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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 8 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 150131/939

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 677/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150106/334/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ
και Τουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 677/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 125.000,00€ για τθ
ςφναψθ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ. Β) Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ
Σφμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Αςτικοφ Συνεταιριςμοφ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», για τθν υλοποίθςθσ του ζργου: «Λειτουργία και ανάπτυξθ του
κεςμοφ “διεκνζσ φεςτιβάλ κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ”, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 375.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ43Ζ7Λ6-6ΗΠ
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 677/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 27ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 125.000,00€ για τθ ςφναψθ Προγραμματικισ
Σφμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ. Β) Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ Πολιτιςμικισ
Ανάπτυξθσ μεταξφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
του Αςτικοφ Συνεταιριςμοφ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ
για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», για
τθν υλοποίθςθσ του ζργου: «Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “διεκνζσ φεςτιβάλ κινθματογράφου
Αρχαίασ

Ολυμπίασ

για

παιδιά

και

νζουσ”,

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ

375.000,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150106/334/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Tισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Ρεριφζρειεσ ωσ
ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου τροποποίθκθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τισ 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 «Σκοπόσ» 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 Συμβουλίου 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 Ρ.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν
εγκφκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΘ-ΔΤΘ) του Υπουργείου Οικονομικϊν κοινοποιικθκαν διατάξεισ
ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. Σφμφωνα 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. Το άρκρο 132, του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020) ςφμφωνα με το οποίο θ ςφναψθ των προγραμματικϊν
ςυμβάςεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.
7. Με τθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου
2019, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 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 Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
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8. Με τθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ.715τ.ΥΟΔΔ/7.9.2020) απόφαςθ του ο Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
9. Τθν υπ’ αρ. οικ. ΡΔΕ/ΔΔ/177291/3012/15.07.2020 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β/22.07.2020 και τθν υπ’ αρικμ.: οικ.
ΡΔΕ/ΔΔ/24252/4252 (Φ.Ε.Κ. 4372/Β/5-10-2020) ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
10.Τθν υπ’ αρ. 274705/3714/19-09-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Ρροζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε.».
11.Τθν υπ’ αρ. 267572/3617/12-09-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 3667/Βϋ/03-10-2019).
12.Τθν υπ’ αρ.: 186/2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 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 Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου» (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ).
13.Τθν υπ’ αρ. 15α/2021 απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα και οι όροι τθσ παροφςασ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ και παραςχζκθκε θ εξουςιοδότθςθ προσ τον πρόεδρο αυτοφ
κ. Χριςτο Κωνςταντόπουλο για τθν υπογραφι τθσ.
14.Τθ με αρ. ΥΡΡΟΑ/181693/21.4.2021 επιςτολι του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ με κζμα «Σφμφωνθ
γνϊμθ για τθ ςφναψθ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ για το ζργο «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ»».
15.Το υπ’ αρικ. 120217/263 ςχετικό αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχθ Ρολιτιςμοφ &
Τουριςμοφ προσ το Διατάκτθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
16.Τθν υπ’ αρικ. 121262/6934 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Ρίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ & Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ αποςκοπεί ςτθν ςφναψθ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ ςε
ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ και τον Αςτικό Συνεταιριςμό με τθν επωνυμία «Διεκνζσ
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ» ςφμφωνα με το υπ’ αρ. 100 άρκρο του ν. 3852/2010». Θ Ρρογραμματικι
Σφμβαςθ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ζργου: «Λειτουργία και Ανάπτυξθ του κεςμοφ
«Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ»».
Θ μζριμνα για τθν άςκθςθ ςτοχευμζνων και ςυνδυαςμζνων πολιτικϊν ςτον χϊρο του Κινθματογράφου για
Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ, τθν πολιτιςμικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των κατοίκων
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τθν ανάπτυξθ τθσ ίδιασ τθσ Ρεριφζρειασ, ιδίωσ ςτον τομζα του πολιτιςτικοφ
τουριςμοφ, ςυνθγορεί ςτθν υπογραφι Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Σ.Ρ.Α.) μεταξφ του
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ
«Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ». Από τθν Ρ.Σ.Ρ.Α., ςτθν οποία ενςωματϊνονται δράςεισ που
αναβακμίηουν τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και διαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια του ςθμαντικοφ κεςμοφ του
Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ, ο οποίοσ λειτουργεί ιδθ επί 20ετία και
πλζον, κα προκφψουν ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ λόγω του μικρότερου κόςτουσ, που οφείλεται ςτθ
ςυνεργαςία των ςυμβαλλομζνων, και τθσ αποτελεςματικότερθσ εφαρμογισ και υλοποίθςθσ ενόσ ςθμαντικοφ
προγράμματοσ εκδθλϊςεων με διεκνι χαρακτιρα, που οφείλεται ςτθν τεχνογνωςία και τθν εξειδικευμζνθ
εμπειρία του τρίτου ςυμβαλλόμενου.
Ο Κινθματογράφοσ για Ραιδιά και Νζουσ αποτελεί ζνα ιδιαίτερο κινθματογραφικό είδοσ που ζχει ςτο επίκεντρο
τθν παιδικι και νεανικι θλικία. Οι ταινίεσ που απευκφνονται ςτα παιδιά και τουσ νζουσ διαπνζονται από τισ
βαςικζσ αρχζσ τθσ «Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ» του ΟΘΕ, εμπνζονται από αγάπθ για τον
άνκρωπο, τθ ηωι και τθ φφςθ, αναπτφςςουν τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ των νζων και βοθκοφν ςτθν
αλλθλοκατανόθςθ ανκρϊπων με διαφορετικι κουλτοφρα.
Στισ περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του κόςμου, ο παιδικόσ και νεανικόσ
Κινθματογράφοσ ζχει αναπτυχκεί εδϊ και αρκετζσ δεκαετίεσ μζςα από ςτοχευμζνεσ πολιτικζσ και υποςτθρίηεται
με ςυγκεκριμζνα μζτρα κακϊσ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ ςυνολικι ανάπτυξθ του κινθματογράφου και
προετοιμάηει τουσ κεατζσ του μζλλοντοσ με κριτικι ςκζψθ και αιςκθτικι άποψθ. Επίςθσ, αποτελεί τον βαςικό
μοχλό για τθν κινθματογραφικι εκπαίδευςθ, που ςυνιςτά ζναν από τουσ κεμελιϊδεισ άξονεσ τθσ
Οπτικοακουςτικισ Ραιδείασ και γενικότερα τθσ Ραιδείασ ςτα Μζςα.
