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Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την υποβοήθηση της υποβολής πρότασης για την 
δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Π.∆.Ε µετά από 
εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, προέβη στην επιλογή των 
φορέων που έκρινε καταρχάς υποψήφιους. 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη αλλά και το πνεύµα της Επιτροπής που 
διενήργησε την αξιολόγηση κατέληξε στις αναφερόµενες προτάσεις σύµφωνα µε το 
χρόνο που υπήρχε διαθέσιµος τόσο για την προετοιµασία όσο και την αξιολόγησή 
τους καθώς και τον προϋπολογισµό  που υπολογίζουµε να εγκριθεί για την Π.∆.Ε 
κατέληξε στα εξής: 

 
1. Εάν και εφόσον ο ίδιος ο φορέας έχει υποβάλλει και έχουν επιλεγεί στην ίδια 

δράση περισσότερες της µίας προτάσεων, να υποβάλλει στην τελική πρόταση 
µία ή δυο συγκεκριµένες προτάσεις που θα πληρούν τους όρους 
προγράµµατος. 

2. Εάν και εφόσον υπάρξουν στον ίδιο άξονα περισσότερες της µίας επιλεγµένης 
πρότασης µε το ίδιο ή παραπλήσιο θεµατικό αντικείµενο, να υπάρξει 
συνεργασία και υποβολή µιας ενιαίας πρότασης µε την σύµπραξη όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων φορέων. 

 
Τέλος, οι λόγοι της µη συµµετοχής στην παρούσα πρώτη φάση, παρόλες τις 

χρονικές δεσµεύσεις συνοψίζονται στους εξής: 
 

1. Στη µη συµµόρφωση στο πνεύµα και τους όρους της προκήρυξης και των 
στόχων που έθεσε η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

2. Στη διαπίστωση ότι η ίδια η πρόταση έχει εγκριθεί ή αξιολογείται από συναφή 
προγράµµατα. 

3. Στον περιορισµό τόσο των Αξόνων όσο και του προϋπολογισµού που θα 
διεκδικήσει η Π.∆.Ε από την Προκήρυξη της Γ.Γ.Ε.Τ. 

 
Σηµειώνεται ότι όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν µε απόλυτο σεβασµό στο 

κύρος, την επιστηµονική κατάρτιση και την εµβέλεια των φορέων που τις υπέβαλλαν. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες που προβλέπονται για το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013, που όπως φαίνεται ενισχύονται οι 
καινοτόµες δράσεις, θα δώσουν στην Περιφέρεια την ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη 
της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. 
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ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ενσωµατωµένα 
υπολογιστικά, 

τηλεπικοινωνιακά & 
ελεγκτικά συστήµατα 

ΙΝΒΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  
 

1.Ολοκληρωµένο ΙΝΒΙΣ 
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σύστηµα διεθνών 
συνδυασµένων     

µεταφορών 
2. Ανάπτυξη & 

εφραµογή καινοτόµων 
δράσεων διαχείρισης 

των έργων 
συγκοινωνιακής 

υποδοµής της Π.∆.Ε. 
 

 
Εργαστήριο 
Υδραυλικής 

Μηχανικής, Τµ. 
Πολιτικών 
Μηχανικών 

Βιοµηχανικά 
συστήµατα, 

αυτοµατισµών,δικτύων, 
βιοµηχανικών 
ενσωµατωµένων 
συστηµάτων 

ΙΝΒΙΣ 

Πλατφόρµα 
Υποστήριξης της 

Ευρυζωνικότητας στην 
Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας 

Εργαστήριο 
Ενσύρµατης 

Τηλεπικοινωνίας 
(ΕΕΤ) 

Πανεπιστηµίου 
Πατρών 

Μοντέλο 
Βελτιστοποίησης της 

Επέκτασης της 
Ευρυζωνικότητας στην 

Π.∆.Ε. 

