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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 8 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 150275/943

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε.
Οριηόμενα μζλθ κοινισ Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 676/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150267/336/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ
και Τουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 676/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 99.200,00€ για τθ
ςφναψθ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ. Β) Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και των Επιμελθτθρίων Αχαΐασ, Ηλείασ και
Αιτωλοακαρνανίασ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARS-CoV2) - Προφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε Τουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ
Εςτίαςθσ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 99.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
Στθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, 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. Απόφαςθσ 676/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 26ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 99.200,00€ για τθ ςφναψθ Προγραμματικισ
Σφμβαςθσ. Β) Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και των Επιμελθτθρίων Αχαΐασ, Ηλείασ και Αιτωλοακαρνανίασ για τθν
υλοποίθςθ του ζργου «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARS-CoV-2) - Προφφλαξθ και μζτρα
πρόλθψθσ ςε Τουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 99.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150267/336/03-06-2021 ειςιγθςθ του

Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και

Τουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’ και ιδιαίτερα του άρκρου 100 περί Προγραμματικϊν υμβάςεων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου Σροποποιικθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογισ ςτισ
οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ΦΕΚ147Α/16) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςκοπόσ του
παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του υμβουλίου τθσ
8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Με τισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν
εγκφκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν κοινοποιικθκαν διατάξεισ
ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 2β του άρκρου 2 «Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ
δαπάνθσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα».
6. Σο άρκρο 132, του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020) ςφμφωνα με το οποίο θ ςφναψθ των προγραμματικϊν
ςυμβάςεων των ΟΣΑ Α’ και Β’ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.
7. Σο Ν. 3879//21.9.2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) «Ανάπτυξθ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ».
8. Σον Ν. 4129/2013 (Α’52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
9. Σισ διατάξεισ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 195/6.9.2011) «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των
ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν.
4076/2012 και ιςχφει.
10.Σο άρκρο 24 του Ν. 4386/2016 και τα άρκρα 50-68 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/4.8.2017), ωσ ιςχφουν που
αποτελοφν το ειδικό νομοκετικό κακεςτϊσ που διζπει όλουσ τουσ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, ςφμφωνα με το άρκρο 87 του Ν.
4485/2017.
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11.Με τθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου
2019, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
12.Με τθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ.715τ.ΤΟΔΔ/7.9.2020) απόφαςθ του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ
Ελλάδασ περί«οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
13.Σθν υπ’ αρ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/177291/3012/15.07.2020 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β/22.07.2020 και τθν υπ’ αρικμ.: οικ.
ΠΔΕ/ΔΔ/24252/4252 (Φ.Ε.Κ. 4372/Β/5-10-2020) ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14.Σθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-09-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.».
15.Σθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-09-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 3667/Βϋ/03-10-2019).
16.Σθν υπ’ αρ.: 186/2020 Απόφαςθ τουΠεριφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ τθσΠεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021», θ ανωτζρω απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ
με τθν αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου» (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
17.Σο υπ’ αρ. 765/12.05.2021Πρακτικό υνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν με το
οποίο εγκρίνονται οι όροι τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
18.Σο υπ’ αρικ. 661/17.5.2021πρακτικό τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Αχαΐασ με το οποίο
εγκρίκθκε θ Προγραμματικι φμβαςθ.
19.Σο Απόςπαςμα Πρακτικοφ του 1ου Θζματοσ τθσ 6θσ υνεδρίαςθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου
Αιτωλοακαρνανίασ 31.3.2021 με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςφναψθνζασ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
20.Σθν υπ’ αρικ. 14/2021 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Θλείασ με τθν οποία εγκρίκθκε
θ Προγραμματικι φμβαςθ.
21.Σο υπ’ αρικ. 119425/6809/10.5.2021 ςχετικό αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχθ
Πολιτιςμοφ & Σουριςμοφ προσ το Διατάκτθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
22.Σθν υπ’ αρικ. 119425/6809 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2021.
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο τθσ επανεκκίνθςθσ του Σουριςμοφ και ςε ςυνζχεια τθσ δθμοςίευςθσ
τθσ ΚΤΑ 1881/29.05.2020 περί «Ειδικϊν πρωτοκόλλων υγειονομικοφ περιεχομζνου λειτουργίασ των τουριςτικϊν
επιχειριςεων ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ μζτρων ζναντι του COVID- 19» (ΦΕΚ 2084/Β/2020) κατάρτιςε με τουσ
λοιποφσ εδϊ ςυμβαλλόμενουσ τθν από 9.7.2020 προγραμματικι ςφμβαςθ για να εγκακιδρφςει μια ςτζρεθ
ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ του κοινοφ τουσ ςτόχου, ιτοι να
ενιςχυκεί θ αξιοπιςτία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ ωσ αςφαλισ και αξιόπιςτοσ Σουριςτικόσ Προοριςμόσ. Σο αντικείμενο
τθσ ανωτζρω προγραμματικισ ςφμβαςθσ δεν ολοκλθρϊκθκε εντόσ τθσ διάρκειάσ τθσ οπότε τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ, εκτιμϊντασ ότι θ ςχετικι ανάγκθ είναι ςυνεχιηόμενθ και διαρκισ ζχει δε επιτακεί από τισ εξελίξεισ τθσ
πανδθμίασ ενϊ θ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ εντάςςεται ςτο ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, καταρτίηουν τθν παροφςα προγραμματικι ςφμβαςθ με ςκοπό τθν εκτζλεςθ και υλοποίθςθ του
υπολοίπου (ανεκτζλεςτου τμιματοσ) τθν αρχικισ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ που
εδϊ εξειδικεφονται ϊςτε τα τρία Επιμελθτιρια με τθν υποςτιριξθ του ςυμβαλλόμενου Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
να προβοφν ςτθν κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτον τουριςτικό κλάδο ϊςτε να τουσ εφοδιάςουν
με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ για τθν ανάςχεςθ τθσ πανδθμίασ από τον κορωνοϊό
(covid-19) και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτθν υγειονομικι κατάςταςθ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ και ςτθν οικονομικι και
κοινωνικι ηωι αυτισ.
Σο ςχετικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ ςχετικισ ΚΤΑ, θ οποία
εκδόκθκε από τα Τπουργεία Οικονομικϊν, Τγείασ και Σουριςμοφ. Με τθ ςχετικι Προγραμματικι φμβαςθ
εγκακιδρφεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων, θ οποία αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ του κοινοφ
τουσ ςτόχου, ιτοι να ενιςχυκεί θ αξιοπιςτία τθσ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ αςφαλισ και αξιόπιςτοσ Σουριςτικόσ
προοριςμόσ.
κοπόσ του ζργου είναι:
 Να εφοδιάςει τουσ εργαηόμενουσ με γνϊςεισ, μεκόδουσ και δεξιότθτεσ για τθν ατομικι τουσ προςταςία και
τθν κατάρτιςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με υγειονομικι αςφάλεια
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 Να εκπαιδεφςει ςε πρακτικζσ και ενζργειεσ αποτροπισ τθσ εξάπλωςθσ του SARS-CoV-2 για τθν προςταςία τθσ
δθμόςιασ υγείασ
 Να ενιςχφςει τθν αξιοπιςτία τθσ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ αςφαλι Σουριςτικό προοριςμό
Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί εξ αποςτάςεωσ, δια μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Θα περιλαμβάνει
ςυνδυαςμό ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, διάκεςθ και πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
ζχει εγκρικεί από το Πανεπιςτιμιο και τα τρία επιμελθτιρια τθσ Περιφζρειασ, και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Σο αντικείμενο τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ είναι:
Παροχι γνϊςεων:
 Βαςικζσ γνϊςεισ για τον ιό SARS-Cov-2, τθν κλινικι εικόνα και τθν διάγνωςθ τθσ νόςου.
 Βαςικζσ γνϊςεισ για τθν επιδθμιολογία, τουσ τρόπουσ και τισ πθγζσ μετάδοςθσ του SARS-CoV-2, κακϊσ και τθν
επιβίωςθ και τθ διαςπορά του ςτο περιβάλλον.
 Γνϊςεισ για τθν ατομικι προφφλαξθ. Προςταςία & ςυνκικεσ ατομικισ υγιεινισ
 Γνϊςεισ για τα γενικά μζτρα και τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν παρεμπόδιςθ τθσ διαςποράσ του ιοφ
ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον.
 Σισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν ςε περίπτωςθ περιςτατικοφ Covid-19 ςε
ξενοδοχειακό περιβάλλον.
 Γνϊςεισ για τθν ορκι και αςφαλι απολφμανςθ ι αποςτείρωςθ επιφανειϊν και υλικϊν κατά περίπτωςθ
εφαρμογισ και τουσ κινδφνουσ από λανκαςμζνθ, αλόγιςτθ και άςκοπθ χριςθ μεκόδων και υλικϊν.
Εκπαίδευςθ ςε:
 Μεκόδουσ και ορκζσ πρακτικζσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ με βάςθ τθν επικινδυνότθτα και πικανότθτα
μετάδοςθσ τθσ COVID-19.
 Διαδικαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ατομικισ προφφλαξθσ και ςυμπεριφοράσ, ανάλογα με το
χϊρο/κζςθ εργαςίασ
 Διαδικαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ατομικισ προφφλαξθσ & ςυμπεριφοράσ ςε περίπτωςθ φποπτου ι
επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ
 Μεκόδουσ και ορκζσ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ εςτίαςθσ με βάςθ τθν επικινδυνότθτα και τισ πικανότθτεσ
μετάδοςθσ του COVID-19
 Μεκόδουσ και ορκζσ πρακτικζσ ςτον τομζα αςφάλειασ και ποιότθτασ υδάτων, δικτφου και αναψυχισ
Διαμόρφωςθ ςυμπεριφορϊν και πρακτικϊν για:
 ωςτι ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν και επαγρφπνθςθ
 Εφαρμογι ατομικϊν, κοινωνικϊν και εργαςιακϊν μζτρων για τθν αποφυγι μετάδοςθσ του ιοφ (πλφςιμο
χεριϊν, χαιρετιςμοί, αποςτάςεισ, υγιεινι τθσ αναπνοισ κλπ.)
Παραδοτζα του ζργου αποτελοφν:
 Εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ζχει Εγκρικεί από το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, κα αναρτθκεί ςτθν εκπαιδευτικι
πλατφόρμα και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με ςκοπό τθν επιμόρφωςθ αλλά και τον
εκπαιδευτικό αναςτοχαςμό, offline, ϊςτε να αποκτιςει ςυνεχιηόμενο χαρακτιρα.
 Σελικι ζκκεςθ εργαςιϊν από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο του ζργου, αναφορικά με τον αρικμό των
ςυμμετεχόντων ανά κλάδο και ςυνολικά κακϊσ και ανά εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ. Παράλλθλα κα φαίνεται ο
αρικμόσ των επιτυχόντων ςτθν αξιολόγθςθ θ οποία κα γίνεται ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και
κα οδθγεί ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ του εκπαιδευόμενου και ςτθν προαναφερκείςα βεβαίωςθ από τον
δεφτερο ςυμβαλλόμενο.
Για τθν εκπόνθςθ του ωσ άνω ζργου, ορίηεται ωσ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ο κ. Γεϊργιοσ Νικολάου, Κακθγθτισ
και Πρόεδροσ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και Κοινωνικισ Εργαςίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν,
κάτοικοσ Κατςικάσ Ιωαννίνων. Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ αναλαμβάνει τθ γενικι ευκφνθ για τθν υποβολι όλων
των εγγράφων εκ μζρουσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν προσ τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, κακϊσ και τθ
γενικότερθ ςφνδεςθ και επικοινωνία μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν.
Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει ςε κάκε ζναν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ, ανά δράςθ και τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου παραλαβισ από τθν Κοινι Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ ςυνοδευόμενο από αντίςτοιχθ ζκκεςθ εργαςιϊν του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου.
Φορζασ
Δράςεισ
Παραδοτζα
Χρόνοσ
Κόςτοσ χωρίσ
Παράδοςθσ
ΦΠΑ
Επιμελθτι Δράςθ 1: 1Α. φνταξθ
Εκπαιδευτικό υλικό για
20 θμζρεσ
5.500 ευρϊ
ριο Θλείασ Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ τουριςτικά καταλφματα
μετά τθν
Εκπαιδευτικό υλικό για
υπογραφι τθσ
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Επιμελθτι
ριο Θλείασ