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Στθν Ελλάδα ο Κινθματογράφοσ για Ραιδιά και Νζουσ ιταν –ωσ ιδιαίτερο είδοσ κινθματογραφίασ– παντελϊσ
άγνωςτοσ, μζχρι το 1997, οπότε ιδρφκθκε το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ.
Στα χρόνια που μεςολάβθςαν, με άξονα τισ δραςτθριότθτεσ του Φεςτιβάλ, ζγιναν πολφ ςθμαντικά βιματα:
Ειςιχκθ για πρϊτθ φορά ςτθ χϊρα ο Κινθματογράφοσ για Ραιδιά και Νζουσ μζςα από τθν προβολι χιλιάδων
ταινιϊν του είδουσ, τζκθκαν οι βάςεισ για τθν ανάπτυξι του, αναπτφχκθκε ζνασ ιδιαίτερα δθμιουργικόσ διάλογοσ
ανάμεςα ςτθν κινθματογραφικι και τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, καλλιεργικθκε θ καλλιτεχνικι παιδεία και θ
αιςκθτικι αγωγι, εκπαιδεφτθκαν χιλιάδεσ παιδιά και εκπαιδευτικοί, αξιοποιικθκε ςε εξαιρετικά ςθμαντικό
βακμό θ ςφγχρονθ οπτικοακουςτικι τεχνολογία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ενϊ θ Ελλάδα πιρε τθ κζςθ τθσ
ςτον διεκνι χάρτθ των παιδικϊν και νεανικϊν κινθματογραφικϊν φεςτιβάλ.
Σκοπόσ τθσ Ρ.Σ.Ρ.Α. είναι αφενόσ θ ενίςχυςθ και θ ανάπτυξθ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ και ειδικότερα του
Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και δθ ςτθν
Ρεριφζρεια, αφετζρου θ ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου θ τελευταία να καταςτεί το
επίκεντρο των Ελλινων και Ευρωπαίων καλλιτεχνϊν, των εκπαιδευτικϊν και των νζων, κακϊσ και των διεκνϊν
και ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, που αςχολοφνται με τον Κινθματογράφο για Ραιδιά και Νζουσ και τθν
Κινθματογραφικι Εκπαίδευςθ. Αναλυτικότερα, ςκοπόσ τθσ Ρ.Σ.Ρ.Α. είναι:
1. Θ αναπτυξιακι αναβάκμιςθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ειδικότερα θ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ και θ πολιτιςμικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των κατοίκων τθσ.
2.Οι ςτοχευμζνεσ και ςυνδυαςμζνεσ πολιτικζσ που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ, τθν προϊκθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ
κινθματογραφικισ τζχνθσ και ειδικότερα του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν Ρεριφζρεια, μζςα από δράςεισ και εκδθλϊςεισ που εξαςφαλίηουν τθν
παρουςία ι/και τθ ςυμμετοχι υψθλοφ επίπεδου καλλιτεχνικϊν ςυντελεςτϊν και οπτικοακουςτικϊν ζργων.
3. Θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ και τθσ μελλοντικισ πορείασ του κεςμοφ του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και ειδικότερα θ ενδυνάμωςθ του και θ διεφρυνςθ τθσ
απιχθςισ του.
4. Θ γενικότερθ τουριςτικι προβολι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό και
ειδικότερα θ προβολι τθσ ωσ αυτοτελοφσ πολιτιςτικοφ προοριςμοφ.
5.Θ ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτισ καλλιτεχνικζσ, εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ και ειδικότερα των παιδιϊν, των εκπαιδευτικϊν και των νζων καλλιτεχνϊν.
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου «Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”» ανζρχεται ςτο ποςό των € 375.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ενϊ
θ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το κόςτοσ υλοποίθςθσ του ζργου ανζρχεται μζχρι το ποςό των
€ 125.000,00. Με κοινι ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μετά από ομόφωνθ ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Υλοποίθςθσ του Ζργου, ο προχπολογιςμόσ δφναται να αναμορφϊνεται, τόςο ωσ
προσ το ςυνολικό φψοσ των εςόδων και των εξόδων όςο και ωσ προσ τθν κατανομι των κονδυλίων του, για τθν
καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ι τθν κάλυψθ ειδικϊν αναγκϊν και προκειμζνου να αποφεφγεται
καταχρθςτικι αφξθςι του. Ο προχπολογιςμόσ πρζπει να είναι ιςοςκελιςμζνοσ ωσ προσ τα ζςοδα και τα ζξοδα και
να μθν καταλείπει κζρδοσ ι πλεόναςμα. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Επιτροπι λαμβάνει μζριμνα ϊςτε ο ετιςιοσ
απολογιςμόσ να είναι ιςοςκελιςμζνοσ ωσ προσ τα ζςοδα και τα ζξοδα. 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 Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ. Ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ φορζασ δεν μπορεί να αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποςό, όπωσ επίςθσ θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν ζχει
ουδεμία οικονομικι υποχρζωςθ πζραν του ανωτζρω εγκεκριμζνου ποςοφ και ζναντι οποιουδιποτε τρίτου.
Σασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ Θ του Ν.3852/2010, ςτισ
αρμοδιότθτεσ των περιφερειϊν που αφοροφν ςτον τομζα Ραιδείασ – Ρολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ περιλαμβάνονται
μεταξφ άλλων: α) θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ και των
διμων (περίπτωςθ 11), β) θ υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ
(περίπτωςθ 13), γ) Θ κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ
τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ (περίπτωςθ15), θ υλοποίθςθ ακλθτικϊν
προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ, διμουσ, κακϊσ και με άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου (περίπτωςθ 19).
Κατόπιν των ανωτζρω και ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ θ Ρεριφζρεια δφναται νομίμωσ, με αποφάςεισ των
ςυλλογικϊν τθσ οργάνων, να προβαίνει ςτθ διάκεςθ πιςτϊςεων και τθ ςυνακόλουκθ καταβολι δαπανϊν, που
δεν προβλζπονται μεν από διάταξθ νόμου όμωσ είναι λειτουργικζσ για τθν Ρεριφζρεια, ςυνάδουν δθλαδι
προδιλωσ με τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ ι ςτθν
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αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ, υπό τθν ζννοια ότι θ μθ πραγματοποίθςι τουσ κα προκαλοφςε
πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ι κα εμπόδιηε τθν επιδίωξθ των νομίμων ςκοπϊν τθσ.