Εργαστήριο 
Ενσύρµατης 

Τηλεπικοινωνίας 
(ΕΕΤ) 

Πανεπιστηµίου 
Πατρών 

Κατάλογος υπηρεσιών 
προστιθέµενης Αξίας 
µέσω ευρυζωνικού 

δικτύου µε λειτουργίες 
διασφάλισης ποιότητας  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΚΑΙ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ιονική Τεχνολογίες 
ΕΠΕ 

Σύστηµα Παροχής 
Αλληλεπιδραστικών 

Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 

E-CODES 
Ηλεκτρινικά 
συστήµατα 
αυτόµατων 

πωλητών Α.Ε. 
Ασφάλεια 

Υπολογιστικών 
συστηµάτων, ∆ικτύων, 

Ενσωµατωµένων  

ΕΑΙΤΥ 

Ασφαλιστείτε, 
∆ηµιουργία ενός 
περιφερειακού 
κατανεµηµένου 
συστήµατος 

αντιµετώπισης & 
ενηµέρωσης ΜΜΕ 

ΕΑΙΤΥ 
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ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Συµπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερµότητας από 
βιοκαύσιµα µέσω 
υδρογόνου και 

κυψελίδων καυσίµου 

ΕΛΒΙΟ Α.Ε.  

ΚΑΘΑΡΕΣ  
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡ.  Παραγωγή υδρογόνου 

από ηλιακή ενέργεια µε 
συνδυασµό 

φωτοβολταικών 
στοιχείων και µονάδων 
ηλεκτρόλυσης ΡΕΜ 

ADVENT 
TECHNOLOGIES 

AE 

Ανάπτυξη τεχνολογιών 
εξοικονόµησης 

ενέργειας σε κτίρια 

Εργαστήριο 
Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, 
Τµήµα Φυσικής, 
Πανεπιστήµιο 

Πατρών 
Ενεργειακή διαχείριση 
έξυπνων κτιρίων µε 
ενσωµατωµένα 
στοιχεία Α.Π.Ε. 

ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 

Ανάπτυξη καινοτόµων 
υπηρεσιών και 
συστηµάτων για 

αποδοτική ενεργειακή 
διαχείριση και 

ασφάλεια ευφυών 
κτιρίων 

Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

(ΤΕΙ) ΠΑΤΡΑΣ 

Προηγµένες Τεχνικές 
και Μεθοδολογίες 
∆ιαχείρισης και 
Εξοικονόµησης 

Ενέργειας σε Κτιριακά 
συγκροτήµατα και 

Κατοικίες 

ΑΤΕΙ Πάτρας 

ΕΥΦΥΗ ΚΤΙΡΙΑ 

Υποδοµές για την 
ανάπτυξη καινοτόµων 

υπηρεσιών και 
συστηµάτων για 

αποδοτική ενεργειακή 
διαχείριση και 

ασφάλεια ευφυών 
κτιρίων 

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

∆ιαχείριση ποταµιών 
συστηµάτων-Υδάτινων 

Πόρων 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ,

ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

Αυτόµατος 
διαχωρισµός πλαστικών 

απορριµµάτων µε 
χρήση ακτίνων λέιζερ 

ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ανάπτυξη βιώσιµης 
λύσης για τη διαχείριση 

αποβλήτων 
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ 
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Ανάπτυξη και εφαρµογή 
συστήµατος 

περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιµένων 

Εργαστήριο 
Υδραυλικής 

Μηχανικής, Τµήµα 
Πολιτικών 
Μηχανικών 

Απλοί και οικονοµικοί 
τρόποι αντισεισµικά 
ενίσχυσης κτιρίων µε 
ανοιχτά ισόγεια για 

γενικευµένη εφαρµογή 

Πανεπιστήµιο 
Πατρών 

Περιφερειακή ερευνητική 
κοινοπραξία έρευνας και 
καινοτοµίας στην περιοχή 

των πλαστικών και 
σύνθετων υλικών 

Εργαστήριο Τεχνικής 
Μηχανικής Παν/µιο 

Πατρών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΛΙΚΑ 

Προετοιµασία 
τεχνοβλαστού για την 
εµπορική εκµετάλλευση 
λογισµικού συνοριακών 

στοιχείων 

Πανεπιστήµιο 
Πατρών/ Πολιτικών 

Μηχανικών 
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Τρόφιµα- Γεωργική 
Ανάπτυξη & 

Υδατοκαλλιέργειες 
ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ 

Τεχνολογική 
Πλατφόρµα Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδος στα 
Αγροτικά Εδώδιµα 

Προϊόντα-Τρόφιµα µε 
Έµφαση στη Βιολογική 
Παραγωγή τους και την 

Προστασία του 
Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ-
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Αποτελεσµατικό 

Σύστηµα Καινοτόµων 
Μεθόδων για την 
βελτίωση της 
ποιότητας 

αντιπροσωπευτικών 
αγροτικών εδώδιµων 

προϊόντων της 
Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδος 

ΤΕΙ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ- 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ίδρυση και λειτουργία 
διαπιστευµένου 
εργαστηρίου 
προσδιορισµού 
µυκοτοξινών 

