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ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 278290/2524/20-10-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 126/29-10-2015

απόφαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση α) αναγκαιότητας θέσπισης
βραβείου επαίνου για την επιβράβευση της ομάδας των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Καστριτσίου Πατρών, και της ομάδας των μαθητών του 7ου
ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών, οι οποίες προκρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής, που θα διεξαχθεί στην Ντόχα, στο Κατάρ από 6 έως 8 Νοεμβρίου
2015, και β) αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.750,00
ευρώ (625,00 ευρώ για κάθε μαθητή x 6 μαθητές), για την επιβράβευση του κάθε
μαθητή, που αντιστοιχεί στην πληρωμή του αεροπορικού εισιτηρίου του» και

παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 29-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε
σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 280661/428/22-10-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η
οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας
Δημήτριος,

8)Καπράλος Σπυρίδων, 9)Καρδάρα Ευσταθία, 10)Καρπέτας

Κωνσταντίνος,

11)Κατσακούλης Ευάγγελος,

13)Κοκκινοβασίλης
15)Κοτοπούλης

Πολυδεύκης

(Τάκης)

Σπυρίδων,

,

12)Κελεπούρης Ανδρέας,
14)Κολοβός

16)Κοτσιλιάνος

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λαλιώτης
Παναγιώτης,

20)Λύτρας

Ιωάννης,

21)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

22)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 23)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 24)Μπούνιας
Χρήστος , 25)Μπράμος Παναγιώτης, 26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
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27)Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος,

28)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Ρήγας Χρήστος, 31)Σιαμπλής Δημήτριος,
32)Σύρμος

Γεώργιος,

33)Σώκος

Ευθύμιος,

34)Τσόγκας

Γεώργιος,

35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φαρμάκης Νεκτάριος , 37)Φωτόπουλος Τρύφων,
38)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 39)Χαροκόπος Αντώνιος, 40)Χατζηλάμπρου
Βασίλειος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ

(δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Βεργοπούλου

Παρασκευή

(δικαιολογημένα

απούσα),

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),

Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία

(δικαιολογημένα απούσα), Κατσανιώτης Ανδρέας (τελών σε άδεια), Κοκκότη
Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα),