Θ δαπάνθ θ οποία κα προκλθκεί από τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν εν λόγω Ρρογραμματικι Σφμβαςθ
Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να μθν εξυπθρετεί άμεςα τθ λειτουργικι
δραςτθριότθτα τθσ Ρεριφζρειασ ι να μθν ςυνδζεται με τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ, ςυντελεί όμωσ ςτθν
εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και των αρμοδιοτιτων τθσ όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτον ιδρυτικό νόμο
(Ν.3852/2010) και ςυγκεκριμζνα καλφπτουν, τθν κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ, αλλά και μία εκ
των βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ που πρζπει να είναι θ προϊκθςθ πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ προάγουν τισ
θκικζσ αξίεσ, τθν αρετι, τθν ελευκζρα βοφλθςθ, τθ ςυλλογικι προςπάκεια αλλά κυρίωσ τθν ατομικι προςπάκεια
ωσ μζςο εςωτερικισ απελευκζρωςθσ και ανκρϊπινθσ ολοκλιρωςθσ. Επιπλζον, αποτελεί το ιδανικότερο
εφαλτιριο προϊκθςθσ των κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν επιδιϊξεων και τθν με ελάχιςτο κόςτοσ εμπζδωςθ του
μθνφματοσ που διακθρφςςει θ Ρεριφζρεια ςχετικά με τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ του τόπου μασ.
Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ με το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ &
Ακλθτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Αςτικοφ Συνεταιριςμοφ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ» ανζρχεται ςε 375.000,00 ευρϊ (τριακόςιεσ εβδομιντα πζντε χιλιάδεσ
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και θςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, αντιςτοιχεί ςτο ποςό των
125.000,00€ (εκατόν είκοςι πζντε χιλιάδεσ ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), αναγκαίασ δαπάνθσ ςτα πλαίςια
τθσ επιτυχοφσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ για τθ ςωςτι υλοποίθςθ του
ζργου.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
Σφμφωνα με το άρκρο 8 οι πόροι για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ παροφςασ ΡΣΡΑ προζρχονται και
εκταμιεφονται από τισ ακόλουκεσ πθγζσ (ςτα ποςά ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι από τουσ νόμουσ
φόροι):
 Από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ: 150.000,00€
 Από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ: 125.000,00€ (ΚΑΕ: 02.03.072.0844.01.0001)
 Από τουσ πόρουσ που εξαςφαλίηει ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ Συλλογικισ και
Κοινωνικισ Ωφζλειασ»: 100.000€
Για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςε αυτιν, κακϊσ και για τθν
αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν, οι ςυμβαλλόμενοι δφνανται να επιδιϊξουν τθν εξαςφάλιςθ εςόδων από άλλεσ
πθγζσ, όπωσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, ειςιτιρια, χορθγίεσ, δωρεζσ και κλθροδοςίεσ από δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ εγχϊριουσ ι διεκνείσ, Ο.Τ.Α., κακϊσ και κάκε άλλο νόμιμο ζςοδο. Οι ανωτζρω
πόροι διατίκενται αποκλειςτικά για τθ βελτίωςθ των όρων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και δεν
απαλλάςςουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ από τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ τουσ. θτά ςυμφωνείται ότι τα ποςά με τα
οποία ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα Ρ.Σ.Ρ.Α. όλοι οι ςυμβαλλόμενοι δεν ςυμψθφίηονται με τυχόν παραχϊρθςθ
χϊρων ι εγκαταςτάςεων ι με άλλεσ παροχζσ ςε είδοσ ι με παροχι οιαςδιποτε μορφισ υπθρεςιϊν για τθν
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Φορζασ ςτον οποίο ανατίκεται θ οικονομικι διαχείριςθ του ζργου, ορίηεται ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ
Ρ.Σ.Ρ.Α., ιτοι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ». Ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ
και Κοινωνικισ Ωφζλειασ» οφείλει να εκδίδει προσ τουσ άλλουσ ςυμβαλλόμενουσ τα νόμιμα παραςτατικά για τθν
είςπραξθ των ποςϊν που τουσ αναλογοφν.
Θ καταβολι των χρθματοδοτιςεων γίνεται τμθματικϊσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τθν πρόοδο των δαπανϊν
του ζργου, ωσ ακολοφκωσ:
Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ καταβάλλει τθ χρθματοδότθςθ ωσ εξισ:
Μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2021, ποςό € 100.000
Μζχρι τθν 31θ Αυγοφςτου 2021, ποςό € 50.000
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ καταβάλλει τθ χρθματοδότθςθ ωσ εξισ:
Μζχρι τθν 31θ Μαΐου 2021, ποςό € 50.000
Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021, ποςό € 75.000
Ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ» καταβάλλει τθ χρθματοδότθςθ ωσ εξισ:
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Μζχρι τθν 31θ Αυγοφςτου 2021, ποςό € 30.000
Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021, ποςό € 70.000.
Πλα τα ποςά κατατίκενται ςε Ειδικό Λογαριαςμό για το Φεςτιβάλ, υπόλογοσ του οποίου είναι ο αςτικόσ
ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι
Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», με τθν ζκδοςθ εκ μζρουσ του των νόμιμων παραςτατικϊν,
ςφμφωνα με τθν παρ. 3. θτά ςυμφωνείται ότι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ» δεν
μπορεί να αποκομίςει κζρδθ από τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. Πλεσ οι
δαπάνεσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε παραςτατικά που κα αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν εκτζλεςθ ζργων και
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. Ο φορζασ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ζργου υποχρεοφται, μετά τθν
υλοποίθςθ του ζργου, να προβεί ςε λεπτομερι τμθματικό και ςυνολικό απολογιςμό των δράςεων και των
δαπανϊν αυτοφ.
Θ ιςχφσ τθσ αναφερόμενθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ εκκινεί από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ, διαρκεί, δε, μζχρι και τθν 31-12-2021.
