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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει 

συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 

707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 

26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017), 

46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017), 23516/324/11-02-

2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ-ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 

28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 2ος όροφος), ύστερα από την αρ. 

πρωτ. 573/26.03.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και 

λήψη απόφασης επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι : 

1. Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, 

2. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 

τακτικό μέλος 

3. Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, 

4. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου 

επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως 

τακτικό μέλος, 

5. Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος 

Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Φλώρινας ως τακτικό μέλος 

6. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός 

Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

7. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. 

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

8. Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό 

μέλος, 

9. Δημήτριος Αλβανός του του Αδαμαντίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 

αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Βασιλείου Κωτούλα, 

λόγω κωλύματος, 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Δήμητρα 

Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης 

και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Τροποποίηση απόφασης για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΑΣ 

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας έτους 2019 

3. Προμήθεια επιβατικού οχήματος 

4. Διαμόρφωση χώρων ΠΤΑ στις Περιφερειακές Ενότητες 

5. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 

6. Συμμετοχή στο έργο Pri Leaders για το πρόγραμμα Horizon 

7. Συμμετοχή του ΠΤΑ στο «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» για σύστημα 

ηλεκτρόλυσης – κυψέλης καυσίμου 

8. Συμμετοχή του ΠΤΑ στο «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» για πλατφόρμα 

συλλογικής ευαισθητοποίησης για το Coal Platform 

9. Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην 

Τ.Τ.Ε 

 

ΘΕΜΑ 6ο 

Συμμετοχή στο έργο Pri Leaders για το πρόγραμμα Horizon 

 

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 

αναφέροντας τα εξής: 

 
Προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα Horizon H2020-
SwafS-2018-2020 με την συμμετοχή του ΠΤΑ στο έργο Pri Leaders. 
Το προτεινόμενο έργο διερευνά την δυνατότητα ενσωμάτωσης της Κοινωνικά Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας στα Περιφερειακά Συστήματα Καινοτομίας και ιδιαίτερα στα Σύμφωνα 
Εταιρικής Σχέσης / Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί την Κοινωνικά Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία ως μια 
προσέγγιση που προβλέπει και εκτιμά τις πιθανές επιπλοκές καθώς και τις προσδοκίες της 
κοινωνίας από ερευνητικές και καινοτόμες δραστηριότητες.  

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση περιεκτικής, ουσιαστικής και διατηρήσιμης έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς πολλές καινοτόμες δράσεις υπόκεινται σε αβεβαιότητα και 
αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα ενώ θέτουν σημαντικές προκλήσεις στην κοινωνία με την 
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μορφή υλικών, ηθικών και άλλων επιπτώσεων (ζητήματα υγείας, προσωπικών δεδομένων, 
συμπεριφοράς κ.λπ.).  

Το έργο RRI θεωρεί ότι πολλοί, διαφορετικής φύσης και κουλτούρας κοινωνικοί εταίροι 
(Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Φορείς, 
Επιχειρήσεις και Συλλογικότητες) πρέπει να συνεργάζονται καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου 
έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την καλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών και των 
αποτελεσμάτων με τις αξίες, τις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.  

Επομένως το RRI έρχεται να γεφυρώσει τις αποκλίσεις μεταξύ έρευνας και κοινωνίας. 
Περιλαμβάνει έξι θεματικές περιοχές παρέμβασης: 

1. Δημόσια δέσμευση 

2. Ελεύθερη πρόσβαση 

3. Ισότητα των φύλων 

4. Ηθική ακεραιότητα 

5. Εκπαίδευση πάνω στην επιστήμη και την έρευνα 

6. Διακυβέρνηση 

Μέσω αυτών των 6 αξόνων, το RRI συνδέεται στενά με τους σχεδιαστές πολιτικής, την 
ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία 
των ενεργών πολιτών.  

Ως σήμερα η Κοινωνικά Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία εξετάζονταν είτε σε επίπεδο εθνικής 
ερευνητικής πολιτικής, είτε σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά ποτέ στο επίπεδο της Περιφέρειας, των 
πολιτικών της (ιδίως των Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης) και 
των αλληλεπιδράσεων της με τους φορείς του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας.  

Οι ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής περιοχής, οι επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η 
κουλτούρα και οι δεσμοί συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων ενός Περιφερειακού 
Συστήματος Καινοτομίας δεν λαμβάνονταν υπόψη.  

Το εταιρικό σχήμα του RRI αποτελείται από 6 ερευνητικούς φορείς από την ισάριθμες 
Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία και Ελλάδα) και ισάριθμους 
φορείς χάραξης και άσκησης πολιτικής από τις ίδιες χώρες ώστε να διερευνήσει και να 
ενσωματώσει πιλοτικά την κοινωνικά υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία στα Περιφερειακά 
Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021  -2027. 

Μια επιτυχής εφαρμογή της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του RRI θα μπορούσε 

να μεταφερθεί και σε άλλες χωρικές οντότητες (Περιφέρειες, Μητροπολιτικές περιοχές, 

μεγάλους Δήμους) καθιστώντας έτσι την κοινωνικά υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, αγαθό 

ολόκληρης της κοινωνίας, σημερινής και μελλοντικής. 

 

Εισηγούμαι 

 

Την έγκριση υποβολής πρότασης Pri Leaders «Ηγέτες της Κοινωνικά Υπεύθυνης Έρευνας και 
Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο» στην πρόσκληση Horizon H2020-SwafS-2018-2020. 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υποβολή της. 
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Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα 
1.την έγκριση υποβολής πρότασης Pri Leaders «Ηγέτες της Κοινωνικά Υπεύθυνης Έρευνας και 
Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο» στην πρόσκληση Horizon H2020-SwafS-2018-2020. 
2.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υποβολή της 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2019 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

1. Παναγιώτης Πλακεντάς 

 

2. Παναγιώτης Στεργιούλης  

 

3. Σωτήριος Βόσδου  

 
4. Σάββας Σαπαλίδης  

 
5. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

6. Ιωάννης Μανές 

 

7. Ευάγγελος Κουρίας 

 
8. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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