Δράςθ 1: 1Β.
Ψθφιοποίθςθ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ

Επιμελθτι
ριο Θλείασ

Δράςθ 2: Κατάρτιςθ
300 τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων

Επιμελθτι
ριο Θλείασ

Δράςθ 3: Αξιολόγθςθ
προγράμματοσ

Επιμελθτι
ριο Θλείασ

Δράςθ 4: Αξιολόγθςθ
των επιπτϊςεων του
Covid 19 και τθσ
εφαρμογισ των
μζτρων πρόλθψθσ ςτθ
λειτουργία των
τουριςτικϊν
καταλυμάτων και
επιχειριςεων
εςτίαςθσ
Δράςθ 1: Κατάρτιςθ
250 τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων

Επιμελθτι
ριο Αχαΐασ

Επιμελθτι
ριο
Αιτ/νίασ

Δράςθ 1: Κατάρτιςθ
250 τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων

επιχειριςεισ εςτίαςθσ
Ψθφιοποιθμζνο
εκπαιδευτικό υλικό με
ενςωματωμζνθ φυςικι
αφιγθςθ
1. Αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα με ςτοιχεία
ςυμμετεχόντων
(ονοματεπϊνυμο,
εταιρεία)
2. 300 Βεβαιϊςεισ
Παρακολοφκθςθσ
ςυνοδευόμενεσ από
αναλυτικζσ αναφορζσ
(report) για τθν
αςφγχρονθ και ςφγχρονθ
τθλεκατάρτιςθ
800 Κατ’ελάχιςτο
απαντθμζνα
ερωτθματολόγια
Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ
προγραμμάτων
κατάρτιςθσ
250 Κατ’ελάχιςτο
απαντθμζνα
ερωτθματολόγια
Ζκκεςθ ςυμπεραςμάτων

ςφμβαςθσ
20 θμζρεσ
μετά τθν
υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ
3 μινεσ μετά
τθν παράδοςθ
του
Ψθφιοποιθμζν
ου υλικοφ

1. Αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα με ςτοιχεία
ςυμμετεχόντων
(ονοματεπϊνυμο,
εταιρεία)
2. 250 Βεβαιϊςεισ
Παρακολοφκθςθσ
ςυνοδευόμενεσ από
αναλυτικζσ αναφορζσ
(report) για τθν
αςφγχρονθ και ςφγχρονθ
τθλεκατάρτιςθ
1. Αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα με ςτοιχεία
ςυμμετεχόντων
(ονοματεπϊνυμο,
εταιρεία)
2. 250 Βεβαιϊςεισ
Παρακολοφκθςθσ
ςυνοδευόμενεσ από
αναλυτικζσ αναφορζσ
(report) για τθν

2.500 ευρϊ

20.000 ευρϊ

1 μινα μετά
τθ λιξθ των
προγραμμάτω
ν κατάρτιςθσ

5.500 ευρϊ

1 μινα μετά
τθ λιξθ των
προγραμμάτω
ν κατάρτιςθσ

6.500 ευρϊ

3 μινεσ μετά
τθν παράδοςθ
του
Ψθφιοποιθμζν
ου υλικοφ

20.000 ευρϊ

3 μινεσ μετά
τθν παράδοςθ
του
Ψθφιοποιθμζν
ου υλικοφ

20.000 ευρϊ
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αςφγχρονθ και ςφγχρονθ
τθλεκατάρτιςθ
Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ
υλοποίθςθσ για κάκε πλθρωμι κα υποβάλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τα προβλεπόμενα από το
νόμο παραςτατικά προσ τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. Ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ φορζασ δεν μπορεί να
αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποςό, όπωσ επίςθσ θ
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν ζχει ουδεμία οικονομικι υποχρζωςθ πζραν του ανωτζρω
εγκεκριμζνου ποςοφ και ζναντι οποιουδιποτε τρίτου. Για το λόγο θ Οικονομικι Τπθρεςία ζχει προχωριςει ςε
δζςμευςθ πίςτωςθσ ςτουσ παρακάτω ΚΑΕ:
ΚΑΕ
ΠΟΟ
02.01.072.0899.01.1231
24.800,00€
02.02.072.0899.01.1231
24.800,00€
02.03.072.0899.01.0011
49.600,00€
Για τθν εκτζλεςθ του τμιματοσ του φυςικοφ αντικειμζνου που αναλαμβάνουν τα Επιμελθτιρια, ιτοι ο τρίτοσ,
τζταρτοσ και πζμπτοσ ςυμβαλλόμενοσ, δφνανται να το υλοποιιςουν είτε χρθςιμοποιϊντασ ίδια μζςα, είτε
ανακζτοντασ ςε τρίτουσ τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, επιδιϊκοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν εφαρμογι τθσ
αρχισ τθσ οικονομίασ.
Θ ιςχφσ τθσ αναφερόμενθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ εκκινεί από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και διαρκεί
ζωσ 9 μινεσ.
H Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ αναλαμβάνει:
 Να καλφψει το ςφνολο του προχπολογιςμοφ του ζργου ιτοι ποςό 99.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για
το ςφνολο των δράςεων του ζργου.
 Να διευκολφνει με κάκε τρόπο το επιςτθμονικό προςωπικό που κα απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτθ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν.
 Να ορίςει τουσ εκπρόςωποφσ τθσ ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο
8 τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
 Να παρζχει ζγκαιρα ςτον Δεφτερο υμβαλλόμενο τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ για κζματα που τυχόν
επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
 Να ςυνεργάηεται με το Δεφτερο υμβαλλόμενο για τθν υλοποίθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ και τθν
προβολι του Ζργου.
Για τθν ορκι εφαρμογι και παρακολοφκθςθ τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ, ςυνίςταται πενταμελισ
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ.
το πλαίςιο αυτό προτείνεται ωσ εκπρόςωποσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ο κ. Νικόλαοσ Κοροβζςθσ, Περιφερειακόσ φμβουλοσ ΠΕ Θλείασ
(ωσ Πρόεδροσ) με αναπλθρωτι του τον κ. Φωκίων Ηαΐμθ, Περιφερειακό φμβουλο ΠΕ Αχαΐασ.
Κατόπιν των ανωτζρω:
Ειςθγοφμαςτε
1. Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ του
ποςοφ των 99.200,00€ (ενενιντα εννζα χιλιάδων διακοςίων ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ με ςκοπό τθ
ςυνειςφορά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο ζργο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARS-CoV-2) Προφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε Σουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ» ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
2. Σθν ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και των Επιμελθτθρίων Θλείασ, Αχαΐασ και Αιτωλοακαρνανίασςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARSCoV-2) - Προφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε Σουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ».
3. Σον οριςμό εκπροςϊπου με τον αναπλθρωτι του ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ
φμβαςθσ, όπωσ προτείνονται.
4. Σθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ & Σουριςμοφ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν
υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
Σο ςχζδιο τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ κα ςυμπεριλθφκεί ςτο απόςπαςμα του πρακτικοφ με τθ ςχετικι
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ όπωσ επιςυνάπτεται.
Θ Προγραμματικι φμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρκρου 100 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

Για τθν υλοποίθςθ:
του ζργου:
«Επιμοπυυτικό Ππόγπαμμα: Κοπυνοφόρ (SARS-CoV-2)- Ππουύλαξη
και μέτπα ππόλητηρ σε Τοςπιστικά Καταλύματα, Επισειπήσειρ και
Επισειπήσειρ Εστίασηρ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1.