Σφμφωνα με το άρκρο 9, παράγραφοσ 9.2 οι υποχρεϊςεισ τθσ ΡΔΕ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ
Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ:
H Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ αναλαμβάνει:
 Να προςφζρει, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ, κάκε δυνατι βοικεια, διευκόλυνςθ και ςυμπαράςταςθ
προσ τον φορζα υλοποίθςθσ προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι πολιτιςτικοί και αναπτυξιακοί ςκοποί τθσ
παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., όπωσ π.χ. να διακζτει χϊρουσ, μθχανιματα ι προςωπικό για τθν υλοποίθςθ του Φεςτιβάλ.
 Να ςυμβάλλει ςτθν προβολι των δράςεων του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και
Νζουσ με κάκε πρόςφορο μζςο.
 Να χρθματοδοτιςει το ζργο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 8 (Ρόροι – Χρθματοδότθςθ Οικονομικι Διαχείριςθ) τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να ελζγχει, όποτε κρίνει ςκόπιμο, τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και να παρεμβαίνει εφ’ όςον
διαπιςτϊνει παρζκκλιςθ των όρων.
 Να ςυμμετζχει με εκπρόςωπό τθσ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ.
Για τθν ορκι εφαρμογι και παρακολοφκθςθ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., ςυνιςτάται τριμελισ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ αποτελοφμενθ από:
 Ζναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με τον αναπλθρωτι του.
 Ζναν εκπρόςωπο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τον αναπλθρωτι του
 Ζναν εκπρόςωπο του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και
Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», με τον αναπλθρωτι του.
Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ο κ. Νικόλαοσ Κοροβζςθσ, Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ ΡΕ Θλείασ
με αναπλθρωτι του τον κ. Βαςίλειο Γιαννόπουλο, Ρεριφερειακό Σφμβουλο ΡΕ Θλείασ.
Κατόπιν των ανωτζρω:
Ειςθγοφμαςτε
1. Τθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ του
ποςοφ των 125.000,00€ (εκατόν είκοςι πζντε χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και ςυγκεκριμζνα ςτον
ΚΑΕ: 02.03.072.0844.01.0001,με ςκοπό τθ ςυνειςφορά τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο ζργο «Λειτουργία
και Ανάπτυξθ του κεςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ»» ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ.
2. Τθν ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασκαι του Αςτικοφ Συνεταιριςμοφ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι επιχείρθςθ Συλλογικισ και
Κοινωνικισ Ωφζλειασ» ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ.
3. Τον οριςμό εκπροςϊπου με τον αναπλθρωτι του ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, όπωσ προτείνονται.
4. Τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτον Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ για τθν υπογραφι
τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ.
Το ςχζδιο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ κα ςυμπεριλθφκεί ςτο απόςπαςμα του
πρακτικοφ με τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ όπωσ επιςυνάπτεται.
Θ Ρρογραμματικι Σφμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
για τθν υλοποίθςθ του ζργου
«Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”»
Στθν Ακινα ςιμερα …………………………………… , οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ
Μπουμπουλίνασ αρ. 20-22, με Α.Φ.Μ. 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ’ Ακθνϊν, νόμιμα
εκπροςωποφμενο από τθν Υπουργό Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κα Λίνα Μενδϊνθ,
2. Η Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτθν Ράτρα, οδόσ Ρατρϊν-Ακθνϊν αρ. 32,
με Α.Φ.Μ. 997824337, Δ.Ο.Υ. Αϋ Ρατρϊν, νόμιμα εκπροςωποφμενθ από τον
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ, και
3. Ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και
Κοινωνικισ Ωφζλειασ», που εδρεφει ςτον Ρφργο, Χρυςανκακοποφλουαρ. 2, με Α.Φ.Μ.
997352655, Δ.Ο.Υ. Ρφργου, νόμιμα εκπροςωποφμενοσ από τον πρόεδρο αυτοφ κ.
Χριςτο Κωνςταντόπουλο,
αφοφ ζλαβαν υπόψθ:
1. τον ν. 3852/2010 “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ” (Α’ 87) και ειδικότερα ςτο άρκρο 100 αυτοφ,
2. τον ν. 3463/2006 (Αϋ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα το
άρκρο 225, όπωσ αυτό ιςχφει,
3. τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. (Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
4. τοάρκρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «υκμίςεισ για τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ
προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ςυνάπτουν ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ», όπωσ αυτό ιςχφει,
5. τισ διατάξεισ του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και
διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ
διοίκθςθσ»,
6. το άρκρο 1 παρ. 6 περ. ςτϋ του ν. 1256/1982, (Αϋ65), «Για τθν πολυκεςία, τθν
πολυαπαςχόλθςθ και τθν κακιζρωςθ ανωτάτου ορίου απολαβϊν ςτο δθμόςιο τομζα κακϊσ για
το Ελεγκτικό Συνζδριο, το Νομικό Συμβοφλιο του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
7. τα άρκρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ
διατάξεισ.” (Α’ 184),
8. τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ του άρκρου
12, παρ. 4,
9. 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,
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10. τον ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
11. τον ν. 4129/2013 (Αϋ52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
12. τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ
και άλλεσ διατάξεισ»,
13. τον ν. 4430/2016 «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και
άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 205) και ιδίωσ τα άρκρα 6 και 14 αυτοφ,
14. το Ρ.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ...»,
15. το Ρ.Δ. 4/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» (Α’ 7), όπωσ ιςχφει,
16. το Ρ.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν,
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν»,
17. το π.δ. 132/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (Α’ 225), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 154/2016 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, εγκρικείςα με τθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
και Ιονίου (Β’ 4309),
18. τθν από 19/01/2018 Ρρογραμματικι Σφμβαςθ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Σ.Ρ.Α.), για τθν
υλοποίθςθ του ζργου «Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”», μεταξφ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ &
Ακλθτιςμοφ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ με τθν
επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», (ΑΔΑ: 6ΡΩ37Λ6-Λ1Ξ),
19. το υπ’ αρικμ. 10/2020 πρακτικό τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ ωσ άνω, υπό
ςτ. 18, Ρ.Σ.Ρ.Α., με τθν οποία ειςθγείται τθν ανανζωςι τθσ,
20. τθν υπ’ αρ. ........................ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ,
21. τθν υπ’ αρικ. ………………….. Ρράξθ του ….’ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, με τθν
οποία αςκικθκε προςυμβατικόσ ζλεγχοσ επί του ςχεδίου τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.,
22. τθν υπ’ αρικμ. …/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδοσ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα και οι όροι τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ και παραςχζκθκε θ εξουςιοδότθςθ προσ τον Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ κ.
