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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
Ζαΐμης Φωκίων, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
Δρ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής – Κοσμήτορας ΣΘΕΤ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

11:00-11:30 – Χαιρετισμοί
Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Αθανάσιος Παπαδόπουλος , Δήμαρχος Καλαβρύτων

11:30-12:30 – Σύντομες Παρεμβάσεις
Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας
Aνδρέας Κατσανιώτης, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της
Βουλής
Yossi Amrani, Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα
Jean- Pierre Halkin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για θέματα υλοποίησης, Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης DG REGIO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νεκτάριος Ταβερναράκης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

12:30-12:45 – Διάλειμμα
12:45-14:00 – Ομιλητές
Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας
Carsten Rasmussen, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη και
υλοποίηση προγραμμάτων IV - Κύπρος και Ελλάδα , Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και
Αστικής Ανάπτυξης DG REGIO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Gaetano Armao, Αντιπρόεδρος & Υπουργός στην Περιφέρεια Σικελίας, Μέλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Νησιών της CPMR
Manuel Palazuelos, Προϊστάμενος Έξυπνης Πλατφόρμας Εξειδίκευσης S3, Joint Research Center

14:00-15:00 – Διάλειμμα
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15:00-15:30 – Σύντομη Παρουσίαση των ΠΣΕΚ
15:30-17:00 – Ομιλητές
Σπυρίδων Αρταβάνης- Τσάκωνας , Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Harvard
Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εισήγηση: H Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης
Εισήγηση: Η Έρευνα στην Ελλάδα
Μιχάλης Πετυχάκης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της Orfium
Εισήγηση: Orfium: Αλλάζοντας τη Μουσική Βιομηχανία από την Ελλάδα
Δημήτρης Αναγνώστου, Διευθυντής Στρατηγικής- Συνιδρυτής της Attica Sciences
Εισήγηση: Ίδρυση Νεοφυών Εταιρειών Ιατρικής Βιοτεχνολογίας
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Εισήγηση: Έρευνα- καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Εισήγηση: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες για την Οικονομία κατά την Πανδημία και μετά από αυτή

17:00-17:15 – Διάλειμμα
17:15 -18:00 – Συμπεράσματα και Κλείσιμο της Α΄ θεματικής ενότητας

 Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021
Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΣΕΚ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:
Παπαγεωργίου Δημήτριος , Δ/ντης Εργοστασίου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» - Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Π.Δ.Ε.
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας, Δ/νση
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Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", Γραμματέας ΠΣΕΚ
Π.Δ.Ε.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΓΓΕΚ
Σπηλιώτη Αγνή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών
& Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
Γογγολίδης Βασίλης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc,
Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Δ/νση

Σχεδιασμού

&

11:00 -13:00 – Εισηγήσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και
Καινοτομίας
ΠΣΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας Π.Δ.Ε., Καθηγητής – Κοσμήτορας ΣΘΕΤ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΘΕΜΑ: Ανάγκη και σχεδιασμός για την ίδρυση ερευνητικού κέντρου έρευνας και καινοτομίας
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΣΕΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελής Μπότσαρης ,Πρόεδρος ΠΣΕΚ ΑΜΘ, Πρώην Αν. Πρύτανης Έρευνας και
Καινοτομίας ΔΠΘ, Καθηγητής ΔΠΘ
ΘΕΜΑ: Σκέψεις για την διοικητική και επιχειρησιακή (επιστημονική) υπαγωγή των ΠΣΕΚ στο
οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας
ΠΣΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτρης Νιάρχος , Πρόεδρος ΠΣΕΚ Αττικής, Πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των ΠΣΕΚ σε περιόδους ηρεμίας και σε περιόδους εκτάκτων αναγκών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παναγιώτης Χριστόφας, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και
Ενέργειας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΘΕΜΑ: Οι πολιτικές καινοτομίας στο νησιωτικό χώρο. Η εμπειρία από το 2014-2020 και
σκέψεις για τη νέα προγραμματική περίοδο
ΠΣΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μπακούρος, Πρόεδρος ΠΣΕΚ ΔΜ, Πρόεδρος ΠΣ Τμήματος Περιφερειακής
και
Διασυνοριακής
Ανάπτυξης,
Καθηγητής
Διαχείρισης
Τεχνολογίας
και

9

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος
Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ: Ο ρόλος του ΠΣΕΚ σε μια Περιφέρεια Ενεργειακής Δίκαιης Μετάβασης
ΠΣΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Ηπείρου, Καθηγητής Χημείας,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΘΕΜΑ: Η Λογική Παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης Εξειδίκευσης RIS3 (ACTION PLAN) στην
Ήπειρο

13:00-13:15 – Διάλειμμα
13:15 -15:15 – Εισηγήσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας
και Καινοτομίας
ΠΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζήσης Μαμούρης , Πρόεδρος ΠΣΕΚ Θεσσαλίας, Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΜΑ: Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας: Ο μετασχηματισμός τους στη
μετά-COVID εποχή και η νέα προγραμματική περίοδος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης , Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΣΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά & Διεθνή
Θέματα- Μέλος ΠΣΕΚ Κρήτης
ΘΕΜΑ: Έρευνα και Καινοτομία στην Ευρώπη Μέσα από Δυναμικές Διαπεριφερειακές
Συνέργειες

ΠΣΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου- Πρόεδρος ΠΣΕΚ Νοτίου
Αιγαίου,Καθηγήτρια Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα Π.Σ.Ε.Κ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παναγιώτης Μητρόπουλος , Σύμβουλος Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
ΘΕΜΑ : Βήματα καινοτομίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο στην Πελοπόννησο. Η
δημιουργία των αναγκαίων μηχανισμών και η ανάληψη δράσεων για τη διασύνδεση του
παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό , με ερευνητικά
και εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην μετά Covid εποχή για την Πελοπόννησο.

ΠΣΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθανάσιος Κακαρούντας, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας, Επίκουρος Καθ.
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΘΕΜΑ: Η έρευνα και καινοτομία στη Στερεά Ελλάδα την περίοδο 2017-2020 και η συνδρομή
του ΠΣΕΚ
Ο μετασχηματισμός του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο που δραστηριοποιήθηκε το Π.Σ.Ε.Κ. Στερεάς
Ελλάδας. Σύγκριση με το παρελθόν και δείκτες εξέλιξης της Έρευνας και Καινοτομίας μέχρι
σήμερα. Ο σχεδιασμός των επόμενων ετών και η ανάγκη για ενίσχυση του θεσμού των Π.Σ.Ε.Κ

15:15-15:30 – Διάλειμμα
15:30 -16:30 – Συμπεράσματα - Κλείσιμο της συνάντησης
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου
Φαρμάκη
Με ιδιαίτερα συναισθήματα χαράς και
συγκίνησης ,σας καλωσορίζω έστω και εικονικά
στη Δυτική Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή που
για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Πανελλήνια
Συνάντηση των ΠΣΕΚ πραγματοποιείται στο τόπο
μας.
Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά για όλους τους
Έλληνες καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Για το
λόγο αυτό, επιλέξαμε την περιοχή των
Καλαβρύτων για τη φιλοξενία της εκδήλωσης ως
ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας που
με τους αγώνες και τις θυσίες τους είμαστε
σήμερα ελεύθεροι και κοιτάζουμε το αύριο με
αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.

Νεκτάριος Φαρμάκης,
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο όραμα της Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία ενός
μεγάλου Περιφερειακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας που θα οργανώσει καλύτερα
την τοπική δράση, θα αναδείξει τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και τελικά θα
διεκδικήσει με ισχυρές αξιώσεις την προσέλκυση επενδύσεων που θα μετατρέψουν την
καινοτομία σε παραγωγική ισχύ και νέα προϊόντα.
Στόχος μας είναι να κρατήσουμε το συσσωρευμένο επιστημονικό μας έργο εδώ, να
κεφαλαιοποιήσουμε την προσπάθειά μας, να αξιοποιήσουμε την γνώση και εν τέλει να
κερδίσουμε από την προστιθέμενη αξία που αποκτάται.
Θα ήθελα να συγχαρώ από πλευράς μου το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και
Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας για αυτή την πρωτοβουλία καθώς και τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και εύχομαι η συνάντηση αυτή να έχει
ωφέλιμα αποτελέσματα για την έρευνα και την καινοτομία τόσο σε Εθνικό όσο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης
κατά την τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι ο δυτικός άξονας να
έχει το δικό του κέντρο έρευνας. Για εμάς η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν
στρατηγικές επιλογές για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Η Δυτική Ελλάδα λόγω
της ύπαρξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων, έχει σημαντικές
δυνατότητες, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Διαθέτει ένα
αξιοζήλευτο ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να καθοδηγηθεί κατάλληλα, βρίσκοντας
ταυτόχρονα εργασιακές διεξόδους και δυνατότητες συνεχούς αναβάθμισης επιπέδου και
γνώσης».
Συνεπώς, η δημιουργία ενός γόνιμου οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας που θα
συντονίζει το τεχνολογικό γίγνεσθαι και θα εξελίσσει καινοτόμες προσπάθειες αποτελεί
άμεση προτεραιότητά μας, πρόσθεσε.
Σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει πληγεί βαθύτατα από την υγειονομική κρίση, είναι
μονόδρομος η με κάθε τρόπο στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κρίσιμοι
πυλώνες για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Η
Περιφέρεια μας μπορεί να γίνει ο επισπεύδων που θα φιλοξενήσει το ερευνητικό κέντρο
ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας , να συμβάλλει στην παραγωγή καινοτόμων
αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και να στηρίξει το αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό που
παραμένει στη πατρίδα μας παρά τις αντίξοες συνθήκες», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ,
καθ. κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.