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

2.

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν

3.

Επιμελθτιριο Ηλείασ

4.

Επιμελθτιριο Αχαΐασ

5.

Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ
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Ρρογραμματικι Σφμβαςθ: «Επιμορφωτικό Ρρόγραμμα: Κορωνοϊόσ
(SARS-CoV-2)Ρροφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε Τουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και
2
Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ»

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρκρου 100 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκεκαι ιςχφει

Για το ζργο:
«Αςφαλισ λειτουργία Τουριςτικϊν Καταλυμάτων, Επιχειριςεων και
Επιχειριςεων Εςτίαςθσ»
Στθν Ράτρα ςιμερα,………………………,θμζρα ……………… και ςτα επί τθσ οδοφ Ν.Ε.Ο.
Ρατρϊν Ακθνϊν 32, γραφεία τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ μεταξφ των παρακάτω
ςυμβαλλόμενωνφορζων:
1.

Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ(ΑΦΜ997824337, Αϋ Δ.Ο.Υ. Ρατρϊν), που
εδρεφει ςτθν Πάηρα, Παηρών –Αθηνών 32,και εκπροςωπείται νόμιμα από
τον ……………………………………………………………………………, κ. …………………….και κα
αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Πρώτος Συμβαλλόμενος».

2.

Του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν-ΕΛΚE (Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και
Κοινωνικισ Εργαςίασ) που εδρεφει ςτθν Ράτρα, Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Κτίριο Α
ίο Ρατρϊν, ΤΚ 26500, με ΑΦΜ 998219694 και ανικει ςτθν Ά Δ.Ο.Υ. Ρατρϊν,
που

εκπροςωπείται

για

τθν

υπογραφι

τθσ

παροφςθσ

από

τον

…………………………………………………………………………………και κα αποκαλείται ςτο
εξισ χάριν ςυντομίασ «Δεφτερος Συμβαλλόμενος».
3.

Του Ν.Ρ.Δ.Δ. με επωνυμία «Επιμελθτιριο Ηλείασ» που εδρεφει ςτον Ρφργο
Θλείασ (28θσ Οκτωβρίου & Ρλ. Θρϊων) με ΑΦΜ 090122000, ΔΟΥ Ρφργου, και
εκπροςωπείται από τον …………………., κ. ……………………………..και κα αποκαλείται
ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Τρίτος Συμβαλλόμενος».

4.

Του Ν.Ρ.Δ.Δ. με επωνυμία «Επιμελθτιριο Αχαΐασ» που εδρεύει ζηην Πάηρα
(Μιχαλακοπούλου 58) με ΑΦΜ

090031022, Α’ ΔΟΥ Παηρών και

εκπροζωπείηαι από ηον …………………………, κ. ……………………………, και κα

αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Τέταρτος Συμβαλλόμενος».
5.

Του Ν.Ρ.Δ.Δ. με επωνυμία «Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ» (ΑΦΜ
090202430, ΔΟΥ Αγρινίου), που εδρεφει ςτο Αγρίνιο (Ραπαςτράτου 53 &
Σμφρνθσ) και εκπροςωπείται νόμιμα από τον ………………., κ. …………………., και
κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Πέμπτος Συμβαλλόμενος».

Ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και ειδικότερα τισ
παρακάτωδιατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά :
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1.

Το Ν. 3852/2010 "Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" (ΦΕΚ 87/Α/07-062010) και ειδικότερα του άρκρου 100 περί Ρρογραμματικϊν Συμβάςεων,
όπωσ αυτό τροποποιικθκεκαι ιςχφει.

2.

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων,
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,

3.

Το Ν.3879/21-9-10 (ΦΕΚ 163/Α/2010) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και
λοιπζσ διατάξεισ»,

4.

Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

5.

Τον Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

6.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α'195/06-09-2011) «Δομι, λειτουργία,
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το ν. 4076/2012 και
ιςχφει ςιμερα.

7.

Το άρκρο 24 του ν. 4386/2016 και τα άρκρα 50-68 του ν. 4485/17 (ΦΕΚ
114Α/4.8.17), ωσ ιςχφουν που αποτελοφν το ειδικό νομοκετικό κακεςτϊσ που
διζπει όλουσ τουσ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, ςφμφωνα με το άρκρο 87 του Ν. 4485/17.

8.

Το υπ. αρικμ. ΦΕΚ4309/τ.Β/30-12-2016 με κζμα: «Τροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ τθσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

9.

Το άρκρο 132, του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020) ςφμφωνα με το οποίο θ
ςφναψθ των Ρρογραμματικϊν Συμβάςεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ
αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.

10. Το υπ’ αρικ. 765/12.05.2021απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν

του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν με το οποίο εγκρίκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ.
11.

Τθν υπ’ αρικ. ……………… (ΑΔΑ: ………………..) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ

ΕπιτροπισΡεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςφναψθ τθσ
παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.
12.

Τθν υπ’ αρικ. 661/17.5.2021 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του

Σελίδα 10 από 34

ΑΔΑ:
Ψ5ΨΝ7Λ6-1Α4
Ρρογραμματικι Σφμβαςθ: «Επιμορφωτικό Ρρόγραμμα: Κορωνοϊόσ
(SARS-CoV-2)Ρροφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε Τουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και
4
Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ»

Επιμελθτιριου Αχαΐασ με τθν οποία εγκρίκθκε θ παροφςα προγραμματικι
ςφμβαςθ
13.

Το υπ’ αρικ. 1 απόςπαςμα Ρρακτικοφ τθσ 6θσςυνεδρίαςθσ ζτουσ 2021 τθσ

Διοικθτικισ Επιτροπισ

του Επιμελθτιριου Αιτωλοακαρνανίασ με τθν οποία

εγκρίκθκε θ παροφςα προγραμματικι ςφμβαςθ
14.

Το υπ’ αρικ. 14/2021απόςπαςμα Ρράξθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του

Επιμελθτιριου Θλείασ με τθν οποία εγκρίκθκε θ παροφςα προγραμματικι
ςφμβαςθ.
15.

Τθν υπϋ αρ. 186/2020/22.12.2020 (ΑΔΑ ΨΣΡ87Λ6-9Κ8) Απόφαςθ του

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρ.Δ.Ε.
ζτουσ 2021, θ οποία βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρ. πρωτ. 2730/11.1.2021 απόφαςθ
του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ).
16.

Το γεγονόσ ότι υπάρχει εξαςφαλιςμζνθ πίςτωςθ ςτον τρζχοντα

Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνακα βαρφνει
και τισ τρεισ περιφερειακζσ ενότθτεσ κατ’ αναλογία των φορζων που κα
χρθματοδοτθκοφν, ιτοι:
α) Ρεριφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ: ΚΑΕ 02.01.072.0899.01.1231 με το ποςό των
24.800,00€
β) Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ: ΚΑΕ 02.02.072.0899.01.1231με το
ποςό των 24.800,00€
γ)Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ: ΚΑΕ 02.03.072.0899.01.0011 με το ποςό των
49.600,00€
Για το ςκοπό αυτό εκδόκθκαν αντιςτοίχωσοι Α/Α ……….., ……………, ……………(ΑΔΑ:
……………., ΑΔΑ:……………., ΑΔΑ: …………………) αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
εισ βάροσ των πιςτϊςεων των ανωτζρω Κ.Α.Ε.του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021.
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ΑΘΟ 1
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ
Θ παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ περιζχει τα εξισ άρκρα:
1)

Ρεριεχόμενα

2)

Ρροοίμιο

3)

Ρεριεχόμενο και Σκοπόσ του Ζργου

4)

Αντικείμενο Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ – Ραραδοτζα

5)

Υποχρεϊςεισ και Δικαιϊματα των Συμβαλλόμενων

6)

Ρροχπολογιςμόσ - Ροςά, Ρόροι & Τρόποσ Χρθματοδότθςθσ

7)

Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτζλεςθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ

8)

Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ

9)

ιτρεσ

10)

Ειδικοί Προι - Ρνευματικά Δικαιϊματα

11)