Νεκτάριο Φαρμάκθ για τθν υπογραφι τθσ,
23. τθν υπ’ αρικμ. 15α/2021 απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ με
τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», με τθν οποία εγκρίκθκε θ
ςκοπιμότθτα και οι όροι τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και παραςχζκθκε θ
εξουςιοδότθςθ προσ τον πρόεδρο αυτοφ κ. Χριςτο Κωνςταντόπουλο για τθν υπογραφι τθσ,

Σελίδα 2 από 30
Σελίδα 9 από 39

ΑΔΑ: Ψ43Ζ7Λ6-6ΗΠ

Συμφωνοφν, ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τθν από κοινοφ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Σ.Ρ.Α.),
θ οποία αποτελείται από τα ακόλουκα Άρκρα και Ραραρτιματα:
Άρκρο 1: Ρροοίμιο
1.1. Η μζριμνα για τθν άςκθςθ ςτοχευμζνων και ςυνδυαςμζνων πολιτικϊν ςτον χϊρο του
Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ, τθν πολιτιςμικι
και κοινωνικι ανάπτυξθ των κατοίκων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τθν ανάπτυξθ τθσ ίδιασ
τθσ Ρεριφζρειασ, ιδίωσ ςτον τομζα του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ,ςυνθγορεί ςτθν υπογραφι τθσ
παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ (ςτο εξισ: Ρ.Σ.Ρ.Α.) μεταξφ του
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του αςτικοφ
ςυνεταιριςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ». Από τθν παροφςα Ρ.Σ.Ρ.Α.,
ςτθν οποία ενςωματϊνονται δράςεισ που αναβακμίηουν τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και
διαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια του ςθμαντικοφ κεςμοφ του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ, ο οποίοσ λειτουργεί ιδθ επί 20ετία και πλζον, κα προκφψουν
ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ λόγω του μικρότερου κόςτουσ, που οφείλεται ςτθ ςυνεργαςία των
ςυμβαλλομζνων, και τθσ αποτελεςματικότερθσ εφαρμογισ και υλοποίθςθσ ενόσ ςθμαντικοφ
προγράμματοσ εκδθλϊςεων με διεκνι χαρακτιρα, που οφείλεται ςτθν τεχνογνωςία και τθν
εξειδικευμζνθ εμπειρία του τρίτου ςυμβαλλόμενου.
1.2. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΣ ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ: Ο Κινθματογράφοσ για Ραιδιά και Νζουσ
αποτελεί ζνα ιδιαίτερο κινθματογραφικό είδοσ που ζχει ςτο επίκεντρο τθν παιδικι και νεανικι
θλικία. Οι ταινίεσ που απευκφνονται ςτα παιδιά και τουσ νζουσ διαπνζονται από τισ βαςικζσ
αρχζσ τθσ «Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ» του ΟΗΕ, εμπνζονται από αγάπθ για
τον άνκρωπο, τθ ηωι και τθ φφςθ, αναπτφςςουν τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ των νζων
και βοθκοφν ςτθν αλλθλοκατανόθςθ ανκρϊπων με διαφορετικι κουλτοφρα.
Στισ περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του κόςμου, ο παιδικόσ
και νεανικόσ Κινθματογράφοσ ζχει αναπτυχκεί εδϊ και αρκετζσ δεκαετίεσ μζςα από
ςτοχευμζνεσ πολιτικζσ και υποςτθρίηεται με ςυγκεκριμζνα μζτρα κακϊσ ςυμβάλλει
κακοριςτικά ςτθ ςυνολικι ανάπτυξθ του κινθματογράφου και προετοιμάηει τουσ κεατζσ του
μζλλοντοσ με κριτικι ςκζψθ και αιςκθτικι άποψθ. Επίςθσ, αποτελεί τον βαςικό μοχλό για τθν
κινθματογραφικι εκπαίδευςθ, που ςυνιςτά ζναν από τουσ κεμελιϊδεισ άξονεσ τθσ
Οπτικοακουςτικισ Ραιδείασ και γενικότερα τθσ Ραιδείασ ςτα Μζςα.
Στθν Ελλάδα ο Κινθματογράφοσ για Ραιδιά και Νζουσ ιταν –ωσ ιδιαίτερο είδοσ
κινθματογραφίασ– παντελϊσ άγνωςτοσ, μζχρι το 1997, οπότε ιδρφκθκε το Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ. Στα χρόνια που μεςολάβθςαν, με άξονα τισ
δραςτθριότθτεσ του Φεςτιβάλ, ζγιναν πολφ ςθμαντικά βιματα: Ειςιχκθ για πρϊτθ φορά ςτθ
χϊρα ο Κινθματογράφοσ για Ραιδιά και Νζουσ μζςα από τθν προβολι χιλιάδων ταινιϊν του
είδουσ, τζκθκαν οι βάςεισ για τθν ανάπτυξι του, αναπτφχκθκε ζνασ ιδιαίτερα δθμιουργικόσ
διάλογοσ ανάμεςα ςτθν κινθματογραφικι και τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, καλλιεργικθκε θ
καλλιτεχνικι παιδεία και θ αιςκθτικι αγωγι, εκπαιδεφτθκαν χιλιάδεσ παιδιά και
εκπαιδευτικοί, αξιοποιικθκε ςε εξαιρετικά ςθμαντικό βακμό θ ςφγχρονθ οπτικοακουςτικι
τεχνολογία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ενϊ θ Ελλάδα πιρε τθ κζςθ τθσ ςτον διεκνι χάρτθ
των παιδικϊν και νεανικϊν κινθματογραφικϊν φεςτιβάλ.