Αριστερά: Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος ΠΣΕΚ, Π.Δ.Ε
Δεξιά: Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας ,Π.Δ.Ε.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 87915/1048/09-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
Πρόεδρος , Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Κοσμήτορας
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αντιπρόεδρος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Εργοστασίου
Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε», Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ
Γραμματέας, Μιχαλόπουλος Σωτήριος, Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας,
Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Αν. Γραμματέας, Σαρμά Αλεξάνδρα, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
Μέλη
Αντωνοπούλου Ήρα, Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανικής και Ταλαντώσεων
Πανεπιστημίου Πατρών
Λαδικός Δημήτριος, Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας “FOOD FOR LIFE”
Μπουργανός Βασίλειος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ /ΙΕΧΜΗ)
Πραπόπουλος Μάριος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Πραπόπουλος Αφοί Α.Ε»
Σερπάνος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ
Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) είναι συμβουλευτικό όργανο για
την υποστήριξη της Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η θητεία των μελών του Οργάνου είναι τετραετής
και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία τα μέλη επιλέχθηκαν
αρχικά. Η υποστήριξη του ΠΣΕΚ στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και
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αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και
συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών
οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών,
για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς
συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως
δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς
και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις
περιφερειακές οικονομίες.
Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην
περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου − Περιφέρειας.
Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που
υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
διοργάνωσε τη Δεύτερη Πανελλήνια Συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και
Καινοτομίας όλης της χώρας (Π.Σ.Ε.Κ) που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Ιανουαρίου 2021. Η
συνάντηση έλαβε χώρα στη Κλειτορία Καλαβρύτων με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων λόγω της
πανδημίας, ωστόσο οι πλατφόρμες ήταν ανοικτές στο κοινό με αποτέλεσμα να την
παρακολουθήσουν δεκάδες ενδιαφερόμενοι.
Ειδικότερα ,στο επίκεντρο της θεματολογίας τέθηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με τον
εκσυγχρονισμό της διοίκησης και της νομοθεσίας των ΠΣΕΚ αλλά και με τις βασικές στρατηγικές
προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 τόσο σε Περιφερειακό όσο και
σε Εθνικό επίπεδο.
Ο στόχος της συνάντησης ο οποίος ήταν να αποτελέσει πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου
προκειμένου να αναδειχθούν οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η χώρα με έμφαση
τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, επιτεύχθηκε πλήρως.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάντησης θα θέλαμε να ευχαριστούμε θερμά όλους
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές που με τις άκρως διαφωτιστικές και
εμπεριστατωμένες ομιλίες τους τίμησαν τη συνάντηση µας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην
επιτυχία της.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Europe Direct Patras απευθύνουμε ένα ιδιαίτερο
ευχαριστώ για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν ώστε να γίνει πράξη η ιδέα αυτής της
Συνάντησης όπως επίσης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που ήταν χορηγός επικοινωνίας.
Την συνάντηση μπορείτε να παρακολουθήσετε στα παρακάτω link:
29/1/2021 https://youtu.be/XckdPNYxUPU
30/1/2021 https://youtu.be/aQktSMFR090
Ενώ τα πρακτικά και οι παρουσιάσεις των ομιλητών διατίθενται στο site της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος: https://www.pde.gov.gr/gr/organadiakubernisis/psek/synedriaseis/item/15174-2i-panellinia- synantisi-psek.html
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΣΕΚ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Στις 29-30 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως η Δεύτερη Πανελλήνια
Συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας , ύστερα από Πρόσκληση
του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας κ.
Φωκίων Ζαΐμη και του Προέδρου του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας καθ. κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη , οι
οποίοι ήταν και συντονιστές της πρώτης ημέρας.
Η συνάντηση μεταδόθηκε ζωντανά από την Κλειτορία Καλαβρύτων με αφορμή τον εορτασμό των
200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην 2η Πανελλήνια Συνάντηση των ΠΣΕΚ τονίζοντας τη
σημασία του συμβολισμού της περιοχής καθώς από την περιοχή των Καλαβρύτων ξεκίνησαν οι
προεπαναστατικές ενέργειες της Ελληνικής Επανάστασης που είχαν ως αποτέλεσμα την
ανεξαρτησία και την ελευθερία του Έθνους μας.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό ρόλο των ΠΣΕΚ για την σύνδεση
της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.
Στόχος της συνάντησης αποτελεί αφενός η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Περιφερειών και
των ΠΣΕΚ αφετέρου η συζήτηση των προβλημάτων, των προοπτικών και η συμβολή των
Οργάνων στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της εξωστρέφειας και της
καινοτομίας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, πρόσθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Φωκίων Ζαΐμης.
Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
Δυτικής Ελλάδας καθ. κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης ευχαρίστησε τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
για τη συνδρομή της στην διεξαγωγή της συνάντησης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για
την ευγενική του χορηγία στην επικοινωνία.
Σκοπός της εκδήλωσης όπως ανέφερε είναι να έρθουν σε επαφή τα ΠΣΕΚ της χώρας έτσι ώστε
μέσα από το συμβουλευτικό τους χαρακτήρα να προτείνουν στις Περιφέρειες τις σωστές
αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
«Επιλέξαμε την Κλειτορία και τα Καλάβρυτα ως συμβολική έδρα καθώς θέλαμε να κάνουμε
ιδιαίτερη μνεία στην μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
της οποίας η πρώτη σπίθα άναψε από αυτήν την περιοχή. Μπορεί μεν η συνάντηση μας να
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αφορά την έρευνα και την καινοτομία, χωρίς όμως να θυμόμαστε και να τιμάμε το παρελθόν, δεν
υπάρχει ούτε παρόν ούτε μέλλον», ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.
Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε την τύχη να διαθέτουμε τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα (το
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
που ισοδυναμούν με ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής γνώσεων και ιδεών.
Η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την έδρα ενός μεγάλου περιφερειακού κέντρου έρευνας
και καινοτομίας που θα οργανώσει καλύτερα την τοπική δράση, θα αναδείξει τα ιδιαίτερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της και τελικά θα διεκδικήσει με ισχυρές αξιώσεις την προσέλκυση
επενδύσεων που θα μετατρέψουν την καινοτομία σε παραγωγική ισχύ και σε νέα προϊόντα που
θα εισαχθούν στην αγορά δημιουργώντας θέσεις εργασίας, πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης κ.
Νεκτάριος Φαρμάκης.
Ανέφερε επίσης ότι η χώρα μας έχει πολλές δυνατότητες , κυρίως όμως διαθέτει ένα ανθρώπινο
δυναμικό που μπορεί να κάνει θαύματα. Χρειάζεται όμως να μετασχηματίσει την οικονομία της
ώστε να μην εξαρτάται τόσο πολύ από κάποιους λίγους παραγωγικούς κλάδους, όπως ο
τουρισμός.
Επισήμανε ακόμη πως η Δυτική Ελλάδα των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορεί να