Τελικζσ Διατάξεισ
ΑΘΟ 2
ΡΟΟΙΜΙΟ

Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο τθσ επανεκκίνθςθσ του Τουριςμοφ και ςε
ςυνζχεια τθσ δθμοςίευςθσ τθσ ΚΥΑ 1881/29.05.2020 περί «Ειδικϊν πρωτοκόλλων
υγειονομικοφ περιεχομζνου λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτο πλαίςιο τθσ
λιψθσ μζτρων ζναντι του COVID- 19» (ΦΕΚ 2084/Β/2020)κατάρτιςε με τουσ λοιποφσ εδϊ
ςυμβαλλόμενουσ τθν από 9.7.2020 προγραμματικι ςφμβαςθ για να εγκακιδρφςει μια
ςτζρεθ ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ του
κοινοφ τουσ ςτόχου, ιτοι να ενιςχυκεί θ αξιοπιςτία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ ωσ αςφαλισ και
αξιόπιςτοσ Τουριςτικόσ Ρροοριςμόσ. Το αντικείμενο τθσ ανωτζρω προγραμματικισ
ςφμβαςθσ δεν ολοκλθρϊκθκε εντόσ τθσ διάρκειάσ τθσ οπότε τα ςυμβαλλόμενα μζρθ,
εκτιμϊντασ ότι θ ςχετικι ανάγκθ είναι ςυνεχιηόμενθ και διαρκισ ζχει δε επιτακεί από τισ
εξελίξεισ τθσ πανδθμίασ ενϊ θ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ εντάςςεται ςτο
ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, καταρτίηουν τθν παροφςα
προγραμματικι ςφμβαςθ με ςκοπό τθν εκτζλεςθ και υλοποίθςθ του υπολοίπου
(ανεκτζλεςτου τμιματοσ) τθν αρχικισ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ και
ςυμφωνίεσ που εδϊ εξειδικεφονται ϊςτε τα τρία Επιμελθτιρια με τθν υποςτιριξθ του
ςυμβαλλόμενου ΡανεπιςτθμίουΡατρϊν να προβοφν ςτθν κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ
των εργαηομζνων ςτον τουριςτικό κλάδο ϊςτε να τουσ εφοδιάςουν με τισ κατάλλθλεσ
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γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ για τθν ανάςχεςθ τθσ πανδθμίασ από
τονκορωνοϊό (covid-19) και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτθν υγειονομικι κατάςταςθ τθσ Δυτικισ
Ελλάδασ κακϊσ και ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι αυτισ.

Το ςχετικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ
ςχετικισ ΚΥΑ, θ οποία ζχει εκδοκεί από τα Υπουργεία Οικονομικϊν, Υγείασ και
Τουριςμοφ.

Με τθν παροφςα εξειδικεφεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων, όπωσ αυτι κα
υλοποιθκεί ςτθν παροφςα χρονικι περίοδο για τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ του κοινοφ
τουσ ςτόχου, ιτοι να ενιςχυκεί θ αξιοπιςτία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσωσ αςφαλισ και
αξιόπιςτοσΤουριςτικόσ Ρροοριςμόσ και τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ κατά τθν
τουριςτικι περίοδο 2021..
ΑΘΟ 3
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ κα ςυνεργαςτοφν για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο:
«Επιμορφωτικό Ρρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARS-CoV-2)- Ρροφφλαξθ και μζτρα
πρόλθψθσ ςε Τουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ»

Το ζργο ζχει ωσ ςκοπό:
 να εφοδιάςει τουσ επιμορφοφμενουσ με γνϊςεισ, μεκόδουσ και δεξιότθτεσ για

τθν ατομικι τουσ προςταςία καιγια τθν παροχι υπθρεςιϊν με υγειονομικι
αςφάλεια.
 να εκπαιδεφςει ςε πρακτικζσ και ενζργειεσ αποτροπισ τθσ εξάπλωςθσ του SARS-

CoV-2 για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.
 να ενιςχφςει τθν αξιοπιςτία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ ωσ αςφαλι και καινοτόμο

Τουριςτικό προοριςμό.
Θ εκπαίδευςθ κα υλοποιθκεί εξ αποςτάςεωσ, διαμζςου διαδικτυακισ πλατφόρμασonline. Θα περιλαμβάνει ςυνδυαςμό ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, διάκεςθ
και πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ζχει ιδθεγκρικεί από το Ρανεπιςτιμιο
Ρατρϊν και τα τρία Επιμελθτιρια τθσ Ρεριφζρειασ, το οποίο κααναρτθκεί ςτθν εν λόγω
πλατφόρμα και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ

Σελίδα 13 από 34

ΑΔΑ:
Ψ5ΨΝ7Λ6-1Α4
Ρρογραμματικι Σφμβαςθ: «Επιμορφωτικό Ρρόγραμμα: Κορωνοϊόσ
(SARS-CoV-2)Ρροφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε Τουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και
7
Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ»

ΑΘΟ 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΑΑΔΟΤΕΑ
Το αντικείμενο τθσ Ρ.Σ. είναι:
1. Ραροχι γνϊςεων:


Βαςικζσ γνϊςεισ για τον ιό SARS-CoV-2, τθν κλινικι εικόνα και τθν διάγνωςθ τθσ
νόςου



Βαςικζσ γνϊςεισ για τθν επιδθμιολογία, τουσ τρόπουσ και τισ πθγζσ τθσ
μετάδοςθσ του SARS-CoV-2, κακϊσ και τθν επιβίωςθ και διαςπορά του ςτο
περιβάλλον.



Γνϊςεισ για τθν ατομικι προφφλαξθ/προςταςίασ & ςυνκικεσ ατομικισ υγιεινισ



Γνϊςεισ για τα γενικά μζτρα και τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν
παρεμπόδιςθ τθσ διαςποράσ του ιοφ ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον.



Τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν ςε περίπτωςθ
περιςτατικοφ Covid-19 ςε ξενοδοχειακό περιβάλλον.



Γνϊςεισ για τθν ορκι και αςφαλι απολφμανςθ ι αποςτείρωςθ επιφανειϊν και
υλικϊν κατά περίπτωςθ εφαρμογισ και τουσ κινδφνουσ από λανκαςμζνθ,
αλόγιςτθ και άςκοπθ χριςθσ μεκόδων και υλικϊν.

2. Εκπαίδευςθ ςε:


μεκόδουσ και ορκζσ πρακτικζσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ με βάςθ τθν
επικινδυνότθτα και πικανότθτα μετάδοςθ τθσ COVID-19



διαδικαςίεσ

κακαριςμοφ

και

απολφμανςθσ

ατομικισ

προφφλαξθσ

και

ςυμπεριφοράσ ανάλογα με το χϊρο/κζςθ εργαςίασ


διαδικαςίεσ

κακαριςμοφ

και

απολφμανςθσ

ατομικισ

προφφλαξθσ

&

ςυμπεριφοράσ ςε περίπτωςθ φποπτου/επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ


μεκόδουσ και ορκζσ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ εςτίαςθσ με βάςθ τθν
επικινδυνότθτα και τθν πικανότθτασ μετάδοςθσ τθσ COVID-19



μεκόδουσ και ορκζσ πρακτικζσ ςτον τομζα αςφάλειασ και ποιότθτασ υδάτων
δικτφου και αναψυχισ

3. Διαμόρφωςθ ςυμπεριφορϊν και πρακτικϊν για:



ςωςτι ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν και επαγρφπνθςθ



εφαρμογι ατομικϊν, κοινωνικϊν και εργαςιακϊν μζτρων για τθν αποφυγι
μετάδοςθσ του ιοφ (πλφςιμο χεριϊν, χαιρετιςμοί, αποςτάςεισ, υγιεινι τθσ
αναπνοισ κλπ.).
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Το φυςικό αντικείμενο του ζργου κα ολοκλθρωκεί ςε εννζαμινεσ από τθν υπογραφι τθσ
παροφςασ. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ κα
χορθγοφνται Ριςτοποιθτικά Επιμόρφωςθσ ςτουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ με ευκφνθ του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ραραδοτζα του Ζργου αποτελοφν:
1. Τελικι Ζκκεςθ Εργαςιϊν από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο του ζργου αναφορικά με

τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ανά κλάδο και ςυνολικά κακϊσ και ανά εκπαιδευτικι
ςυνάντθςθ και ςυνολικά. Ραράλλθλα κα φαίνεται ο αρικμόσ τωνεπιτυχόντων ςτθν
αξιολόγθςθ θ οποία κα γίνεται ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφπρογράμματοσ και κα
οδθγεί

ςτθν

πιςτοποίθςθ

τθσ

κατάρτιςθσ

του

εκπαιδευόμενου

και

τθν

προαναφερκείςα βεβαίωςθ από τον δεφτερο ςυμβαλλόμενο

ΑΘΟ 5
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ αναλαμβάνουν τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα:
5.1. Η Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ αναλαμβάνει:
• Να καλφψει το ςφνολο του προχπολογιςμοφ του ζργου ιτοι ποςό 99.200,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για το ςφνολο των δράςεων του ζργου.
• Να διευκολφνει με κάκε τρόπο το επιςτθμονικό

προςωπικό που κα

απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
ςτθ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν.
• Να ορίςει τουσ εκπρόςωποφσ τθσ ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ

Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ.
• Να παρζχει ζγκαιρα ςτον Δεφτερο Συμβαλλόμενο τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ

για κζματα που τυχόν επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
• Να ςυνεργάηεται με το Δεφτερο Συμβαλλόμενο για τθν υλοποίθςθ τθσ

ενθμζρωςθσ του κοινοφ και τθν προβολι του Ζργου.
5.2. Το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, αναλαμβάνει:
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•

Να διαςφαλίςει τθν ορκι εκτζλεςθ όλων των δράςεων όπωσ αναλυτικά
περιγράφονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.

•

Να επιλζξει, να απαςχολεί και να διακζτει επιςτθμονικό προςωπικό με τα
απαραίτθτα και ανάλογα προςόντα, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αρτιότθτα
υλοποίθςθσ του Ζργου ςτο πλαίςιο που του αναλογεί με βάςθ τα παραδοτζα
του.

•

Να

ςυντονίςει

τουσ

επιμζρουσ

ερευνθτζσ

-

εκπαιδευτζσ

ανάλογου

επιςτθμονικοφ προφίλ, οι οποίοι πλαιςιϊνουν το παρόν ζργοςτο πλαίςιο που
του αναλογεί με βάςθ τα παραδοτζα του.
•

Να ςυμμετζχει και να ορίςει τον εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ.