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1.3.ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΥ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ: Από τθν
ίδρυςι του το 1997, το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ
είχε κζςει ωσ ςτόχο να κάνει γνωςτό ςτθν ελλθνικι κοινωνία τον κινθματογράφο που
απευκφνεται ςτο παιδικό και ςτο νεανικό κοινό, να κζςει τισ βάςεισ για τθν ανάπτυξι του και
να ενεργοποιιςει τισ διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κινθματογραφικισ παιδείασ ςτθν
Ελλάδα. Πλα αυτά τα χρόνια, διοργανϊνεται κατά τον μινα Δεκζμβριο και, με ζδρα τον
Ρφργο, πραγματοποιεί εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ ςε πολλζσ πόλεισ των τριϊν
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Ηλείασ) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, αλλά και ςτθν Ακινα. Σιμερα αναγνωρίηεται ιδθ διεκνϊσ ωσ ζνασ από τουσ
ςθμαντικότερουσ κεςμοφσ ςτο είδουσ του και κεωρείται ωσ το «κορυφαίο ευρωπαϊκό
φεςτιβάλ παιδικοφ κινθματογράφου». Είναι μζλοσ διεκνϊν οργανιςμϊν και φορζων ςχετικϊν
με τον κινθματογράφο και τθν κινθματογραφικι εκπαίδευςθ, όπωσ το Διεκνζσ Κζντρο
Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ (CentreInternationalduFilmpour l' EnfanceetlaJeunesse
- CIFEJ) και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ραιδικοφ Κινθματογράφου (European Children's Film
Association - ECFA). Ραράλλθλα, εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςε μεγάλα διεκνι foraπου
ςχετίηονται με τον νεανικό κινθματογράφο και τθν οπτικοακουςτικι εκπαίδευςθ και προωκεί
ςυνεργαςίεσ και ανταλλαγζσ μεταξφ των νζων τθσ Ευρϊπθσ για καλλιτεχνικι δθμιουργία και
ζκφραςθ μζςω τθσ ςφγχρονθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, οργανϊνει εκπαιδευτικζσ αποςτολζσ
ςτο εξωτερικό, ενϊ προβάλλει και προωκεί τόςο τον ςφγχρονο ελλθνικό κινθματογράφο όςο
και τισ ελλθνικζσ νεανικζσ οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ.
Η διεκνισ ακτινοβολία και αναγνϊριςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και θ μεγάλθ αποδοχι του
από τθν τοπικι κοινωνία και ιδιαίτερα τα παιδιά, τουσ εφιβουσ και τθν εκπαιδευτικι
κοινότθτα οφείλονται ςτισ αιςκθτικζσ επιλογζσ και ςτθν ποιότθτα των ταινιϊν του, ςτθν
εκπαιδευτικι του διάςταςθ και ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν και των νζων, ςτθν
οργανωτικι αρτιότθτα και ςτο επίπεδο τθσ φιλοξενίασ, αλλά και ςτθν παρακολοφκθςθ των
τεχνολογικϊν εξελίξεων τθσ ψθφιακισ εποχισ και ςτισ διαρκείσ πρωτοβουλίεσ του για
ανάπτυξθ, ακόμθ και μζςα ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ.
Σιμερα, οι δράςεισ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ περιλαμβάνουν τουσ ακόλουκουσ τζςςερισ
βαςικοφσ τομείσ:
 Το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ, όπου
διαγωνίηονται περίπου 65-70 ταινίεσ μεγάλου και μικροφ μικουσ πρόςφατθσ παραγωγισ
από όλο τον κόςμο και προβάλλονται άλλεσ περίπου 100 ταινίεσ ςε αφιερϊματα, ειδικζσ
προβολζσ και παράλλθλα προγράμματα.
 Τθν Ευρωπαϊκι Συνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio, όπου
ςυμμετζχουν νζοι και νζεσ από όλθ τθν Ευρϊπθ, αλλά και από άλλεσ χϊρεσ, με 250-300
ψθφιακζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ που ζχουν δθμιουργιςει οι ίδιοι.
 Τθν Κινθματογραφικι Εκπαίδευςθ (SchoolCinema) με δεκάδεσ εργαςτιρια, ςεμινάρια
κ.λπ., που απελευκερϊνουν τθ φανταςία και τισ δθμιουργικζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν και
των νζων, παρζχουν τεχνογνωςία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και υποςτθρίηουν τισ
πρωτοβουλίεσ τουσ για δθμιουργία ταινιϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον.
 Τισ Ραράλλθλεσ Εκδθλϊςεισ, που περιλαμβάνουν, αφ’ ενόσ ποικίλεσ καλλιτεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ (κεατρικό παιχνίδι, λογοτεχνία, μουςικι κ.ά.), οι οποίεσ
παρζχουν αιςκθτικι απόλαυςθ και βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των
παιδιϊν και των νζων, αφ’ ετζρου ξεναγιςεισ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςε χϊρουσ
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πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν προβολι και γνωριμία των ξζνων
επιςκεπτϊν με τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Ελλάδασ.
Από τα ανωτζρω είναι προφανζσ ότι το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για
Ραιδιά και Νζουσ, εκτόσ από τθν πολιτιςτικι, καλλιτεχνικι και εκπαιδευτικι ςυμβολι του,
αποτελεί και ζναν ςθμαντικό πολιτιςτικό - αναπτυξιακό πόλο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με ςθμαντικι ςυμβολι ςτον πολιτιςτικό τουριςμό και ςτθν οικονομία τθσ περιοχισ,
κακϊσ δθμιουργεί ςθμαντικζσ οικονομικζσ αξίεσ για δεκάδεσ επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ
με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα δραςτθριοτιτων, που ωφελοφνται άμεςα, είτε
αναλαμβάνοντασ εργαςίεσ για τθ διοργάνωςι του είτε εξυπθρετϊντασ το πολυάρικμο κοινό
που με οποιοδιποτε τρόπο ςυμμετζχει και το παρακολουκεί. Επίςθσ, προβάλλει τθ χϊρα και
ιδιαίτερα τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό, με πλοφςιο
ενθμερωτικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίεσ, θλεκτρονικζσ ςελίδεσ κ.λπ.) για τουσ
αρχαιολογικοφσ και ιςτορικοφσ χϊρουσ και για τισ περιοχζσ ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ,
ςυνδυάηοντασ τθ ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν του Φεςτιβάλ με περιθγιςεισ ςτθν ευρφτερθ
περιοχι και οργανωμζνεσ επιςκζψεισ και ξεναγιςεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, παραγωγικζσ
μονάδεσ κ.ά.