δημιουργήσει ένα ισχυρό ερευνητικό κέντρο που θα αξιοποιεί και θα οργανώνει τη γνώση και
την ευφυΐα, τη διορατικότητα και την έμπνευση χιλιάδων νέων ανθρώπων.
Τέλος, έκανε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης των διαπεριφερειακών συνεργασιών και τη
διασύνδεση των κατά τόπους κυψελών έρευνας και καινοτομίας.
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, για ένα
σύντομο χαιρετισμό. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία των Καλαβρύτων και τον
εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στο Αστεροσκοπείο Χελμού (Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος) που επιλέχθηκε ως ο πρώτος
επίγειος σταθμός του προγράμματος Skylight του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
[European Space Agency ESA] αλλά και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη
δημιουργία πλανηταρίου στην περιοχή.
Ευχήθηκε τέλος τα πορίσματα αυτής της συνάντησης να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για την
έρευνα και την τεχνολογία για τη χώρα μας.
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας ,κ. Χρίστο Δήμα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή του ΕΣΕΤΕΚ αλλά και των τομεακών επιστημονικών
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συμβουλίων που απαρτίζονται από καταξιωμένους επιστήμονες, μέλη από τον επιχειρηματικό
χώρο και παραγωγικούς φορείς.
Ο Υφυπουργός κ. Δήμας παρουσίασε τις σημαντικές αλλαγές που έλαβε το Υπουργείο για την
ενίσχυση της έρευνας, την αξιοποίηση και παραμονή στη χώρα του ερευνητικού δυναμικού της
και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τα παραπάνω μέτρα είχαν ως απώτερο στόχο την παροχή
ευελιξίας και επιπλέον κινήτρων στα ερευνητικά κέντρα.
Αναφέρθηκε επίσης στην απλοποίηση της διαδικασίας για το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία
των τεχνοβλαστών αλλά και στη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε
να αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
Κατά την τοποθέτηση του έκανε λόγο για τις σημαντικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί σε
συνεργασία και με άλλα Υπουργεία αλλά και στο σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων. Ιδιαίτερη
έμφαση έδωσε στο «Elevate Greece», μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης που
προσφέρει σε βάθος πληροφορίες με σκοπό να στηρίξει το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών
επιχειρήσεων.
Στο σημείο αυτό , ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ.
Φωκίων Ζαΐμης έκανε λόγο για τις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής και του ΠΣΕΚ για την
σύσταση ενός Ερευνητικού Κέντρου στην Δυτική Ελλάδα, στο οποίο θα ενταχθούν τρία νέα
ινστιτούτα που θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της περιοχής και
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας
Τροφίμων και Φαρμάκων, το Ινστιτούτο Ιατρικής Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής της
Τεχνολογίας.
Ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της
Βουλής, κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.
«Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα όχι μόνο στα
λόγια αλλά με μέθοδο και μετρήσιμα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.
Πρότεινε επίσης στα ΠΣΕΚ να αποστείλουν τις προτάσεις τους από κάθε Περιφέρεια ώστε να
εξεταστούν από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ενώ εξέφρασε την
επιθυμία του να πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδους συνάντηση μελλοντικά στην Βουλή.
Στην παρέμβαση του ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Yossi Amrani ανέλυσε τους
παράγοντες που οδήγησαν στην αναδιάρθρωση της οικονομίας του Ισραήλ μετά από τη κρίση
που ξέσπασε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με σκοπό την άντληση χρήσιμων αποτελεσμάτων
για τη χώρα μας για τη μελλοντική της πορεία. Για να επιτύχουμε παρόμοια αποτελέσματα θα
χρειαστεί να επενδύσουμε στην επιστήμη, την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση του
ανθρώπινου κεφαλαίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη πως η οικονομία μιας χώρας
δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε ένα τομέα αλλά χρειάζεται να επικεντρωθεί σε περισσότερους
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κλάδους που θα τις αποδώσουν σημαντικά κέρδη. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη
συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια και φορείς.
Στη συνέχεια ο κ. Jean Pierre Halkin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για θέματα υλοποίησης
στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε το ρόλο της Περιφερειακής συνεργασίας και τα αποτελέσματα των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών ,εστιάζοντας στην πρωτοβουλία EUSAIR και AI-NURECC, από
την οποία σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο νέος θεματικός τομέας στην
έξυπνη πλατφόρμα εξειδίκευσης- Πολιτισμός και δημιουργικά περιφερειακά οικοσυστήματα
(CCRE-S3). Το έργο EUSAIR αφορά την οικοδόμηση ενός διακρατικού δικτύου καινοτομίας στην
περιοχή Αδριατικής και Ιονίου που έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει ένα μόνιμο διακρατικό
δίκτυο για την ενίσχυση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και την αναβάθμιση της θέσης του όσον αφορά τις
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Ταβερναράκη Νεκτάριου, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας (ERC) με τίτλο «Έρευνα, Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Ο κ.
Ταβερναράκης αναφέρθηκε στη λειτουργία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και στη
συμβολή του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το ΙΤΕ αποτελεί ένα Περιφερειακό Ερευνητικό
Ίδρυμα με ινστιτούτα σε όλη την επικράτεια που μέσα από τη δραστηριότητά του φέρνει κοντά
τις Περιφέρειες, τα οικοσυστήματα έρευνας αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αυτών των
Περιφερειών.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από τη χώρα μας και στα εργαλεία στήριξης της καινοτομίας
στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
«Ο ρόλος των ΠΣΕΚ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για την περιφερειακή ανάπτυξη» ,επεσήμανε
ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής.
Πρόσθεσε επίσης πως η συνεργασία των Πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, των
επιχειρήσεων και γενικότερα των παραγωγικών φορέων σε περιφερειακό επίπεδο κρίνεται
αναγκαία για ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να στηρίξουμε τις
επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της πανδημίας και αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς τη διασύνδεση
τους με την επιστημονική έρευνα και τον προσανατολισμό τους προς τη τεχνολογία και την
καινοτομία που συνιστούν τους βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» που στηρίζει την
βιομηχανική έρευνα , την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από επιχειρήσεις καθώς και
τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε σύγχρονες θεματικές
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περιοχές όπως της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης , κυκλικής οικονομίας, έξυπνης υγείας, κλπ.
Αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο που
στηρίζεται σε τρείς άξονες που αφορούν:
Την επένδυση και την καινοτομία με στόχο τη διασύνδεση της έρευνας με το παραγωγικό ιστό
και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
την αριστεία και το ερευνητικό δυναμικό με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του καθώς
επίσης και την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών
τις κοινωνικές προκλήσεις, τη διασύνδεση της επιστήμης και της κοινωνίας και την υποστήριξη
ανάλογων πολιτικών.
Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική για μια εξυπνότερη
Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, την
ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση προηγμένων
τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε πρωτοποριακές δράσεις όπως η ενίσχυση των
Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters) ,τα Κέντρα Ικανοτήτων και η δημιουργία Ευρωπαϊκών
κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας( Digital Innovation Hubs).