•

Να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι και κάκε αναγκαία πλθροφορία για τθν
άρτια και ζγκαιρθ υλοποίθςθ των προβλεπομζνων ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.

Για τθν εκπόνθςθ του ωσ άνω ζργου, ορίηεται ωσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, ο κ.
Γεϊργιοσ Νικολάου, Κακθγθτισ και Ρρόεδροσ του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ
Εκπαίδευςθσ και Κοινωνικισ Εργαςίασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, κάτοικοσ
Κατςικάσ Ιωαννίνων.

Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ αναλαμβάνει τθ γενικι ευκφνθ για τθν υποβολι όλων
των εγγράφων εκ μζρουσ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν προσ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδοσ, κακϊσ και τθ γενικότερθ ςφνδεςθ και επικοινωνία μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν.
5.3. Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με επωνυμία «Επιμελθτιριο Ηλείασ αναλαμβάνει

α) Να ενεργιςει κάκε πρόςφορθ ενζργεια και δράςθ, ςτα πλαίςια των κείμενων
διατάξεων του φορζα του, μζςω των υπθρεςιϊν του προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί το αντικείμενο τθσ παροφςθσ διακζτοντασ προσ τοφτο τθν
αντίςτοιχθ διοικθτικι και υλικοτεχνικι υποδομι και ζχοντασ τθ γνϊςθ και εμπειρία
τζτοιων δράςεων και προγραμμάτων για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των μελϊν του
και τθσ τοπικισ οικονομίασ γενικότερα, κακ' όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ παροφςθσ.
Ειδικότερα:
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Δράςθ 1: Σφνταξθ (1) Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα τουριςτικά καταλφματα (2)
Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τισ επιχειριςεισ Εςτίαςθσ και (3) Ψθφιοποίθςθ αυτοφ
Το Επιμελθτιριο Θλείασ κα αναλάβει τθν ςφνταξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ βαςιςμζνο
ςτα Υγειονομικά Ρρωτόκολλα του Τουριςμοφ.

Εκπαιδευτικό Υλικό για τα τουριςτικά καταλφματα
Το εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του
Υγειονομικοφγια τισ μονάδεσ τουριςμοφ και ειδικότερα να περιλαμβάνει τα εξισ:
Γενικζσ Οδθγίεσ-Ενθμζρωςθ Εργαηομζνων ςε Τουριςτικζσ Μονάδεσ. Θ ενότθτα πρζπει
να επικεντρϊνεται ςτθν παροχι πλθροφοριϊν για τον κορωνοϊόSARS-CoV-2, τουσ
τρόπουσ μετάδοςθσ και των ςυμπτωμάτων. Θζματα που ςχετίηονται με το κεςμικό
πλαίςιο, τισ κυρϊςεισ παραβιάςεων των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων και τθν
αναγκαιότθτα ςυμμόρφωςθσ των εταιρειϊν κα εντάςςονται ςτθν ενότθτα αυτι.

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται για το Σχζδιο Δράςθσ που κα πρζπει να
υιοκετιςουν κατά τθν λειτουργία τουσ, το Σχζδιο Διαχείριςθσ Υπόπτου Κροφςματοσ, τθν
τιρθςθ Αρχείου Καταλφματοσ Βιβλίου Συμβάντων και άλλα. Ραράλλθλα, κα πρζπει να
ενθμερϊνονται πλιρωσ για το πωσ υποβάλουν τθν αίτθςθ πιςτοποίθςθσ για το Σιμα
HealthFirst.

Στισ Γενικζσ Οδθγίεσ κα γίνεται αναλυτικι περιγραφι των Γενικϊν Μζτρων πρόλθψθσ
μετάδοςθσ του Covid-19 και ειδικότερα (α) Σωςτό Ρλφςιμο Χεριϊν (β) τιρθςθ
αποςτάςεων (γ) παραμονι ςτο ςπίτι (δ) κερμομζτρθςθ (ε) χριςθ μάςκασ (ςτ) χριςθ
γαντιϊν και άλλα.

Θ διαδικαςία του Ρεριοριςμοφ (καραντίνα 1-14 θμζρεσ) πελάτθ ςε δωμάτιο ξενοδοχείου
λόγω ςτενισ επαφισ με επιβεβαιωμζνο κροφςμα ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Διεκνοφσ
Υγειονομικοφ Κανονιςμοφ κα πρζπει να παρουςιάηεται με ςαφινεια.

Υγειονομικό Ρρωτόκολλο Τουριςτικϊν Μονάδων: Υπθρεςία Υποδοχισ. Θ ενότθτα
πρζπει να εςτιάηεται ςτισ αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ του frontoffice, με
τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων όπωσ διεφρυνςθ διάρκειασ checkout-checkin, αποφυγι
ςυνωςτιςμοφ, διαρρφκμιςθ χϊρων, αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ, ενθμζρωςθ πελατϊν.
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Υγειονομικό Ρρωτόκολλο Τουριςτικϊν Μονάδων: Τμιμα Τροφίμων και Ροτϊν,
Υπθρεςίεσ Εςτίαςθσ-Ραραςκευαςτιρια. Θ ενότθτα κα πρζπει να εςτιάηεται ςτισ
αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ του FoodandBeverage με παρουςίαςθ των
αρχϊν του HACCP, του νζου τρόπου λειτουργίασ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, του
Μαγειρείου. Θ ανάλυςθ των Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ και των μζτρων που πρζπει να
λθφκοφν κατά τθν παραςκευι, ςερβίριςμα φαγθτοφ και ποτϊν κα περιλαμβάνεται ςε
αυτι τθν ενότθτα.

Υγειονομικό Ρρωτόκολλο Τουριςτικϊν Μονάδων: Κακαριότθτα και απολφμανςθ
δωματίων. Θ ενότθτα αυτι κα επικεντρϊνεται ςτα ειδικά μζτρα για τον κακαριςμό των
δωματίων, τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτα δωμάτια, τθ χριςθ αντιςθπτικοφ, τθ
διαχείριςθ ιματιςμοφ.

Στο υλικό που κα ςυνταχκεί κα πρζπει να υπάρχει ενότθτα με πλθροφορίεσ για τθν
αςφαλι λειτουργία και τα μζτρα πρόλθψθσ όςο αφορά (1) χϊρουσ αναψυχισ για
παιδιά (2) Λειτουργία Κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν καταλυμάτων (3) transfer πελατϊν (4)
πόςιμο νερό (5) δίκτυο φδρευςθσ/αποχζτευςθσ και (5) κλιματιςμόσ και αεριςμόσ
χϊρων.

Ρζρα από το απαιτοφμενο εκπαιδευτικό υλικό, κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρονικι
βιβλιοκικθ με τθν τελευταία νομοκεςία, ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να
ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.

Το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τα τουριςτικά καταλφματα κα πρζπει να
καλφπτει 6 ϊρεσ αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα
ςυνοδεφεται κατ’ ελάχιςτο από 2 ϊρεσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ όπου κα δίνεται θ
δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ζρκουν ςε επαφι με εξειδικευμζνουσ ειςθγθτζσ
επιλφοντασ τυχόν απορίεσ και εκφράηοντασ τισ απόψεισ τουσ.

Εκπαιδευτικό Υλικό για τισ Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ
Το Επιμελθτιριο Θλείασ κα αναλάβει τθν ςφνταξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν
εφαρμογι Υγειονομικοφ Ρρωτοκόλλου ςτισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ. Τα περιεχόμενα κα
είναι κατ’ελάχιςτο τα εξισ:
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Γενικζσ Οδθγίεσ-Ενθμζρωςθ Εργαηομζνων ςε Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ. Θ ενότθτα πρζπει
να επικεντρϊνεται ςτθν παροχι πλθροφοριϊν για τον κορωνοϊόSARS-CoV-2, τουσ
τρόπουσ μετάδοςθσ και των ςυμπτωμάτων. Θζματα που ςχετίηονται με το κεςμικό
πλαίςιο, τισ κυρϊςεισ παραβιάςεων των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων και τθν
αναγκαιότθτα ςυμμόρφωςθσ των εταιρειϊν κα εντάςςονται ςτθν ενότθτα αυτι.

Στισ Γενικζσ Οδθγίεσ κα γίνεται αναλυτικι περιγραφι των Γενικϊν Μζτρων πρόλθψθσ
μετάδοςθσ του Covid-19 και ειδικότερα (α) Σωςτό Ρλφςιμο Χεριϊν (β) τιρθςθ
αποςτάςεων (γ) παραμονι ςτο ςπίτι (δ) κερμομζτρθςθ (ε) χριςθ μάςκασ (ςτ) χριςθ
γαντιϊν και άλλα.

Υγειονομικό Ρρωτόκολλο Εςτίαςθσ: Θ ενότθτα κα πρζπει να εςτιάηεται ςτισ αναγκαίεσ
αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ των επιχειριςεων εςτίαςθσ με παρουςίαςθ των αρχϊν
του HACCP, του νζου τρόπου λειτουργίασ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν, του Μαγειρείου,
Kρατιςεων, χωροταξικισ διάταξθσ. Θ ανάλυςθ των Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ και των μζτρων
που πρζπει να λθφκοφν κατά τθν παραςκευι, ςερβίριςμα φαγθτοφ και ποτϊν κα
περιλαμβάνεται ςε αυτι τθν ενότθτα.

Κακαριότθτα και απολφμανςθ. Θ ενότθτα αυτι κα επικεντρϊνεται ςτα ειδικά μζτρα για
τον κακαριςμό και τθ χριςθ αντιςθπτικοφ.

