ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 15:30μμ συνεδρίασε μέσω
τηλεδιάσκεψης, 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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
4. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
5. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
6. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
7. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών.

Από την Συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα ο κ. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου,
Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «FOOD FOR LIFE», ο κ. Κωστόπουλος
Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής- Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανικής και
Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός
Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» και ο Σερπάνος Δημήτριος του
Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης. Προσκεκλημένοι
ομιλητές
ήταν
η
κα
Σταθοπούλου
Άλκηστις ,
Προϊσταμένη
της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, κ. Γιώργος Τελώνης και ο κ. Σπύρος
Πολίτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχαν. Πληροφορικής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων &
Δημοσίων φορέων.
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. Ενημέρωση για την πρόταση του ΠΣΕΚ για χρηματοδότηση ερευνητικού έργου της
ΠΔΕ για την ένταξη ερευνητικών προτάσεων αναφορικά με τον Covid 19.
2. Πορεία υλοποίησης της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Eπικαιροποίηση
της RIS3 για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 (Διαδικασίες, Συντονισμός
δράσεων, κλπ), (κα Άλκηστις Σταθοπούλου)
3. Παρουσίαση– Ενημέρωση του έργου και των δραστηριοτήτων του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. (κ. Γιώργος Τελώνης).
4. Παρουσίαση της πλατφόρμας και της μελέτης: «Ανάπτυξη Δικτύου Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.» (κ. Σπύρος Πολίτης)
5. Τεχνικοοικονομική στήριξη του ΠΣΕΚ
6. Έγκριση πρακτικών 12ης συνεδρίασης ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19
Ο Πρόεδρος έθεσε το πρώτο θέμα συζήτησης αναφορικά με την πρόταση του Οργάνου για
τη χρηματοδότηση ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη
ερευνητικών προτάσεων αναφορικά με τον Covid-19.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εξέλιξη του έργου και τη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη ,
παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας , Έρευνας και Καινοτομίας Φ. Ζαΐμη
και του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Καραβίδα Δημητρίου. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή
αρχή είναι απόλυτα θετική στην ταχεία υλοποίηση του έργου και το επόμενο βήμα είναι η
άμεση δημοσίευση της πρόσκλησης.
ΘΕΜΑ 2 Ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ-ΠΔΕ,ΚΑ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ RIS3 ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ
2021 -2027
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ,ΚΛΠ)
Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
κα Άλκηστις Σταθοπούλου ενημέρωσε το ΠΣΕΚ για την πορεία υλοποίησης της RIS3 για τη
νέα προγραμματική περίοδο.
Το όραμα της ΠΔΕ είναι να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για
νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση
αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν,
με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως
αποτέλεσμα την διαρκή παραγωγή νέων επιστημόνων και ερευνητών, ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ιστορικό της RIS3,στα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι
σήμερα στους 7 τομείς προτεραιότητας ενώ έδωσε αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα για
κάθε έναν ξεχωριστά. Τέλος ,πρόσθεσε πως η ΕΥΔΕΠ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση/
απολογισμό των Πράξεων ανά Τομέα Προτεραιότητας.

ΘΕΜΑ 3Ο – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΤΕΛΩΝΗ Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, κ. Γιώργος Τελώνης
ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό των δράσεων του.
Επιγραμματικά ανέφερε μερικές από τις υποθέσεις που διαχειρίστηκε ο νέος
Συμπαραστάτης και οι Συνεργάτες του όπως αναλύονται παρακάτω:
-Η εξέλιξη της υπόθεσης της κατασκευής Νέας Εθνικής Οδού στην πολύπαθη ΠατρώνΠύργου ,
-το πρόβλημα που υφίσταται εδώ και καιρό στην τοποθεσία Ποτόκι, στις όχθες του Αλφειού
στην Ηλεία,
-θέματα που αφορούν τη μεταφορά μαθητών με τον πλέον ασφαλή τρόπο λόγω της
ιδιαιτερότητας της κατάστασης με την πανδημία,
-η εξέλιξη της νέας υπό κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Πάτρας,
-η ασφαλή λειτουργία του λιμένα Πατρών λόγω των μεταναστών και υποβολή προτάσεων
για την βελτίωση τους,
-η ασφαλή διέλευση των πεζών και κυρίως των μαθητών και μαθητριών στην οδό
Κανελλοπούλου με την προβληματική πεζογέφυρα,
-η δρομολόγηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου από
τις πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις της «Αμιαντίτ», στο Δρέπανο της Αχαΐας,
είναι μερικά από τα ζητήματα που παρακολούθησε στενά και βόηθησε στην επίλυση τους.
Τέλος ,έκανε λόγο για τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Συμπαραστάτης για το 2021
ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός ενώ ζήτησε τη συνδρομή του ΠΣΕΚ για τυχόν
παρατηρήσεις αναφορικά με το έργο του.

ΘΕΜΑ 4Ο – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΠΥΡΟ
ΠΟΛΙΤΗ
Ο κ. Σπύρος Πολίτης ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχαν. Πληροφορικής, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων & Δημοσίων φορέων ενημέρωσε τα μέλη για τη πλατφόρμα που αφορά την
ανάπτυξη του δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ.
Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των απαραίτητων εκείνων στοιχείων και δεδομένων
που αφορούν στην περιφερειακή οικονομία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με αποτέλεσμα την παροχή ενός

εργαλείου που θα μπορεί να βοηθήσει στην στοχοθέτηση της περιφερειακής αναπτυξιακής
πολιτικής στην καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα.
Η πλατφόρμα ανοικτής καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί αποσκοπεί στη δικτύωση και
εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων του τοπικού οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα έχουν
καταγραφεί καινοτόμες πρωτοβουλίες που έως σήμερα δεν είχαν καταγραφεί.
ΘΕΜΑ 5Ο – ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΣΕΚ
Ο Πρόεδρος έθεσε το επόμενο θέμα συζήτησης που αφορά την πρόσληψη δύο
τεχνικοοικονομικών συμβούλων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και
τεχνική υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας σε θέματα
ανάπτυξης. Η πρόταση του Προέδρου ψηφίστηκε ομόφωνα από τα Μέλη του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6Ο – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της 12ης
συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 13η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 10 Μαΐου και ώρα 15:30μμ.