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Carsten Rasmussen, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην Έξυπνη
και διατηρήσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων IV σε Κύπρο και Ελλάδα,
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης DG REGIO, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. O κ. Rasmussen έκανε λόγο για τον κατακερματισμό αλυσίδων αξίας αλλά και τη
σύνδεση των στρατηγικών ανάμεσα στις διάφορες Περιφέρειες που μπορεί να έχουν
κάποιες κοινές προκλήσεις τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο. Είναι αναγκαίο
να αναπτυχθούν συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ζωτικής σημασίας κρίνεται η
συνεργασία της ΓΓΕΤ και του ΕΣΕΤΕΚ με τα ΠΣΕΚ, πρόσθεσε.
Προέτρεψε τέλος τις Περιφέρειες να προσφέρουν την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη στα
ΠΣΕΚ.
Ο Gaetano Armao, Αντιπρόεδρος και Υπουργός στην Περιφέρεια Σικελίας, μέλος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Νησιών της CPMR
αναφέρθηκε στο όραμα της Σικελίας για το μέλλον του ευρωπαϊκού περιφερειακού
συστήματος με ιδιαίτερη αναφορά στο επείγον ζήτημα των νησιωτικών περιοχών. Η ενίσχυση
της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και συνοχής στη περιοχή της Μεσογείου , η λειτουργική
στροφή προς βιώσιμες οικονομίες και η κινητοποίηση της νεολαίας της Μεσογείου αποτελούν
τους βασικούς άξονες – προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο 20212027,ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη πως είναι καθοριστικής σημασίας η
συμβολή των κέντρων καινοτομίας στην προσπάθεια ανάκαμψης από την πανδημία και
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κυρίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών και καινοτόμων τομέων στη Μεσόγειο.
Στη συνέχεια ο κ. Manuel Palazuelos, Προϊστάμενος της Έξυπνης Πλατφόρμας Εξειδίκευσης S3
από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε
το ρόλο της έξυπνης εξειδίκευσης στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης στην
μετά COVID εποχή.
Στην παρέμβαση του έκανε λόγο για το ρόλο και τη διαδικασία της έξυπνης εξειδίκευσης, για το
σχέδιο ανάκαμψης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί
αλλά και για την συμβολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης.
Στο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας περιλαμβάνεται η ενίσχυση των προγραμμάτων της
ΕΕ, η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και των εταιρειών που βρίσκονται σε ανάγκη.
Ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και
Καινοτομίας αναφορικά με τα μέλη που απαρτίζουν το κάθε Συμβούλιο, τη δραστηριότητα τους
και το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
Το τρίτο μέρος της Α’ θεματικής ενότητας ξεκίνησε με την ομιλία του Πρόεδρου του Εθνικού
Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), κ. Σπυρίδων ΑρταβάνηΤσάκωνα.
Για να υπάρξει καινοτομία και επιχειρείν απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προώθηση της
έρευνας , ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος.
Σκοπός του ΕΣΕΤΕΚ είναι η προώθηση της έρευνας που θα επιτευχθεί μέσα από τη
χρηματοδότησή της στα διάφορα ερευνητικά κέντρα και στα Πανεπιστήμια. Πρόσθεσε ακόμη
πως πρέπει να αμβλύνουμε τη τρομερή γραφειοκρατία που μαστίζει την έρευνα στην Ελλάδα.
Αποστολή του ΕΣΕΤΕΚ είναι να προτείνει λύσεις για τους καλύτερους τρόπους χρηματοδότησης
της έρευνας , να υποστηρίξει την υψηλή ποιότητα έρευνας και να ενθαρρύνει το αξιόλογο
ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα με σκοπό να καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική
διεθνώς, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, τόνισε πως το Συμβούλιο είναι ανοικτό σε προτάσεις και συμβουλές προς τα ΠΣΕΚ.
Ακολούθησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μπούρας Χρήστος. Στην παρουσίαση
του με τίτλο «Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» ανέπτυξε διεξοδικά το ανθρώπινο δυναμικό,
τις υποδομές καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο για την
υποστήριξη της έρευνας. Όπως ανέφερε το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ενεργά και
δυναμικά στην ενίσχυση σύνδεσης της επιστήμης και της καινοτομίας με την κοινωνική ευημερία
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και την ποιότητα ζωής μας.
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κ.
Οδυσσέα- Ιωάννη Ζώρα. Στην παρουσίαση με τίτλο «Η Έρευνα στην Ελλάδα» μοιράστηκε
ορισμένα δεδομένα για την έρευνα στα Ελληνικά ιδρύματα. «Η Έρευνα αποτελεί την μητέρα της
καινοτομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την τοποθέτησή του. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην
διεπιστημονικότητα (inter-disciplinarity) που επιτρέπει την δημιουργική αλληλεπίδραση (cross
fertilization) μεταξύ διαφορετικών πεδίων, στην αριστεία και στην υψηλή ποιότητα της έρευνας.
Υπογράμμισε ακόμη πως τόσο η βασική έρευνα όσο και η εφαρμοσμένη έχουν βαρύνουσα
σημασία και η μία είναι προαπαιτούμενο της άλλης.
Ακολούθησε ο κ. Μιχάλης Πετυχάκης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της Orfium. Στην
εισήγηση του με τίτλο « Αλλάζοντας την Μουσική Βιομηχανία από την Ελλάδα» παρουσίασε την
ιστορία της Orfium, τις διακρίσεις που έχει λάβει μέχρι σήμερα ,το ανθρώπινο δυναμικό που την
απαρτίζει και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η Orfium αποτελεί μια εταιρεία υψηλής
τεχνολογίας, στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει τη μουσική βιομηχανία να εισέλθει στη
ψηφιακή εποχή.
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κ. Δημήτρη Αναγνώστου, Διευθυντή στρατηγικής –
Συνιδρυτή της Attica Sciences ο οποίος αναφέρθηκε στην Ίδρυση νεοφυών εταιρειών ιατρικής
βιοτεχνολογίας. Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τους θησαυρούς που διαθέτει, την ελληνική
φύση και το έμψυχο δυναμικό ,ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Αναγνώστου παρουσίασε το έργο
της εταιρείας «Attica Sciences» που δραστηριοποιείται στο χώρο της φαρμακευτικής και της
βιοτεχνολογίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία αξιοποιεί πλήθος βότανων και φυτών που
βρίσκονται μόνο στον Ελλαδικό χώρο.
Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα με
τίτλο «Έρευνα – καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη».
«Χωρίς την έρευνα και την καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε μια χώρα και να
αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε αυξημένη προστιθέμενη αξία στην
Ελληνική παραγωγή και να έχουμε περισσότερες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ώστε να
αναστρέψουμε τη διαρροή ταλέντων » ,ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρέμβασή του.
Επεσήμανε επίσης πως πρέπει να ενισχυθούν οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη , να
ενισχυθούν επίσης τόσο ποιοτικά όσο και αριθμητικά τα δίκτυα ανάμεσα στη βασική έρευνα, την
εφαρμοσμένη και τις επιχειρήσεις. Τέλος, χρειάζεται να εστιάσει ο χώρος της ανώτατης
εκπαίδευσης αποτελεσματικότερα στην ενθάρρυνση τα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
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Ο λόγος δόθηκε στον κ. Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο οποίος
παρουσίασε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την οικονομία κατά την πανδημία και μετά από
αυτή. Όπως ανέφερε πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους νομισματικούς και δημοσιονομικούς
κινδύνους και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δύνανται να υπάρξουν και συνδέονται με
την τεχνολογική αλλαγή και την καινοτομία ώστε να μπορέσουμε να πρωτοστατήσουμε προς την
ανάκαμψη της οικονομίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας καθ. κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης
ανέφερε πως τα ΠΣΕΚ θα συμβάλλουν στο μέγιστο μέσα από τις προτάσεις τους στη χάραξη
περιφερειακής στρατηγικής και στην βέλτιστη κατά το δυνατόν κάλυψη των καταγεγραμμένων
αναγκών της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές
παρεμβάσεις τους και κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τη δεύτερη μέρα
της Συνάντησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης και της Νομοθεσίας των ΠΣΕΚ».