1.4.Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΟΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: Οι ςυμβαλλόμενοι ςτθν παροφςα Ρ.Σ.Ρ.Α.,
αναγνωρίηοντασ το ζργο που ζχει επιτελεςκεί, τον ςθμαντικό ρόλο του κεςμοφ αυτοφ ςτον
ιδιαίτερα ευαίςκθτο χϊρο του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ
Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ, αλλά και τον αναπτυξιακό χαρακτιρα του και τα οφζλθ που
εξαςφαλίηει για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αποδζχονται ωσ δικό τουσ κακικον και
υποχρζωςθ να επιδιϊξουν αφ’ ενόσ τθ διαςφάλιςθ τθσ μελλοντικισ πορείασ του, αφ’ ετζρου
τθν ενδυνάμωςθ και περαιτζρω ανάπτυξι του ϊςτε να αξιοποιθκεί δθμιουργικά θ πολυετισ
εμπειρία του και να ενταχκεί με επιτυχία ςτο νζο και διαρκϊσ εξελιςςόμενο περιβάλλον του
κινθματογραφικοφ και οπτικοακουςτικοφ τομζα, που χαρακτθρίηεται κυρίωσ από τισ
πολλαπλζσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ.
Με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, αλλά και το γεγονόσ ότι (α) οι υπθρεςίεσ που απαιτείται
να παραςχεκοφν για τθν ετιςια διοργάνωςθ του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ δεν εμπίπτουν ςτα ςυνικθ κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των
υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ οικείεσ οργανικζσ τουσ διατάξεισ και (β) οι ανωτζρω φορείσ
δεν διακζτουν άλλο αρμόδιο ι κατάλλθλο νομικό πρόςωπο που να γνωρίηει τισ πολυποίκιλεσ
και πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ για τθ διεξαγωγι ενόσ κινθματογραφικοφ φεςτιβάλ και μάλιςτα
με τισ ιδιαιτερότθτεσ που απαιτεί το ςυγκεκριμζνο είδοσ, το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ και θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςυμφϊνθςαν, ιδθ από το ζτοσ 2018, ότι θ
μελλοντικι πορεία του κεςμοφ του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά
και Νζουσ μπορεί να καταςτεί δυνατι μόνον μζςα από τθ ςφναψθ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ
Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ πολφπλευρων οργανωτικϊν και
οικονομικϊν ςυμπράξεων, που παρζχει προσ τοφτο το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Λαμβανομζνου υπόψθ και του γεγονότοσ ότι ο τρίτοσ ςυμβαλλόμενοσ, ο αςτικόσ
ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», ιταν και
παραμζνει ο μοναδικόσ φορζασ που διακζτει τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία για τθν
υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ, κακϊσ απαρτίηεται από τα ζμπειρα ςτελζχθ, που ζχουν εργαςτεί
επί ςειρά πολλϊν ετϊν, για τθν επιτυχι μζχρι ςιμερα πορεία του κεςμοφ και ςυςτάκθκε
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ακριβϊσ για να καλφψει το κενό που παρουςιάςτθκε από τθν αποχϊρθςθ τθσ δθμιουργικισ
ομάδασ «Νεανικό Ρλάνο» από τθ διοργάνωςθ του Φεςτιβάλ, οι τρεισ ςυμβαλλόμενοι
προχϊρθςαν ςτθ ςφναψθ τθσ από 19.1.2018 ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”.
1.5 Η ΕΜΡΕΙΙΑ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ
ΒΟΥΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ: Από τθ μζχρι ςιμερα πορεία εκτζλεςθσ του
ζργου τθσ από 19.1.2018 Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, όπωσ
διαπιςτϊκθκε και από τα τρία Συμβαλλόμενα Μζρθ και πιςτοποιικθκε από ςχετικζσ
διαπιςτϊςεισ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του άρκρου 10 τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ,
κατζςτθ ςαφζσ ότι, κατ’ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν δεςμεφςεων που ανζλαβαν τα Μζρθ, ο
αναπτυξιακόσ και πολιτιςμικόσ ςκοπόσ που κακορίςτθκε με το άρκρο 3 τθσ Ρ.Σ.Ρ.Α.
υπθρετικθκε λυςιτελϊσ και επ’ ωφελεία τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, αλλά και του
γενικότερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ενϊ ο κεςμόσ του «Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ», θ λειτουργία και ανάπτυξθ του οποίου αποτζλεςε το
αντικείμενο τθσ Ρ.Σ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 2 αυτισ, ςθμείωςε ςθμαντικι πρόοδο, μζςα
από τθν ενεργό παρουςία του ςε πολλζσ πόλεισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ, με πλικοσ εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων και μζςω τθσ ςυμμετοχισ
του ςτισ ςθμαντικότερεσ διεκνείσ διοργανϊςεισ του κινθματογράφου για παιδιά και νζουσ και
ότι θ πρόοδοσ αυτι επετεφχκθ ακριβϊσ ωσ εκ τθσ πλιρουσ και ακριβόχρονθσ υλοποίθςθσ τθσ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ.
Κατόπιν των διαπιςτϊςεων αυτϊν και αποβλζποντασ ςτθν περαιτζρω πρόοδο και ανάπτυξθ
του κεςμοφ του «Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ», τθ
διεφρυνςθ τθσ απιχθςισ του ςε περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, αλλά και του
κφκλου τθσ πολιτιςμικισ, εκπαιδευτικισ και αναπτυξιακισ του δράςθσ, τα τρία Συμβαλλόμενα
Μζρθ ζχουν διαμορφϊςει τθν κοινι πεποίκθςθ ότι είναι αναγκαία θ ςυνζχιςθ τθσ μεταξφ τουσ
γόνιμθσ ςυνεργαςίασ, μζςα από τθν ανανζωςθ τθσ ςυμβατικισ τουσ ςχζςθσ και τθν
επικαιροποίθςθ, όπου είναι αναγκαίο, των υλικϊν και οργανωτικϊν όρων υλοποίθςισ τθσ.