Στο υλικό που κα ςυνταχκεί κα πρζπει να υπάρχει ενότθτα με πλθροφορίεσ για τθν
αςφαλι λειτουργία και τα μζτρα πρόλθψθσ όςο αφορά (1) πόςιμο νερό (2) δίκτυο
φδρευςθσ/αποχζτευςθσ και (3) κλιματιςμόσ και αεριςμόσ χϊρων.

Ρζρα από το απαιτοφμενο εκπαιδευτικό υλικό, κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρονικι
βιβλιοκικθ με τθν τελευταία νομοκεςία, ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να
ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ.

Το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ κα πρζπει να
καλφπτει 4 ϊρεσ αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα
ςυνοδεφεται κατ’ ελάχιςτο από 2 ϊρεσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ όπου κα δίνεται θ
δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ζρκουν ςε επαφι με εξειδικευμζνουσ ειςθγθτζσ
επιλφοντασ τυχόν απορίεσ και εκφράηοντασ τισ απόψεισ τουσ.
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Το Επιμελθτιριο Θλείασ αναλαμβάνει τθν ψθφιοποίθςθ του παραπάνω εκπαιδευτικοφ
υλικοφ που ζχει ςυνταχκεί και εγκρικεί από το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν ϊςτε να ικανοποιεί
όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό υλικό
κα πρζπει να ικανοποιεί τισ εξισ παραμζτρουσ:


Ενςωμάτωςθ φυςικισ αφιγθςθσ (όχι μθχανικι, τφπου texttospeech)



Ελεφκερθπλοιγθςθ και άμεςθμετάβαςθ ςε οποιοδιποτεςθμείο του μακιματοσ
(learnercontrollednavigation).



ΜθχανιΑναηιτθςθσπεριεχομζνουεντόσ του μακιματοσ (με ειςαγωγθ́λέξεων).



Ρροβολιβοικειασ ςτθ χριςθ του μακιματοσ (onlinehelp).



Ζλεγχοσαναπαραγωγισπεριεχομζνου

(αναπαραγωγι,

παφςθ,

επόμενο

–

προθγοφμενο, κ.ο.κ).


Ζλεγχοσζνταςθσαναπαραγωγισιχου – ςίγαςθιχου.

Γίνεται μνεία ότι το επιμελθτιριο Θλείασ ζχει πραγματοποιιςει ιδθ ςφμφωνα με
τθν από 13/10/2020 ςφμβαςθ με το << Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Ριςτοποιιςεων ΙΚΕ>>
τισ παρακάτω δράςεισ με κόςτοσ
Α. για τθ ςφνταξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τα τουριςτικά καταλφματα για τισ
επιχειριςεισ εςτίαςθσ

κόςτουσ

5.500,00+ΦΡΑ 1.320,00 , ιτοι ςυνολικά

6.820,00 ευρϊ και
Β. για τθν ψθφιοποιθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κόςτουσ

2.500,00+ΦΡΑ 600,00

ιτοι ςυνολικά 3.100,00 ευρϊ που εγκρίκθκαν από το πανεπιςτιμιο Ρατρϊν και
παρελιφκθςαν από τθν κοινι επιτροπι παρακολοφκθςθσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τισ
19/11/2020

Το ΕπιμελθτιριοΘλείασ κα παραδϊςει για ζγκριςθ τα ςχετικάτιμολόγια

για τισ

παραπάνωδράςεισ ςτθν κοινι επιτροπι παρακολοφκθςθσ για να γίνει θ πλθρωμι των
παραπάνωπραγματοποιθμζνωνδαπανϊνςυνολικοφκόςτουσ

9.920,00ευρϊ, ςτο πλαίςιο

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

Δράςθ 2: Κατάρτιςθ 300 τουλάχιςτον ενδιαφερομζνων
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Θ δράςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ300 τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων. Οι επιμζρουσ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν από το
Επιμελθτιριο Θλείασ για τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ είναι:


Κακοριςμόσ Υπευκφνου Ζργου



Σφνταξθ αναλυτικοφ ωρολογίου προγράμματοσ με τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ και
αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ



Ενθμζρωςθ ενδιαφερόμενων



Συγκζντρωςθ αιτιςεων



Οργάνωςθ τμθμάτων κατάρτιςθσ



Ζκδοςθ εξατομικευμζνων κωδικϊν ειςόδου ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ



Καταγραφι

αναφορϊν

παρακολοφκθςθσ

ςφγχρονθσ

και

αςφγχρονθσ

τθλεκατάρτιςθσ


Ζκδοςθ βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ



Συγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν για τθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ



Ραρακολοφκθςθ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ

Δράςθ 3: Αξιολόγθςθ προγράμματοσ
Με τθ λιψθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν από το ςφνολο των
Επιμελθτθρίων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, το Επιμελθτιριο Θλείασ κα
πραγματοποιιςει αξιολόγθςθ ωσ προσ τα εξισ:

1. Ρλθρότθτα εκπαιδευτικοφ υλικοφ
2. Καταλλθλότθτα ειςθγθτϊν
3. Ευκολία χριςθσ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ
4. Εξυπθρζτθςθ
Θ αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου
κλειςτοφ τφπου αμζςωσ μετά τθ λιξθ του ςεμιναρίου και τα αποτελζςματα κα
δθμοςιευκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ των Επιμελθτθρίων.

Δράςθ 4: Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων του Covid 19 και τθσ εφαρμογισ των μζτρων
πρόλθψθσ ςτθ λειτουργία των τουριςτικϊν καταλυμάτων και επιχειριςεων τουριςμοφ
Ο κλάδοσ του τουριςμοφ ζχει πλθγεί ςθμαντικά από τθν πανδθμία Covid-19. Τα μζτρα
πρόλθψθσ που καλοφνται να υιοκετιςουν οι επιχειριςεισ για να ζχουν τθ δυνατότθτα να
λειτουργιςουν με αςφάλεια αλλάηουν τον τρόπο οργάνωςισ τουσ. Είναι πολφ ςθμαντικό,
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μετά τθν παρακολοφκθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και τθν απόκτθςθ των
αναγκαίων γνϊςεων, να αξιολογθκεί το κατά πόςο τα μζτρα αυτά επιδροφν κετικά ι
αρνθτικά ςτθ βιωςιμότθτα των εταιρειϊν και να εντοπιςτοφν τα ηθτιματα που
προκφπτουν και οι ανάγκεσ που δθμιουργοφνται. Θ εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων
κα ςυμβάλει ςτθν απόκτθςθ μίασ ξεκάκαρθσ εικόνασ για τθν πορεία του τουριςτικοφ
κλάδου ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςτθν ανάδειξθ κεμάτων που χριηουν
βελτίωςθσ ι υποςτιριξθσ από τον κρατικό μθχανιςμό.

Θ αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί με ερωτθματολόγιο κλειςτοφ τφπου το οποίο κα
ςυμπλθρϊνουν οι επιχειρθματίεσ κατά τθ λιξθ τθσ κατάρτιςθσ. Τα αποτελζςματα κα
δθμοςιευκοφν ςτα Επιμελθτιρια τθσ Ρεριφζρειασ και κα παραδοκοφν ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ.

β) Να ςυμμετζχει με ζνα εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
5.4. Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με επωνυμία «Επιμελθτιριο Αχαΐασ»

α) Να ενεργιςει κάκε πρόςφορθ ενζργεια και δράςθ, ςτα πλαίςια των κείμενων
διατάξεων του φορζα του, μζςω των υπθρεςιϊν του προκειμζνου να πραγματοποιθκεί
το αντικείμενο τθσ παροφςθσ διακζτοντασ προσ τοφτο τθν αντίςτοιχθ διοικθτικι και
υλικοτεχνικι υποδομι και ζχοντασ τθ γνϊςθ και εμπειρία τζτοιων δράςεων και
προγραμμάτων για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των μελϊν του και τθσ τοπικισ οικονομίασ
γενικότερα, κακ' όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ παροφςθσ.

Ειδικότερα
Δράςθ 1: Κατάρτιςθ 250 τουλάχιςτον ενδιαφερομζνων
Θ δράςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ 250 τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων. Οι επιμζρουσ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν από το
Επιμελθτιριο Αχαΐασ για τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ είναι:


Κακοριςμόσ Υπευκφνου Ζργου



Σφνταξθ αναλυτικοφ ωρολογίου προγράμματοσ με τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ και
αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ



Ενθμζρωςθ ενδιαφερόμενων



Συγκζντρωςθ αιτιςεων
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Οργάνωςθ τμθμάτων κατάρτιςθσ



Ζκδοςθ εξατομικευμζνων κωδικϊν ειςόδου ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ



Καταγραφι αναφορϊν παρακολοφκθςθσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ
τθλεκατάρτιςθσ



Ζκδοςθ βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ



Συγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν για τθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ



Ραρακολοφκθςθ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ

β) Να ςυμμετζχει με ζνα εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ

5.5. Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με επωνυμία «Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ»

α) Να ενεργιςει κάκε πρόςφορθ ενζργεια και δράςθ, ςτα πλαίςια των κείμενων
διατάξεων του φορζα του, μζςω των υπθρεςιϊν του προκειμζνου να πραγματοποιθκεί
το αντικείμενο τθσ παροφςθσ διακζτοντασ προσ τοφτο τθν αντίςτοιχθ διοικθτικι και
υλικοτεχνικι υποδομι και ζχοντασ τθ γνϊςθ και εμπειρία τζτοιων δράςεων και
προγραμμάτων για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των μελϊν του και τθσ τοπικισ οικονομίασ
γενικότερα, κακ' όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ παροφςθσ.
Ειδικότερα:

Δράςθ 1: Κατάρτιςθ 250 τουλάχιςτον ενδιαφερομζνων
Θ δράςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ 250 τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων. Οι επιμζρουσ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν από το
Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ είναι:


Κακοριςμόσ Υπευκφνου Ζργου



Σφνταξθ αναλυτικοφ ωρολογίου προγράμματοσ με τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ και
αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ



Ενθμζρωςθ ενδιαφερόμενων



Συγκζντρωςθ αιτιςεων



Οργάνωςθ τμθμάτων κατάρτιςθσ



Ζκδοςθ εξατομικευμζνων κωδικϊν ειςόδου ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ



Καταγραφι αναφορϊν παρακολοφκθςθσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ
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τθλεκατάρτιςθσ


Ζκδοςθ βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ



Συγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν για τθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ



Ραρακολοφκθςθ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ

β) Να ςυμμετζχει με ζνα εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ

ΆΘΟ 6
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΑ ΡΟΟΙ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου τθσ παροφςασ
Ρρογραμματικισ

Σφμβαςθσ

ανζρχεται

ςτο

ποςό

των

€

99.200,00(ςυμπεριλαμβανομζνου τωνλειτουργικϊν εξόδων κάκε ςυμβαλλόμενου
φορζα και του ΦΡΑ) και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα και τισ τρεισ περιφερειακζσ ενότθτεσ κατ’ αναλογία
των φορζων που κα χρθματοδοτθκοφν, ιτοι:
1. Ρεριφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ: ΚΑΕ 02.01.072.0899.01.1231 με το ποςό των
24.800,00…€
2. Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ: ΚΑΕ 02.02.072.0899.01.1231 με το
ποςό των 24.800,00…€
3. Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ: ΚΑΕ 02.03.072.0899.01.0011 με το ποςό των
49.600,00.€
και κα κατανεμθκεί ανά ςυμβαλλόμενο ωσ εξισ:

Φορζασ

Δράςεισ

Επιμελθτιριο
Ηλείασ

Δράςθ 1:
1Α.Σφνταξθ
Εκπαιδευτικοφ
Υλικοφ

Επιμελθτιριο
Ηλείασ

Δράςθ 1: 1Β.
Ψθφιοποίθςθ
εκπαιδευτικοφ
υλικοφ

Ραραδοτζα
Εκπαιδευτικό υλικό για
τουριςτικά καταλφματα
Εκπαιδευτικό υλικό για
επιχειριςεισ εςτίαςθσ
Ψθφιοποιθμζνο
εκπαιδευτικό υλικό με
ενςωματωμζνθ φυςικι
αφιγθςθ

Χρόνοσ
Ραράδοςθσ

Κόςτοσ(χωρίσ
ΦΡΑ)

20 θμζρεσ μετά
τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ

5.500 ευρϊ

20 θμζρεσ μετά
τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ

2.500 ευρϊ
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1. Αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα με ςτοιχεία
ςυμμετεχόντων
(ονοματεπϊνυμο,
εταιρεία)
Επιμελθτιριο
Ηλείασ

Δράςθ 2:
Κατάρτιςθ 300
τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων

Επιμελθτιριο
Ηλείασ

Δράςθ 3:
Αξιολόγθςθ
προγράμματοσ

Επιμελθτιριο
Ηλείασ

Δράςθ 4:
Αξιολόγθςθ των
επιπτϊςεων του
Covid 19 και τθσ
εφαρμογισ των
μζτρων
πρόλθψθσ ςτθ
λειτουργία των
τουριςτικϊν
καταλυμάτων
και επιχειριςεων
εςτίαςθσ

2.
300 Βεβαιϊςεισ
Ραρακολοφκθςθσ
ςυνοδευόμενεσ
από
αναλυτικζσ αναφορζσ
(report)
για
τθν
αςφγχρονθ
και
ςφγχρονθ
τθλεκατάρτιςθ
800 Κατ’ελάχιςτο
απαντθμζνα
ερωτθματολόγια
Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ
προγραμμάτων
κατάρτιςθσ
250 Κατ’ελάχιςτο
απαντθμζνα
ερωτθματολόγια

Ζκκεςθ ςυμπεραςμάτων

3 μινεσ μετά τθν
παράδοςθ του
20.000 ευρϊ
Ψθφιοποιθμζνου
υλικοφ

1 μινα μετά τθ
λιξθ των
προγραμμάτων
κατάρτιςθσ

5.500 ευρϊ

1 μινα μετά τθ
λιξθ των
προγραμμάτων
κατάρτιςθσ

6.500 ευρϊ

1. Αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα με ςτοιχεία
ςυμμετεχόντων
(ονοματεπϊνυμο,
εταιρεία)
Επιμελθτιριο
Αχαΐασ

Δράςθ 1:
Κατάρτιςθ 250
τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων

3 μινεσ μετά τθν
2.
250 Βεβαιϊςεισ παράδοςθ του
20.000 ευρϊ
Ψθφιοποιθμζνου
Ραρακολοφκθςθσ
ςυνοδευόμενεσ
από υλικοφ
αναλυτικζσ αναφορζσ
(report)
για
τθν
αςφγχρονθ
και
ςφγχρονθ
τθλεκατάρτιςθ
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1. Αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα με ςτοιχεία
ςυμμετεχόντων
(ονοματεπϊνυμο,
εταιρεία)
Δράςθ 1:
Επιμελθτιριο
Κατάρτιςθ 250
Αιτωλοακαρνανίασ τουλάχιςτον
ενδιαφερομζνων

3 μινεσ μετά τθν
2.
250 Βεβαιϊςεισ παράδοςθ του
20.000 ευρϊ
Ψθφιοποιθμζνου
Ραρακολοφκθςθσ
ςυνοδευόμενεσ
από υλικοφ
αναλυτικζσ αναφορζσ
(report)
για
τθν
αςφγχρονθ
και
ςφγχρονθ
τθλεκατάρτιςθ

Το ωσ άνω ποςό που κα καταβλθκεί από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςε βάροσ
πιςτϊςεων των ΚΑΡ και κα ειςπραχκεί από τα ςυμβαλλόμενα ςτθν παροφςα μζρθ κατά
το ποςό των δαπανϊν που αφοροφν αντικείμενο τθσ παροφςασ, όπωσ αυτό περιγράφεται
ςτον ανωτζρω πίνακα και αναλφεται εκτενϊσ ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ.

Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει ςε κάκε ζναν από τουσ εδϊ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ, μετά τθν
ολοκλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ ανά δράςθ και τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου
παραλαβισ από τθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνοδευμζνο από αντίςτοιχθ
ζκκεςθ εργαςιϊντου Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου.
Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.Οι
ςυμβαλλόμενοι φορείσ υλοποίθςθσγια κάκε πλθρωμι κα υποβάλουν τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά και τα προβλεπόμενα από τον νόμο παραςτατικά προσ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδοσ.
Ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ φορζασ δεν μπορεί να αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποςό, όπωσ επίςθσ θ Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν ζχει ουδεμία οικονομικι υποχρζωςθ πζραν του
ανωτζρω εγκεκριμζνου ποςοφ και ζναντι οποιουδιποτε τρίτου.
Για τθν εκτζλεςθ του τμιματοσ του φυςικοφ αντικειμζνου που αναλαμβάνουν τα
Επιμελθτιρια, ιτοι ο τρίτοσ, τζταρτοσ και πζμπτοσ ςυμβαλλόμενοσ, δφνανται να το
υλοποιιςουν είτε χρθςιμοποιϊντασ ίδια μζςα, είτε ανακζτοντασ ςε τρίτουσ τθρϊντασ
τθν ιςχφουςα νομοκεςία επιδιϊκοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν εφαρμογι τθσ αρχισ
οικονομίασ.
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ΑΘΟ 7
ΔΙΑΚΕΙΑ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ διαρκεί για ζξι (9) μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ, δθλαδι χρονικό
διάςτθμα που καλφπτει τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, τθν παραλαβι όλων
των παραδοτζων και τθν αποπλθρωμισ τουσ.

ΑΘΟ 8
ΚΟΙΝΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυςτινεται όργανο με τθν
επωνυμία «Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ». Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
αποτελείται από:


Ζναν (1) εκπρόςωπο του Ρρϊτου Συμβαλλόμενου Φορζα, με τον/τθν
αναπλθρωτι/τριά του/τθσ, ο οποίοσ ορίηεται Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ,



Ζναν (1) εκπρόςωπο του Δεφτερου Συμβαλλόμενου Φορζα με τον/τθν
αναπλθρωτι/τριά του/τθσ.



Ζναν (1) εκπρόςωπο του Τρίτου

Συμβαλλόμενου Φορζα με τον/τθν

αναπλθρωτι/τριά του/τθσ.


Ζναν (1) εκπρόςωπο του Τζταρτου

Συμβαλλόμενου Φορζα με τον/τθν

αναπλθρωτι/τριά του/τθσ.


Ζναν (1) εκπρόςωπο του Ρζμπτου Συμβαλλόμενου Φορζα με τον/τθν
αναπλθρωτι/τριά του/τθσ.