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Οι συντονιστές της δεύτερης ημέρας κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος, Δ/ντης Εργοστασίου της
«ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»- Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Π.Δ.Ε. και ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, Προϊστάμενος
Τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας, Δ/νση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής
Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", Γραμματέας ΠΣΕΚ Π.Δ.Ε ανακοίνωσαν την έναρξη της δεύτερης
ημέρας της 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης των ΠΣΕΚ με τίτλο « Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης και
της Νομοθεσίας των ΠΣΕΚ»
Στη συνάντηση συμμετείχαν η κα Σπηλιώτη Αγνή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού &
Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας και ο κ. Γογγολίδης Βασίλης,
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc, Δ/ νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών &
Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ως εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας προκειμένου να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα καθώς επίσης να διαφωτίσουν
με την εμπειρία και τις γνώσεις τους τα Συμβούλια.
Η συζήτηση άνοιξε με τις εντυπώσεις και τα συμπεράσματα της πρώτης ημέρας της Δεύτερης
Πανελλήνιας Συνάντησης.
Ο απολογισμός της πρώτης ημέρας έδειξε ότι η έρευνα αποτελεί το εργαλείο για το ψηφιακό
μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή εξοικονόμηση ανέφερε ο
Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΚ κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος.
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Ακολούθησε η πρώτη εισήγηση από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας, καθ. κ. Ιωάννη
Καλαβρουζιώτη με θέμα «Ανάγκη και σχεδιασμός για την ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου έρευνας
και καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Κατά την τοποθέτηση του, επεσήμανε την
ανάγκη διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τον επιχειρηματικό
τομέα. «Να θέσουμε πραγματικές βάσεις για το πώς τα ΠΣΕΚ μπορούν να δραστηριοποιηθούν
καλύτερα από δω και πέρα και να αποτελέσουν τον πραγματικό τους ρόλο με σωστές προτάσεις
και γνωμοδοτήσεις στη Διοίκηση μιας Περιφέρειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Καλαβρουζιώτης.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας φιλοδοξεί να έχει Εθνική και Διεθνή
εμβέλεια, να είναι συμβατό με τις προτεραιότητες RIS3 ενώ θα αποτελείται από 3 Ινστιτούτα
(Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων , Ινστιτούτο Ιατρικής
Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Πολιτικής της Τεχνολογίας) που θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για την
ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της περιοχής και την προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης.
Στόχος είναι να ενισχυθεί η Έρευνα και η Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα με την
αξιοποίηση του επιστημονικού της δυναμικού, πρόσθεσε.
Ακολούθησε το ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με εισηγητή τον καθ. κ. Παντελή
Μπότσαρη Πρόεδρο ΠΣΕΚ ΑΜΘ με τίτλο «Σκέψεις για την διοικητική και επιχειρησιακή
(επιστημονική) υπαγωγή των ΠΣΕΚ στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας» . Ο κ.
Μπότσαρης αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που υλοποίησε το ΠΣΕΚ κατά την περίοδο 20182020. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ρόλο και την αποστολή των ΠΣΕΚ ενώ υπέβαλλε ορισμένες
προτάσεις για την ενίσχυση την απόδοσης των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και
Καινοτομίας.
Στο σημείο αυτό έκανε μια σύντομη παρέμβαση η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής σε θέματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, κα Αδαμοπούλου Αικατερίνη. Κατά την τοποθέτησή της
έκανε λόγο για το σημαντικό ρόλο των ΠΣΕΚ που λειτουργούν ως συμβουλευτικά και
γνωμοδοτικά όργανα των Περιφερειών. Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις που έχει υλοποιήσει η
Περιφέρεια Αττικής ενώ επεσήμανε πως πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας . Πρότεινε τέλος η 3η Πανελλήνια Συνάντηση να
πραγματοποιηθεί στην Αττική είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Δημήτρη Νιάρχο, Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Αττικής ο οποίος
παρουσίασε το ρόλο των ΠΣΕΚ σε περιόδους ηρεμίας και σε περιόδους εκτάκτων αναγκών. Στην
παρουσίασή του αναφέρθηκε στο ρόλο των ΠΣΕΚ, στα πεδία που εξειδικεύτηκε το Συμβούλιο
κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί μέχρι
σήμερα. Πρότεινε επίσης νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να υλοποιηθούν για τη στήριξη της
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επιχειρηματικότητας ενώ αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές για τη νέα
προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Χριστόφα,
Αντιπεριφερειάρχη
Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Οι πολιτικές
καινοτομίας στο νησιωτικό χώρο. Η εμπειρία από το 2014-2020 και σκέψεις για τη νέα
προγραμματική περίοδο».
Στην παρουσίαση του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους άξονες της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης κατά την περίοδο 2014-2020 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα εμπόδια που
αντιμετώπισαν και στα έργα που υλοποιήθηκαν. Τέλος, αναφέρθηκε στις προκλήσεις για τη νέα
προγραμματική περίοδο και τις επιλογές πολιτικής με εργαλείο το Στόχο Πολιτικής 1(ΣΠ1).
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ Δυτικής Μακεδονίας καθ. κ. Ιωάννης Μπακούρος
παρουσίασε το ρόλο του ΠΣΕΚ σε μια Περιφέρεια Ενεργειακής Δίκαιης Μετάβασης. Ο κ.
Μπακούρος αναφέρθηκε στη σύσταση, τη θητεία του ΠΣΕΚ ΔΜ αλλά και στους 4 άξονες –
δράσεις που έχει καθορίσει το Συμβούλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δράση Δίκαιης
Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία με στόχο την ομαλή μετάβαση της περιοχής στην επόμενη
μέρα και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το ΠΣΕΚ ΔΜ επικεντρώθηκε στην μελέτη των
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και των προκλήσεων της δίκαιης μετάβασης. Στόχος του
ΠΣΕΚ για την μεταλιγνιτική εποχή αποτελεί η δημιουργία ενός Δυναμικού και Αποτελεσματικού
Οικοσυστήματος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Πρόεδρος.
Το Α΄ μέρος από τη δεύτερη ημέρα έκλεισε με τη παρουσίαση του Προέδρου ΠΣΕΚ Ηπείρου καθ.
κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη με τίτλο «Η λογική παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης Εξειδίκευσης
RIS3 (ACTION PLAN) στην Ήπειρο». Ο κ. Αλμπάνης παρουσίασε το σχεδιασμό στρατηγικής της
Περιφέρειας Ηπείρου που αποσκοπεί στην ενίσχυση 4 κλάδων της οικονομίας αλλά και στην
κοινωνικοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη λειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης καθώς επίσης στο ρόλο και τη
συμμετοχή των Πανεπιστημίων στο Πρόγραμμα Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Στο σημείο αυτό ο λόγος δόθηκε στην κα Σπηλίωτη Αγνή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας στη ΓΓΕΚ.
«Θα πρέπει οι ίδιες οι Περιφερειακές Αρχές να καταλάβουν την αξία των ΠΣΕΚ αλλά και τα ίδια
τα Συμβουλευτικά Όργανα να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
εντοπίσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις διάφορες Περιφέρειες. Να προτείνουν και να
γνωμοδοτήσουν επί της στρατηγικής που θα σχεδιαστεί έτσι ώστε πραγματικά να αξιοποιηθούν
τα πλεονεκτήματα που είτε υπάρχουν είτε είναι δυνητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την
τοποθέτησή της.
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Υπογράμμισε πως στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι
η ορθή διακυβέρνηση της RIS.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» αλλά και στην
Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής
ικανότητας περιφερειών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Πρόσθεσε ακόμη πως
πρέπει να βρεθούν κανάλια συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΣΕΚ και το ΕΣΕΤΕΚ.
Στη συνέχεια, ο κ. Γογγολίδης Βασίλης από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού
Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας της ΓΓΕΚ έδωσε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες
προς το ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική
Ελλάδα που στοχεύει να έχει Εθνική Εμβέλεια. Ακολούθησαν ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις
πάνω στις παρουσιάσεις των ΠΣΕΚ με ιδιαίτερη έμφαση στη εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης
και στον κανονισμό λειτουργίας των ΠΣΕΚ.
Ακολούθησε η παρουσίαση του ΠΣΕΚ Θεσσαλίας από τον Πρόεδρο καθ. κ. Ζήση Μαμούρη με
τίτλο «Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας: Ο μετασχηματισμός τους στην μετά
COVID εποχή και η νέα προγραμματική περίοδος». Στην παρουσίαση του έκανε λόγο για το νέο
τοπίο που πρόεκυψε εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 ,τη 4Η Βιομηχανική Επανάσταση και την
ανάγκη εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ρόλο της επιστημονικής
Έρευνας και Καινοτομίας για την έξοδο από την κρίση και στην ανάγκη αλλαγής της δομής και
μορφής των ΠΣΕΚ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης , Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
παρουσίασε το Μηχανισμό Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο μηχανισμός αυτός έχει ως σκοπό να συνδέσει την έρευνα και την
καινοτομία που παράγεται σήμερα στους ερευνητικούς φορείς τόσο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδας και διεθνώς με τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη παρέμβαση του ανέπτυξε τις προκλήσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει ο Μηχανισμός, το όραμα που υπηρετεί , τις υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και
τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο κόσμος της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας από
το ONE STOP LIAISON OFFICE.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Γιώργο Αλεξάκη, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά &
Διεθνή Θέματα και Μέλος του ΠΣΕΚ Κρήτης ο οποίος παρουσίασε την Έρευνα και την
Καινοτομία στην Ευρώπη μέσα από Δυναμικές Διαπεριφερειακές Συνέργειες. «Να
δημιουργήσουμε τις αλυσίδες αξίας μέσα από δίκτυα καινοτομίας , έρευνας και επιχειρηματικά
τα οποία θα πολλαπλασιάσουμε», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του. Συμπλήρωσε ακόμη πως
είναι ανάγκη να συνδράμουν, να συνομιλήσουν, να συνευρεθούν οι 4 πλευρές του τετραπλού
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έλικα. Στην παρουσίαση του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα ισχυρά σημεία, τους κινδύνους και
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και στους 4 πυλώνες που
εστιάζει η περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RisCrete.
Στόχος μας είναι να επανδρώσουμε τις επιχειρήσεις ,να τους δώσουμε τεχνογνωσία και νέα
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συνεργασία του ερευνητικού δυναμικού και του
επιχειρηματικού τομέα, συμπλήρωσε κατά τη παρέμβαση του ο Αντιπεριφερειάρχης.
Ακολούθησε η παρουσίαση της Προέδρου του ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου καθ. κας Χρυσής
Βιτσιλάκη, με τίτλο «απαιτούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ΠΣΕΚ». Στην παρέμβαση
της έκανε λόγο μεταξύ άλλων για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα ,τις
προκλήσεις που αντιμετώπισε το ΠΣΕΚ αλλά και τους άξονες της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης Νοτίου Αιγαίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου
των ΠΣΕΚ και στις απαιτούμενες αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην επόμενη
προγραμματική περίοδο σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ. Η ανυπαρξία μηχανισμών επικοινωνίας και
