτσι ώστε
να συνδεθεί η καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και τον παραγωγικό τομέα.
Στο σημείο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας κ.
Ζαΐμης Φωκίων ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για τη πρόταση της ΠΔΕ για τη σύσταση
ενός Ερευνητικού Κέντρου στην Δυτική Ελλάδα.
ΘΕΜΑ 4Ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (EER)
Ακολούθησε παρουσίαση από τον κ. Παπασπύρου Σπύρο, Προϊστάμενο του Τμήματος
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
,για το Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα European Entrepreneurial Regions. Ο κ.
Παπασπύρου ενημέρωσε τα μέλη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
πιλοτικό πρόγραμμα European Entrepreneurial Regions για την περίοδο 2019-2020. Στο
πιλοτικό πρόγραμμα έλαβαν μέρος εννιά ακόμη ευρωπαϊκές περιφέρειες και σκοπός του
ήταν:
•

η δικτύωση των περιφερειών

•

η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για start ups και η μεγέθυνση τους

•

η ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ των περιφερειών

•

η διατύπωση ενός οδικού χάρτη ενεργειών σε επιλεγμένους κλάδους

•

μορφές καινοτόμας δημόσιας υποστήριξη σε νεοσύστατες επιχειρήσεις,

κυρίως στους τομείς :
•

Ψηφιακή μετάβαση

•

Αγροδιατροφή

•

Ιατρική τεχνολογία

•

Προηγμένες βιομηχανικές τεχνολογίες και υλικά

Πρόσθεσε πως για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η χαρτογράφηση των συστημάτων
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο εν δυνάμει οικοσυστήματα που μπορούν να
δημιουργήσουν συνθήκες αύξησης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων σε
τομείς αυξημένης διεθνούς ζήτησης, οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης/Τεχνητή Νοημοσύνη
και σύστημα αγρο-διατροφής.
To πιλοτικό έργο συνεχίζεται και την επόμενη διετία 2020-2021 με την προσθήκη άλλων 8
ευρωπαϊκών επιχειρηματικών περιφερειών. Γι΄ αυτό το λόγο θεωρεί πολύ χρήσιμη την
συμμετοχή μελών του ΠΣΕΚ στην παρακολούθηση του έργου και στις θεματικές ομάδες που
δημιουργούνται. Τόνισε ότι η εξειδίκευση και τεχνογνωσία των μελών του ΠΣΕΚ μπορεί να
αναδείξει τα σημεία εκείνα του έργου που ενδιαφέρουν περισσότερο την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Παπασπύρου Σπύρο να αποστείλει στα μέλη την σημερινή
παρουσίαση.
ΘΕΜΑ 5Ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη διοργάνωση της δεύτερης Πανελλήνιας Συνόδου
των ΠΣΕΚ. Πρότεινε να πραγματοποιηθεί μέσα Ιανουαρίου του 2021 στα Καλάβρυτα με
αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στους κεντρικούς άξονες της θεματολογίας ενώ πρότεινε τη
σύσταση μιας επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με την αναζήτηση των πρακτικών της
πρώτης Συνόδου, την θεματολογία, τους προσκλεκλημένους και το στόχο της εκδήλωσης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 7η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 2η Νοεμβρίου και ώρα 15:30μμ στην
Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ.