(αφλατοξινών και 
ωχρατοξινών) σε 

γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιµα µε σκοπό την 
ανάπτυξη ερευνητικών 
και τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων για την 
προώθηση της 
καινοτοµίας σε 

βιοµηχανίες τροφίµων 
της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδος 

Εργαστήριο 
Φυσικοχηµείας, 
Τµήµα Χηµείας 
Παν/µιο Πατρών 
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∆ηµιουργία 
Εργαστηριακής 
Υποδοµής για 
διενέργεια 

µακροσκοπικών και 
ιστολογιών ελέγχων 
σε αγροτικά προϊόντα 
και πιστοποίησης  

Μονάδα Ρύπανσης, 
∆ιαχείρησης 

Περιβάλλοντος και 
Οικοτοξικολογίας, 
Τµήµα Βιολογίας, 
Παν/µιο Πατρών 

Ολοκληρωµένο 
σύστηµα πιστοποίησης 
ποιότητας προϊόντων 
ιχθυοκαλλιεργειών σε 
συσχετισµό µε τη 

θαλάσσια ρύπανση – 
σαγήνη 

Μονάδα Ρύπανσης, 
∆ιαχείρησης 

Περιβάλλοντος και 
Οικοτοξικολογίας, 
Τµήµα Βιολογίας, 
Παν/µιο Πατρών 

Καινοτόµες εφαρµογές 
εξοικονόµησης 
ενέργειας στην 

παραγωγική διαδικασία 
εργοστασίου 

Friesland Hellas 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
Ολοκληρωµένο 
σύστηµα για τη 

διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας γάλακτος µε 
τηλεδιαχείριση της 

διαδικασίας 
αποθήκευσης σε 
αποµακρυσµένες 
παγολεκάνες 

Friesland Hellas 

 Spin off 

Καινοτόµα θερµοκήπια 
για τον περιορισµό της 

ενεργειακής 
κατανάλωσης και 

βέλτιστη αξιοποίηση των 
υδάτινων πόρων για µια 
αειφόρο φιλική στο 
περιβάλλον αγροτική 
ανάπτυξη (spin off) 

Χρήστος ΤΑΓΚΑΣ, 
οικονοµολόγος, 
ειδικός σε θέµατα 

αγροτικής 
ανάπτυξης 

  
 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Παρατηρητήριο Ποιότητας Ε.Π.Π. 

Ανάπτυξη ευφυούς συστήµατος Αξιοποίησης και 
∆ιάθεσης ερευνητικών αποτελεσµάτων και 

αναπτυξιακών έργων 
Ε.Π.Π. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ, ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

Παν/µιο Πατρών Τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

Παν/µιο Πατρών Τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
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ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΠΚ 

 
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
∆ιαµόρφωση, διαχείριση και ολοκλήρωση 

εκπαιδευτικών διαδικασιών για τη διεύρυνση των 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων µέσω προσαρµοστικού 

περιβάλλοντος υπερµέσων. 

Ζεύς συµβούλων Α.Ε. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση. Ελληνικό ανοικτό πανεπιστήµιο 

Καινοτόµο επιδεικτικό κέντρο ορθολογικής χρήσης 
ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας   

Πανεπιστήµιο Πατρών Εργ. 
υψηλών τάσεων 

Προτάσεις για κατάρτιση και εκπαίδευση Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αχαϊας - ΝΕΛΕ 

 
 
* Οι επιλεγέντες φορείς για την Εκπαίδευση θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία για 
συνεργασία κατά Άξονα µε τους φορείς υλοποίησης. 
 
 
 Οι Πλατφόρµες που δεν αναφέρονται στους Άξονες θα ανακοινωθούν σύντοµα. 
 
 
Οι υπεύθυνοι φορείς των επιλεγέντων προτάσεων για δηµιουργία Περιφερειακού 
Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας οφείλουν το 
συντοµότερο δυνατόν να έρθουν σε επικοινωνία µε το συντονιστή του 
προγράµµατος για τις περαιτέρω διεργασίες προκειµένου µέχρι τις 30/01/2006 να 
έχει υποβληθεί η Πρόταση στην Γ.Γ.Ε.Τ. 
 
 
 

Από την Επιτροπή  Π.Π.Κ./Π.∆.Ε 

 