διασύνδεσης με τους λοιπούς φορείς υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ αλλά και η πλήρης απουσία
θεσμικής υποστήριξης στη στελέχωση και χρηματοδότηση των ΠΣΕΚ αποτελούν δύο από τα
σημαντικότερα προβλήματα τουθεσμικού πλαισίου, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε τέλος πως απαιτείται στήριξη του Οργάνου από τη Πολιτεία και στενότερη
συνεργασία με τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την επόμενη προγραμματική
περίοδο.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Παναγιώτη Μητρόπουλο , Σύμβουλο του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου για την παρουσίαση του με τίτλο «Βήματα καινοτομίας για την επόμενη
προγραμματική περίοδο στην Πελοπόννησο. Η δημιουργία των αναγκαίων μηχανισμών και η
ανάληψη δράσεων για τη διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον
ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό , με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην μετά
Covid εποχή για την Πελοπόννησο». Στην εισήγηση του αναφέρθηκε επιγραμματικά στις δράσεις
που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου πάνω στην έρευνα και την καινοτομία. Μεταξύ
αυτών είναι το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου
που θα υποστηρίζει μονάδες ευφυούς κτηνοτροφίας ,παραγωγής και τυποποίησης αγροτικών
προϊόντων. Αναφέρθηκε ακόμη στα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας που προάγουν
την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.
Ακολούθησε η παρουσίαση του καθ. κ. Αθανάσιου Κακαρούντα, Προέδρου του ΠΣΕΚ Στερεάς
Ελλάδας με τίτλο «Η έρευνα και καινοτομία στη Στερεά Ελλάδα την περίοδο 2017-2020 και η
συνδρομή του ΠΣΕΚ. Ο μετασχηματισμός του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα Έρευνας και
Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο που δραστηριοποιήθηκε το
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Π.Σ.Ε.Κ. Στερεάς Ελλάδας. Σύγκριση με το παρελθόν και δείκτες εξέλιξης της Έρευνας και
Καινοτομίας μέχρι σήμερα. Ο σχεδιασμός των επόμενων ετών και η ανάγκη για ενίσχυση του
θεσμού των Π.Σ.Ε.Κ». Στη παρέμβαση του έκανε λόγο για τους στρατηγικούς στόχους της
Περιφέρειας, τους δυναμικούς της κλάδους και τη συμβολή του ΠΣΕΚ κατά την περίοδο 20172020. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην μελλοντική δραστηριότητα του ΠΣΕΚ, στα προβλήματα
λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα Συμβούλια, ενώ έθεσε κάποιες προτάσεις προς τη Σύνοδο
για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΠΣΕΚ.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Βαρότση Νικόλαο, Πρόεδρο του ΠΣΕΚ Ιονίων Νήσων. Όπως ανέφερε το
Συμβούλιο συγκροτήθηκε πρόσφατα και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης του σχεδίου δράσης
του ΠΣΕΚ για το επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Κατά την τοποθέτηση του ανέφερε πως
πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγή ενώ
πρόσθεσε πως είναι επιτακτική ανάγκη η οριζόντια διασύνδεση των ΠΣΕΚ μέσω μιας εθνικής
αρχής.
Παίρνοντας το λόγο η κα Σπηλιώτη Αγνή , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού &
Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας ανέφερε πως η ΓΓΕΚ
πραγματοποιεί μελέτες αποτίμησης δράσεων, αξιολόγησης της RIS και των ερευνητικών
υποδομών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιες από αυτές έχουν περισσότερες
πιθανότητες να χρηματοδοτηθούν ξανά με βάση τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στη
κοινωνία και την οικονομία, συμπλήρωσε.
Πρότεινε επίσης στις μικρότερες σε έκταση Περιφέρειες να εντοπίσουν τα πραγματικά
πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες τους έτσι ώστε να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την
επιχειρηματική ανακάλυψη και να αναδείξουν τις προτεραιότητες αυτές που ανταποκρίνονται
περισσότερο στις ανάγκες τους.
Κλείνοντας υπογράμμισε πως χρειάζεται να βρεθούν τρόποι για να ενδυναμωθούν οι αλυσίδες
αξίας και τα οικοσυστήματα.
Ακολούθησαν κάποια σχόλια από τον κ. Γογγολίδη Βασίλη από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού &
Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας αναφορικά με τον
συγκερασμό εθνικής και περιφερειακής RIS αλλά και τη ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των
γειτονικών ΠΣΕΚ.
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας καθ. κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης
ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την συνδρομή της στην διοργάνωση της
Συνάντησης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την ευγενική χορηγία, τους συντονιστές, κ.
Παπαγεωργίου Δημήτρη και κ. Μιχαλόπουλο Σωτήρη καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για
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τις αξιόλογες και πολύ ουσιαστικές εισηγήσεις τους.
«Χρειάζεται και απαιτείται η διασύνδεση των ΠΣΕΚ μεταξύ μας και κυρίως των γειτονικών
Περιφερειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ζήτησε τέλος από τα Συμβούλια να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τις αλλαγές που
προτείνουν πάνω στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης και της Νομοθεσίας των ΠΣΕΚ έως τις 15
Μαρτίου και με τη συνδρομή της ΓΓΕΚ να αποτελέσουν ένα σημαντικό έγγραφο αλλαγών.
Η επόμενη Συνάντηση των ΠΣΕΚ αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί στην Αττική εντός του 2021
είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος ΠΣΕΚ,Π.Δ.Ε
Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας,Π.Δ.Ε.

Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας,Π.Δ.Ε.
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Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, Πρόεδρος
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
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Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος
Καλαβρύτων

Μιχαλόπουλος Σωτήριος, Γραμματέας ΠΣΕΚ,Π.Δ.Ε. Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ,Π.Δ.Ε.

33

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος ΠΣΕΚ,Π.Δ.Ε.
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