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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 11 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:293429/1710
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1193/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:293392/2953/05-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1193/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τθσ υποβολισ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ με τίτλο «Δθμιουργία
Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ ςτθν υπ. αρικμ. πρωτ.
2363/19-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ6-0IΧ) Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (με κωδικό ΟΠ
4279) του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 -2020»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 09θ Νοεμβρίου, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 294113/1721/05-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1193/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 26ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
τθσ υποβολισ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ με τίτλο «Δθμιουργία Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ
Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ ςτθν υπ. αρικμ. πρωτ. 2363/19-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ60IΧ) Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (με κωδικό ΟΠ 4279) του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 2020»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:293392/2953/05-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Σον ιςχφοντα Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» .
3. Σο Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α.
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι») - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν
απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και
άλλεσ διατάξεισ».
4. Σο Ν. Νόμο 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για τθν
ψθφιακι διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα».
5. Σο Νόμο 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Σροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο
πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ικαγζνειασ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Σομζα του Τπουργείου Εςωτερικϊν,
ρυκμίςεισ για τθν αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Ν. 4314/2014 «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020».
7. Σθ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ5968/Β/31-12-2018) Τπουργικι Απόφαςθ
«Αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο
«Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ
απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 –Ζλεγχοι
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ
και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
8. Σον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
9. Σθν υπ. αρικ. πρωτ. 2363/19-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ6-0IΧ)Πρόςκλθςθ (με κωδικό 8.i.1, Α/Α ΟΠ 4279)και
τίτλο «Δθμιουργία Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ», ςτον Άξονα
Προτεραιότθτασ 4 - Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ
τθσ Φτϊχειασ και των Διακρίςεων, που χρθματοδοτείται από πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου
(ΕΚΣ) του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».
10. Σισ αρμοδιότθτεσ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ Ζρευνασ & Καινοτομίασ ςφμφωνα με τθν
Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4372/τ.Β/2020)
11. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/τ.Β/2016), όπου μεταξφ
άλλων είναι αρμόδια για:
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 Σθ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και τεκμθρίωςθ γεωγραφικϊν, δθμογραφικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν
και άλλων ςτοιχείων που αφοροφν τθν Περιφζρεια.
 Σθ λειτουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν ενίςχυςθ, παρακολοφκθςθ και εξζλιξθ των μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων τθσ Περιφζρειασ, κατά κλάδο και τομείσ Οικονομίασ.
 Σθν παρακολοφκθςθ και τθν επιςιμανςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ ηθτθμάτων, που αναφζρονται ςτθ λιψθ
των αναγκαίων μζτρων προσ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των πολιτϊν.
 Σθ γνωμοδότθςθ για κάκε κζμα τοπικοφ ι ευρφτερου ενδιαφζροντοσ, για το οποίο ηθτείται θ παροχι
γνϊμθσ.
12. Σθν άμεςθ ανάγκθ λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ των Αναγκϊν τθσ Αγοράσ
Εργαςίασ.
Η Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ εξζδωςε πρόςκλθςθ με κωδικό 8.i.1, Α/Α
ΟΠ 4279, αρικ. Πρωτ. 2363/19-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ6-0IΧ) και τίτλο «Δθμιουργία Περιφερειακοφ
Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ», ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 4 - Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και των
Διακρίςεων, που χρθματοδοτείται από πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου (ΕΚΣ) του Ε.Π. «Δυτικι
Ελλάδα 2014 – 2020».
Η Πράξθ περιλαμβάνει τθ ςφςταςθ και λειτουργία Μθχανιςμοφ για τθ διάγνωςθ αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ
ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ,δια τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, και ςτοχεφει ςτθν
αναβάκμιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ Περιφζρειασ ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ και τθ διάγνωςθ των
αναγκϊν του τοπικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ, για τον ορκό ςχεδιαςμό πολιτικϊν και δράςεων ςτθν αγορά
εργαςίασ.
Από τθ λειτουργία του εν λόγω Μθχανιςμοφ αναμζνονται αποτελζςματα όπωσ:
 Λεπτομερισ ςκιαγράφθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, των αναγκϊν και προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι
επιχειριςεισ και των αιτίων δυςκολίασ εφρεςθσ ειδικευμζνου προςωπικοφ που αντιμετωπίηει θ περιφερειακι
επιχειρθματικότθτα.
 Παρακολοφκθςθ και καταγραφι των προοπτικϊν οικονομίασ και απαςχόλθςθσ ςε επίπεδο κλάδου
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
 Εγκακίδρυςθ ςυνεργιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με άλλουσ φορείσ που εςτιάηουν ςτθν αγορά
εργαςίασ, όπωσ ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ και τα Επιμελθτιρια.
 Καταγραφι υφιςτάμενων και ανάπτυξθ νζων εργαλείων που απευκφνονται ςε επιχειριςεισ με ςκοπό τθν
κάλυψθ των αναγκϊν τουσ ςε εξειδικευμζνο προςωπικό, όπωσ μοντζλα ςυνεργιϊν εκπαιδευτικϊν φορζων και
επιχειριςεων.
 Σροφοδότθςθ με ζγκυρα και επίςθμα ςτοιχεία κάκε ενδιαφερόμενου/ αρμόδιου φορζα ςε τοπικό,
περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Τποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ εξειδίκευςθσ/ ενεργοποίθςθσ δράςεων
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ με τρόπο που να
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ περιφερειακισ αγοράσ εργαςίασ.
 υμβολι ςε διαδικαςίεσ πρόβλεψθσ και διαχείριςθσ των αλλαγϊν και των αναδιαρκρϊςεων ςτθν αγορά
εργαςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ.
 Σροφοδότθςθ με ςτοιχεία του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ Περιφζρειασ ςε ότι αφορά τουσ
ανκρϊπινουσ πόρουσ, ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021-2027.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ του εν λόγω μθχανιςμοφ κα αφοροφν ςτα εξισ:
 τθν επίςπευςθ των ςχετικϊν με τον περιφερειακό μθχανιςμό διαδικαςιϊν και ζργων,
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ όλων των δράςεων που ςχετίηονται με τθν αγορά εργαςίασ
ανεξάρτθτα από τθν πθγι χρθματοδότθςισ τουσ (ΕΠΑ, ΕΠΑ, ΠΔΕ, κλπ.), κακϊσ και τθν πιςτοποίθςθ και
παραλαβι των ςχετικϊν παραδοτζων, και τζλοσ,
 τθν επικοινωνία με το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων (ΤΠΕΚΤ), κακϊσ και το Εκνικό
Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ) με κφριο ςτόχο, τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ τθσ
μεκοδολογίασ παρακολοφκθςθσ των δεδομζνων τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τα
ιςχφοντα ςε εκνικό επίπεδο.
υνοπτικά, οι ςτόχοι και οι ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ τθσ λειτουργίασ του περιφερειακοφ μθχανιςμοφ
διάγνωςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ αφοροφν ςτα εξισ:
 Καταγραφι αναντιςτοιχιϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ επαγγελμάτων, προςόντων και δεξιοτιτων.
 Μεςοπρόκεςμθ διάγνωςθ αναντιςτοιχιϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ επαγγελμάτων, προςόντων και
δεξιοτιτων.
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 υνειςφορά ςτον ορκολογικό ςχεδιαςμό πολιτικϊν και προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και
ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ. - υνειςφορά ςτθν ορκολογικό προςανατολιςμό του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθν
αγορά εργαςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ μζςα από τθν παραγωγι και ανάλυςθ δεδομζνων.
 υνολικι παρακολοφκθςθ των όλων των Δράςεων που αφοροφν τθν αγορά εργαςίασ, ανεξαρτιτου πθγισ
χρθματοδότθςθσ (ΕΠΑ, ΕΠΑ, ΠΔΕ, κλπ.)
 υνειςφορά ςτον ορκολογικό προςανατολιςμό των επιχειριςεων αναφορικά με τθν αγορά εργαςίασ τθσ
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ μζςα από τθν παραγωγι και ανάλυςθ δεδομζνων. Διαδικαςίεσ
 Ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ κατά κλάδο και επάγγελμα ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ Ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ προςφοράσ εργαςίασ κατά κλάδο και επάγγελμα ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ
 Ενεργοποίθςθ των τομεακϊν / κλαδικϊν ςυμβουλίων δεξιοτιτων
 Ετιςια ανανζωςθ αποτελεςμάτων - Εκτίμθςθ των τάςεων εξζλιξθσ και τθσ δυναμικισ των επαγγελμάτων
κατά κλάδο και επαγγζλματα
 Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων ςυλλογικϊν οργάνων και υπθρεςιακϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ με πρόβλεψθ
ενεργοποίθςθσ των τομεακϊν / κλαδικϊν ομάδων εργαςίασ.
Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ενεργειϊν, μεταξφ άλλων, κα τροφοδοτοφν ςε ετιςια βάςθ τθν Ζκκεςθ
εργαςιϊν και αποτελεςμάτων του Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ.
Η Πράξθ αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτον ειδικό ςτόχο 8.1.1 «Αφξθςθ των ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν
απαςχόλθςθ ανζργων τθσ Περιφζρειασ με ζμφαςθ ςε αυτοφσ με υψθλά τυπικά προςόντα».
ε ςυνζχεια όλων των παραπάνω,
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
1. Σθν ζγκριςθ υποβολι πρόταςθσ από τθν Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ ςτθν Πρόςκλθςθ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 -2020» με τίτλο «Δθμιουργία Περιφερειακοφ
Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ» ( αρ. πρωτ. 2363/19-06-2020, Α/Α πρόςκλθςθσ ΟΠ
4279 ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ6-0IΧ).
2. Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ κ. Νεκτάριου Φαρμάκθ, ωσ εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, για τθν υπογραφι κάκε ςχετικοφ εγγράφου

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
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 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:293392/2953/05-11-2020

ειςιγθςθ

τθσ

Δ/νςθσ

Αναπτυξιακοφ

Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ από τθν Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε.

ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 -2020» με τίτλο
«Δθμιουργία Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ» (αρ. πρωτ.
2363/19-06-2020, Α/Α πρόςκλθςθσ ΟΠ 4279 ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7Λ6-0IΧ).
2. Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ για τθν υπογραφι κάκε

ςχετικοφ εγγράφου.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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