και Νασιώτης Θεόδωρος

(δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, ο κ. Νικολαδάκης ως εκπρόσωπος και
συντονιστής του παραρτήματος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στην Πάτρα, υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 126/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση α) αναγκαιότητας θέσπισης βραβείου επαίνου
για την επιβράβευση της ομάδας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Καστριτσίου Πατρών, και της ομάδας των μαθητών του 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ.
Πατρών, οι οποίες προκρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής, που θα διεξαχθεί στην Ντόχα, στο Κατάρ από 6 έως 8
Νοεμβρίου 2015, και β) αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 3.750,00 ευρώ (625,00 ευρώ για κάθε μαθητή x 6 μαθητές), για την
επιβράβευση του κάθε μαθητή, που αντιστοιχεί στην πληρωμή του
αεροπορικού εισιτηρίου του» και έδωσε το λόγο στον εισηγήτή του,
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο
οποίος αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 278290/2524/20-10-2015 γραπτή εισήγησή
του , λέγοντας τα εξής:
«Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, διεξήχθη στην Βάρη, Αθήνα, ο 7ος Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν, όπως και
στην Ολυμπιάδα, οι «Ρομποτικοί εξερευνητές», βάσει του οποίου οι μαθητές καλούνται να
κατασκευάσουν ρομπότ για να εξερευνήσουν διαφορετικά περιβάλλοντα (όπως ο θαλάσσιος
βυθός για το Δημοτικό ή τα βουνά για το Λύκειο).
Τα σχολεία προσκαλούνται να δημιουργήσουν ομάδες των τριών μαθητών με σκοπό να
συμμετάσχουν στον Εθνικό διαγωνισμό της χώρας τους. Οι συμμετέχουσες ομάδες πρέπει να
σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να κατασκευάσουν μοντέλα ρομπότ που να μοιάζουν και
να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι αθλητές. Οι καλύτερες ομάδες από κάθε χώρα θα λάβουν
μέρος στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Στον τελικό συμμετείχαν οι 97 καλύτερες σχολικές ομάδες της χώρας, από σύνολο 180
ομάδων που αρχικά συμμετείχαν στους προκριματικούς, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ
συμμετοχών για τον θεσμό. Στο διαγωνισμό αυτό μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου και Πανεπιστημίου καλούνται να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα αντιμετωπίζει
με επιτυχία ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα προσπαθούν να επιλύσουν
ταυτόχρονα μαθητές σε όλο τον κόσμο οι οποίοι συμμετέχουν στα εθνικά τους
Πρωταθλήματα. Οι καλύτερες ομάδες κάθε χώρας προκρίνονται στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής
η οποία φέτος διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2015.
Tο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου, Αχαϊας, κατέλαβε επάξια την πρώτη θέση
στην κατηγορία “Regular Elementary”, το 7ο ΕΠΑ.Λ. – 1ο Ε.Κ. Πατρών κατέλαβε την 2η θέση
στην κατηγορία “Open High School” ενώ το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, κατέκτησε
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αντίστοιχα με τις δυο ομάδες του σχολείου, την πρώτη και δεύτερη θέση την κατηγορία “Open
Elementary”, και θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ολυμπιάδα
Ρομποτικής, με πολύ καλές προοπτικές διάκρισης.
Ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, διοργανώθηκε από τον
Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών (WRO
HELLAS) με την υποστήριξη της εταιρείας Διερευνητική Μάθηση Α.Ε., της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (Ε.Π.Υ.), της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ),
την I.E.E.E. Greek section (student branch), το Robotics Club (Τμήματος Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών) και τον W.R.O (World Robotics
Olympiad). Ο Διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και η
συμμετοχή σε αυτόν ήταν προαιρετική, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 1276/Δ2/07.01.2015
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η διάκριση της ομάδας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστριτσίου Πατρών,
και της ομάδας των μαθητών του 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών μπορεί να αποτελέσει πρότυπο
για τη λειτουργία των σχολείων αλλά και η προσπάθεια των μαθητών μας πρέπει να βρει τη
στήριξη της πολιτείας για την ενθάρρυνσή της και τη συνέχειά της.
Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι μια παγκόσμια εκδήλωση για την
επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Φέρνει σε επαφή τους νέους από όλο τον κόσμο
με σκοπό να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά και τις δεξιότητες τους, να εργασθούν ως
ομάδα στην επίλυση προβλημάτων μέσα από την πρόκληση και τη συμμετοχή τους στους
διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των μαθητών και στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. Η14 του Ν.3852/2010, με το
οποίο προβλέπεται “Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων
και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς”, αλλά και της αναγνώρισης που αποτελεί
για την περιφέρειά μας η εν λόγω διάκριση, αφού θα είναι γεγονός ευρείας απήχησης και
μεγαλύτερης συμμετοχής των μαθητών των σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
ανάλογες πρωτοβουλίες, και κατόπιν επικοινωνίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Αχαΐας, σχετικά με την κάλυψη των εξόδων των μαθητών και των καθηγητών
που θα συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, προτίθεται να καλύψει την
τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστριτσίου
Πατρών, και της ομάδας των μαθητών του 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών, ως θέσπιση βραβείου
επαίνου.
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Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαι
1. Την έγκριση αναγκαιότητας θέσπισης βραβείου επαίνου για την επιβράβευση της
ομάδας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστριτσίου Πατρών, και της ομάδας
των μαθητών του 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών οι οποίες αποτελούνται από τρεις
μαθητές εκάστη, οι οποίες έλαβαν τις κατωτέρω διακρίσεις:
Α) Ομάδα Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, Πατρών κατέλαβε την πρώτη θέση
στην κατηγορία “Regular Elementary”,
B) Ομάδα 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών κατέλαβε την δεύτερη θέση στην κατηγορία
“Open High School”,
και προκρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, με σκοπό την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών.
2. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.750,00 ευρώ
(625,00 ευρώ για κάθε μαθητή x 6 μαθητές), για την επιβράβευση του κάθε μαθητή
που αντιστοιχεί στην πληρωμή του αεροπορικού εισιτηρίου του, για να συμμετάσχει
στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η οποία θα διεξαχθεί στην Ντόχα, στο
Κατάρ από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2015. Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Α) Ομάδα Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, Πατρών (μαθητές πλέον
Γυμνασίου Κ. Καστριτσίου),
1) Αγγελική Νταλαπέρα
2) Ελπίδα Ρόδη Ροδοπούλου
3) Γεώργιος Γεωργιάδης
B) Ομάδα 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών,
1) Αρβανιτάκης Παναγιώτης
2) Κρίλης Χρήστος
3) Αναστασόπουλος Ζώης
3) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαϊας, κου Γρηγόρη Αλεξόπουλου, για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015 και
συγκεκριμένα της Π. Ε. Αχαΐας, ΚΑΕ 072.0844.01.1231 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)».
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Πριν της συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ.Ρήγας Χρήστος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο, και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει
 Την αναγκαιότητα θέσπισης βραβείου επαίνου για την επιβράβευση
της ομάδας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστριτσίου
Πατρών, και της ομάδας των μαθητών του 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών
οι οποίες αποτελούνται από τρεις μαθητές εκάστη, οι οποίες έλαβαν τις
κατωτέρω διακρίσεις:
Α) Ομάδα Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, Πατρών κατέλαβε την
πρώτη θέση στην κατηγορία “Regular Elementary”,
B) Ομάδα 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών κατέλαβε την δεύτερη θέση στην
κατηγορία “Open High School”,
και προκρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, με σκοπό
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών.
 Την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.750,00
ευρώ (625,00 ευρώ για κάθε μαθητή x 6 μαθητές), για την επιβράβευση
του κάθε μαθητή που αντιστοιχεί στην πληρωμή του αεροπορικού
εισιτηρίου του, για να συμμετάσχει στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής, η οποία θα διεξαχθεί στην Ντόχα, στο Κατάρ από 6 έως 8
Νοεμβρίου 2015. Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Α) Ομάδα Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, Πατρών (μαθητές
πλέον Γυμνασίου Κ. Καστριτσίου),
1) Αγγελική Νταλαπέρα
2) Ελπίδα Ρόδη Ροδοπούλου
3) Γεώργιος Γεωργιάδης
B) Ομάδα 7ου ΕΠΑ.Λ-1ο Ε.Κ. Πατρών,
1) Αρβανιτάκης Παναγιώτης
2) Κρίλης Χρήστος
3) Αναστασόπουλος Ζώης
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαϊας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2015 και συγκεκριμένα της Π. Ε. Αχαΐας, ΚΑΕ 072.0844.01.1231
«Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)
(Λοιπές Δαπάνες)».

Το παρόν Πρακτικό αφού
υπογράφεται ως ακολούθως :

συντάχθηκε,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

