ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ (Π.Σ.Ε.Κ)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 7 Ιουνίου 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. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής- Διευθυντής Εργαστηρίου
Μηχανικής και Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
4. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
«FOOD FOR LIFE»
5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας
Η/Υ
6. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
7. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
«Πραπόπουλος Αφοί ΑΕ»
8. Σαρμά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
9. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ- Καθηγητής Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
10. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών.

Από την Συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα ο κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος του
Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός- Δ/ντης Εργοστασίου Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» .
Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης.
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. Ενημερώσεις ΠΣΕΚ
2. Προτάσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Δ.Ε.–
Νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027
3. Έγκριση πρακτικών 14ης συνεδρίασης ΠΣΕΚ

ΘΕΜΑ 1ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΣΕΚ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τη συνάντηση που προγραμματίζεται
εντός Ιουλίου με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής στην
οποία θα παρευρεθούν οι Πρόεδροι των ΠΣΕΚ. Ο σκοπός της συνάντησης αφορά τις
νομοθετικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να προταθούν για τον εκσυγχρονισμό της
Διοίκησης και της Νομοθεσίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας.
ΘΕΜΑ 2 Ο – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.Δ.Ε.
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027
Στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης του επιχειρησιακού προγράμματος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο, τα μέλη του ΠΣΕΚ
υπέβαλλαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους προκειμένου να τις καταθέσουν στην
Περιφερειακή Αρχή και να ληφθούν υπόψη στην χάραξη του στρατηγικού σχεδίου.
Το στρατηγικό σχέδιο της περιφέρειας αποτυπώνεται στο αναπτυξιακό της όραμα για μια
δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Περιφέρεια που θα αποτελέσει κόμβο
τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και
συνοχής, τόπο ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού.

Η Στόχευση των προγραμμάτων περιόδου 2021-27 επικεντρώνεται:
• Αντιμετώπιση της κρίσης και στόχευση στην οικονομική ανάκαμψη.
• Άμεση διασύνδεση με τις στρατηγικές για τη βέλτιστη οικονομική διακυβέρνηση, την
αποτελεσματική εφαρμογή του κράτους δικαίου και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
• Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών της ΕΕ, υποστηρίζοντας την
ευρύτερη στόχευση για μία πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη.

Αποστολή του ΠΣΕΚ αποτελεί η υποβολή προτάσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις
προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου και θα αποτυπώνουν τυχόν ελλείψεις
και λάθη του παρελθόντος ώστε να φανούν χρήσιμα για την ΠΔΕ και να βοηθήσουν τη ζωή
των πολιτών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για το νέο ΕΣΠΑ, στη
ψηφιακή του διαχείριση και στο καθορισμό ποσοτικών στόχων σε κρίσιμους τομείς όπως η
ανεργία , η καινοτομία κλπ.
Ο απολογισμός των δράσεων της προηγούμενης περιόδου, το ποσοστό απορρόφησης του
προηγούμενου ΕΣΠΑ, η επίδραση που είχε στη κοινωνία και τους συμπολίτες μας καθώς
και ο εντοπισμός των προβλημάτων και παραλείψεων κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη
χάραξη της στρατηγικής της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ακολουθούν ορισμένες από τις προτάσεις που συζητήθηκαν και θα τεθούν υπόψη της
Περιφερειακής Αρχής:
- Η προσαρμογή της ΠΔΕ στη κλιματική αλλαγή , πράσινη ενέργεια, και κυκλική
οικονομία με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, μπαταρίες, τεχνολογίες υδρογόνου και την
αξιοποίηση των αποβλήτων.
- Η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων.
- Η εξασφάλιση πόρων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε εμβληματικές δράσεις της
ΕΕ όπως το Digital Innovation Hubs, το Πρόγραμμα Widening, τα PPPs, το Clean
Aviation.
- Η ίδρυση Incubator και η συνεργασία τους με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
- Η προστασία των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τις συνέπειες της
Κλιματικής Αλλαγής.
- Η ίδρυση κέντρων ικανοτήτων.
- Η έμφαση σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία και βιοτεχνολογία, αγροδιατροφή,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στο υδρογόνο και γενικότερα τα βιοκαύσιμα.
- Η σωστή αξιοποίηση των λεγόμενων «εθνικών προϊόντων» (ελαιόλαδο, μέλι, γάλα κλπ)

ΘΕΜΑ 3Ο – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν την επικύρωση των πρακτικών της 14ης
συνεδρίασης του ΠΣΕΚ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη λύεται η 15η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.
Η επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 15:30μμ.