Τα Μζλθ τθσ Επιτροπισ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
1) …………………………………..,

Ρεριφερειακόσ

Σφμβουλοσ

………………..,

………………………………. (ωσ Ρρόεδροσ) με αναπλθρωτι του τον κ. ……………….
Ρεριφερειακό Σφμβουλο ……………….., ……………………………………………………………………
2) ……………………………….., Κακθγθτισ …………………………… του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν
ωσ Τακτικό Μζλοσ , με αναπλθρωτι του τον ……………………., ……………………….
3) ………………………, …………………………. Επιμελθτθρίου Θλείασ (Τακτικό Μζλοσ) , με
αναπλθρωτι του τον κ. ………………………, ………………………… του Επιμελθτθρίου
Θλείασ
4) …………………………………., …………………………… Επιμελθτθρίου Αχαΐασ

(Τακτικό
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Μζλοσ) , με αναπλθρϊτρια του τθν κ. ……………………………, ………………………………του
Επιμελθτθρίου Αχαΐασ
5) Ο κ. ………………………….,Μζλοσ Δ.Σ. του Επιμελθτθρίου Αιτωλοακαρνανίασ ωσ
Τακτικό Μζλοσ, με αναπλθρωτι του τον κ. ……………………………..,Μζλοσ Δ.Σ. του
Επιμελθτθρίου Αιτωλοακαρνανίασ

Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ είναι ο ςυντονιςμόσ και θ
παρακολοφκθςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και ειδικότερα θ τιρθςθ των όρων τθσ, θ διαπίςτωςθ τθσ
ολοκλιρωςθσ των εκατζρωκεν υποχρεϊςεων, θ ειςιγθςθ προσ τα αρμόδια όργανα των
ςυμβαλλομζνων μερϊν κάκε αναγκαίου μζτρου και ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ τθσ
παροφςασ, θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τροποποίθςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, θ
ειςιγθςθ για παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ και θ επίλυςθ κάκε διαφοράσ μεταξφ
των ςυμβαλλομζνων μερϊν, που προκφπτει ςχετικά με τθν ερμθνεία των όρων τθσ
παροφςασ Σφμβαςθσ και τον τρόπο εφαρμογισ τθσ.
Επίςθσ, θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ αναλαμβάνει τον ποιοτικό και ποςοτικό
ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των προβλεπόμενϊν παραδοτζων του
Ζργου.
Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό τθσ. Στθν πρόςκλθςθ
αναγράφονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ενϊ ειδοποιοφνται τα μζλθ τθσ
εγκαίρωσ, εγγράφωσ. Στθν θμεριςια διάταξθ αναγράφονται υποχρεωτικά και ειςάγονται
προσ ςυηιτθςθ και τα κζματα που κα ηθτιςει εγγράφωσ, ζςτω και ζνα από τα μζλθ τθσ.
Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ είναι δυνατό να πλαιςιϊνεται και από ειδικό τεχνικό
προςωπικό που ζχει γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, όταν και εφόςον ηθτθκεί
από κάποιο από τα μζλθ τθσ, το οποίο μετά από αίτθμα τθσ Κοινισ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ, γνωμοδοτεί και εκφζρει άποψθ επί των ειδικϊν επιςτθμονικϊν
κεμάτων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, αλλά δεν ζχει δικαίωμα ψιφου.
Οι ςχετικζσ γνωμοδοτιςεισ, ειςθγιςεισ ι απόψεισ δεν είναι δεςμευτικζσ για τθν Κοινι
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ.
Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνεδριάηει τακτικά κάκε τρίμθνο και ζκτακτα όταν
το ηθτιςει εγγράφωσ ζνα από τα μζλθ τθσ. Κάκε μζλοσ τθσ Κοινισ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ μπορεί, κατά τθν κρίςθ του, να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ υπθρεςιακά
ςτελζχθ του φορζα από τον οποίο ζχει οριςκεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα ςτθν
υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.
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Τα πρακτικά τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ κοινοποιοφνται ςε όλα τα μζλθ,
αφοφ υπογραφοφν. Οι αποφάςεισ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ πρζπει να
είναι αιτιολογθμζνεσ, λαμβάνονται δε κατά πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και
δεςμεφουν όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ.
Για τθν ολοκλιρωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα
ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο.

ΑΘΟ 9 ΗΤΕΣ
Θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, οι
οποίοικεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ ι θ παράβαςθ των διατάξεων του νόμου και τθσ
καλισ πίςτθσ από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρζχει ςτο άλλο μζροσ το
δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ηθτιςει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία,
κακϊσ και διαφυγόν κζρδοσ. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ θ χρθματοδότθςθ
του ζργου κα αφορά το μζροσ το οποίο ζχει ιδθ εκτελεςτεί και πιςτοποιθκεί από
τθνΚοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ.
Σε περίπτωςθ μθ πιςτισ εφαρμογισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ αποκτά μονομερϊσ το δικαίωμα
τθσ διακοπισ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου.
Στθν περίπτωςθ τθσ μθ πιςτισ εφαρμογισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν δφναται μονομερϊσ να
διακόψει τισ εργαςίεσ του αντικειμζνου δικαιοφται δε το μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ
που κα ανταποκρίνεται ςτισ μζχρι τότε παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ κατ' αναλογία του
εκτελεςκζντοσ ζργου.

ΑΘΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10.1.

Υποκατάςταςθ. Απαγορεφεται ςτουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ θ υποκατάςταςι

τουσ από τρίτουσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Αν προκφψει υποκατάςταςθ από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ φορείσ τότε λφεται θ παροφςα Σφμβαςθ με υπαιτιότθτά τουσ.
10.2.

Ρνευματικά Δικαιϊματα. Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία, κ.ο.κ) που

ςυντάςςονται

από

τουσ

ςυμβαλλόμενουσ

φορείσ(ςυμπεριλαμβανομζνων

των

προςτεκζντων και αντιςυμβαλλομζνων τουσ) ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ που κα υπογράψουν οι ςυμβαλλόμενοι φορείσθΡεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ
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ζχει το δικαίωμα να τα επαναχρθςιμοποιιςει ελεφκερα, με αναφορά ςτο ςυγκεκριμζνο
ζργο ωσ πθγι,. Τα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα μποροφν να αξιοποιθκοφν από
τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ χωρίσ τθν καταβολι αμοιβισ (κατά τθ διάρκεια και
μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ). Με το πζρασ του ζργου οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ
δικαιοφνται να προχωριςουν ςτθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου αυτοφ
περαιτζρω για τισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ.
10.3. Εμπιςτευτικότθτα. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ οι ςυμβαλλόμενοι
φορείσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςουν ςε τρίτουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, οποιαδιποτε
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ του
Ζργου και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.
10.4. Δθμοςίευςθ. Σε οποιαδιποτε παρουςίαςθ ι δθμοςίευςθ δραςτθριοτιτων ι
αποτελεςμάτων των προγραμμάτων και δράςεων που υλοποιοφνται ςτθν παροφςα
ςφμβαςθ κα ςυμπεριλαμβάνονται τα ονόματα όλων των ςυμβαλλομζνων φορζων που
ςυμμετείχαν ςτισ δράςεισ αυτζσ και είχαν ουςιαςτικι ανάμειξθ ςτθν ανάλυςθ των
δεδομζνων και ςτθ ςυγγραφι όπωσ προβλζπονται από διεκνείσ ςυμφωνίεσ τθσ
επιςτθμονικισ κοινότθτασ.
Σε οποιαδιποτε παρουςίαςθ ι δθμοςίευςθ δραςτθριοτιτων ι αποτελεςμάτων του
Ζργου, που εκτελείται ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ απαιτείται θ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ
τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του ζργου μζχρι τθ λιξθ τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ 11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.1. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι παράταςθ τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ
γίνεται μόνον εγγράφωσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, με
κοινι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μετά από ςχετικι ζγκριςθ των αρμοδίων
οργάνων.
11.2. Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε
ςυμβαλλόμενο μζροσ ιθ ανοχι καταςτάςεων, αντίκετων προσ τθν Ρρογραμματικι
Σφμβαςθ, κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ ςτθλιψθ μζτρων που προβλζπει θ ςφμβαςθ αυτι
από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των
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ςυμβαλλομζνων μερϊν από δικαίωμα ι απαλλαγι από υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ
δικαιωμάτων ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, που δεν αναγνωρίηονται από αυτι τθν
Ρρογραμματικι Σφμβαςθ.
11.3.

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που αφορά ςτθν εκτζλεςθ

και ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και που δεν κα επιλφεται από τθν Κοινι
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δφναται να επιλφεται από τα
αρμόδια Δικαςτιρια Ράτρασ.

Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε
απόδειξθ των οποίων ςυντάχκθκε θ παροφςα και υπογράφεται ςε ζντεκα (11)
πρωτότυπα, εκ των οποίων τρία (3) λαμβάνει θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και από
δφο (2) οι υπόλοιποι ςυμβαλλόμενοι.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2. ΓΙΑ ΤΟ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ

Ο ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΡΟΒΕΗ

ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΥΤΑΝΕΩΣ
ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΠΟΛΤΖΟ

3. ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΟΤΣΟ

4. ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΛΑΣΩΝΑ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ

5. ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΙΧΡΙΣΖΗ
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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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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».
 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150267/336/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: Ψ5ΨΝ7Λ6-1Α4
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 99.200,00€ για τθ ςφναψθ Προγραμματικισ
φμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με ςκοπό τθ ςυνειςφορά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςτο ζργο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARS-CoV-2) - Προφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε
Σουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ».
Β) Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και των Επιμελθτθρίων Αχαΐασ, Ηλείασ και Αιτωλοακαρνανίασ για τθν υλοποίθςθ
του ζργου «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορωνοϊόσ (SARS-CoV-2) - Προφφλαξθ και μζτρα πρόλθψθσ ςε
Σουριςτικά Καταλφματα, Επιχειριςεισ και Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
99.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ
παροφςασ.
Γ) Ορίηει ωσ εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ
εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ φμβαςθσ, τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. κ.
Κοροβζςθ Νικόλαο, ωσ Πρόεδρο, με αναπλθρωτι του τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
κ. Ζαΐμθ Φωκίωνα.
Δ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι τθσ
Προγραμματικισ φμβαςθσ.

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

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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