Άρκρο 2: Αντικείμενο
2.1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. είναι θ πλιρθσ υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο
«Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για
Ραιδιά και Νζουσ”» με τρόπο ϊςτε να αποτελεί άρρθκτθ ςυνζχεια του υπάρχοντοσ κεςμοφ
που ιδρφκθκε το 1997 και λειτουργεί ανελλιπϊσ μζχρι ςιμερα. Η υλοποίθςθ του ζργου κα
πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 (Ρροοίμιο) και ςτον Κανονιςμό
Λειτουργίασ, όπωσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Ι (Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Διεκνοφσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ), ϊςτε αφ’ ενόσ να διατθρθκεί ο χαρακτιρασ
του Φεςτιβάλ, αφ’ ετζρου να ςυνεχιςκοφν οι προςπάκειεσ και οι πρωτοβουλίεσ για τθ διαρκι
ανάπτυξι του.
2.2. Γενικά, το αντικείμενο του ζργου ορίηεται από όλεσ τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για: (α)
τθν προαγωγι και διάδοςθ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα των ταινιϊν
για παιδιά και νζουσ, (β) τθν πνευματικι καλλιζργεια, διαπαιδαγϊγθςθ και ψυχαγωγία του
ελλθνικοφ κοινοφ και ειδικότερα του παιδικοφ και νεανικοφ κοινοφ, (γ) τθν κινθματογραφικι
παιδεία και ψυχικι ανάπτυξθ των παιδιϊν και των νζων, (δ) τθ διεκνι προβολι και ανάπτυξθ
του ςφγχρονου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ιδιαίτερα δε του κινθματογράφου και των νεανικϊν
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οπτικοακουςτικϊν δθμιουργιϊν, (ε) τθν ενκάρρυνςθ τθσ παραγωγισ και τθ διευκόλυνςθ τθσ
διανομισ ταινιϊν και άλλων οπτικοακουςτικϊν ζργων που ζχουν δθμιουργθκεί από
επαγγελματίεσ και απευκφνονται ςτα παιδιά και τουσ νζουσ, (ςτ) τθν ενκάρρυνςθ και
υποβοικθςθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων που δθμιουργοφν παιδιά και νζοι και τθν
προϊκθςι τουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, (η) τθν κακιζρωςθ του Ρφργου, τθσ Αρχαίασ
Ολυμπίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ωσ τόπου ςυνάντθςθσ Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν με
το ελλθνικό κοινό και ιδιαίτερα με το νεανικό κοινό κακϊσ και με τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ
κεςμικοφσ φορείσ και τισ οργανϊςεισ του παιδικοφ κινθματογράφου, τθσ κινθματογραφικισ
εκπαίδευςθσ και τθσ οπτικοακουςτικισ επικοινωνίασ και ζκφραςθσ των παιδιϊν και των νζων
(θ) τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με καλλιτεχνικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ φορείσ και
οργανιςμοφσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, (κ) τθ διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε κάκε είδουσ
καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, εκκζςεισ, ςυνζδρια, ςεμινάρια, διαλζξεισ και ςυηθτιςεισ και γενικά
ςε κάκε είδουσ πνευματικζσ εκδθλϊςεισ, (ι) τθν εγγραφι και αναπαραγωγι των κάκε είδουσ
εκδθλϊςεϊν του ςε ιχο ι ιχο και εικόνα, (ια) τθν ζκδοςθ βιβλίων, εντφπων κ.λπ. και κάκε
είδουσ θλεκτρονικϊν ςελίδων και (ιβ) τθν ανάπτυξθ κάκε είδουσ δραςτθριότθτασ ςχετικά με τθν
κινθματογραφικι τζχνθ και τθν κινθματογραφικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό,
που είναι ςφμφωνθ με τισ γενικζσ αρχζσ και τουσ ςκοποφσ του.
2.3. Ειδικά, το αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει τθ διοργάνωςθ του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του, για το
ζτοσ 2021, ωσ εξισ:
Α) 24ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ: Ρφργοσ,
Αμαλιάδα και άλλεσ πόλεισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 27 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου
2021.
Διαγωνιςτικό πρόγραμμα με τζςςερα τμιματα (Μεγάλου Μικουσ, Μικροφ Μικουσ
Μυκοπλαςίασ, Μικροφ Μικουσ Animation και Kids & Docs –ντοκιμαντζρ μεγάλου, μεςαίου
και μικροφ μικουσ) και ταινίεσ πρόςφατθσ παραγωγισ απ’ όλο τον κόςμο. Στα παράλλθλα
προγράμματα (αφιερϊματα και ειδικζσ προβολζσ) κα προβλθκοφν κυρίωσ ευρωπαϊκζσ
ταινίεσ. Τα βραβεία του Φεςτιβάλ κα απονείμουν δυο διεκνείσ κριτικζσ επιτροπζσ (α.
Μυκοπλαςίασ και Animation και β. Kids & Docs), θ Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι Νζων και θ
Κριτικι Επιτροπι των Ραιδιϊν. Τα βραβεία που ζχουν κεςπίςει τρίτοι φορείσ ςτο πλαίςιο του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ (Βουλι των Ελλινων, ECFA, CIFEJ κ.ά.) κα απονείμουν εκπρόςωποί τουσ.
Β) 21θ Ευρωπαϊκι Συνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio:
Ρφργοσ, 27 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2021.
Διαγωνιςτικό πρόγραμμα με τρία τμιματα (Ελλθνικό, Ευρωπαϊκό, Διεκνζσ) και τρεισ θλικιακζσ
κατθγορίεσ (ζωσ 12 ετϊν, 13-16 ετϊν, 17-20 ετϊν) με ταινίεσ μικροφ μικουσ, που ζχουν
δθμιουργιςει παιδιά και ζφθβοι, είτε ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων είτε
ανεξάρτθτα. Τα βραβεία τθσ Camera Zizanio κα απονείμουν νεανικζσ κριτικζσ επιτροπζσ. Τα
βραβεία που ζχουν κεςπίςει τρίτοι φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ Camera Zizanio (Εκπαιδευτικι
αδιοτθλεόραςθ, Συνιγοροσ του Ρολίτθ/Συνιγοροσ του Ραιδιοφ, ςχολζσ Κινθματογράφου
κ.ά.) κα απονείμουν εκπρόςωποί τουσ.
Γ) School Cinema: Διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, όλο το ζτοσ.
Κινθματογραφικά εργαςτιρια και ςεμινάρια για παιδιά, εκπαιδευτικοφσ και νζουσ
επαγγελματίεσ κινθματογραφιςτζσ α) από 27/11 ζωσ 4/12/2021, ςτο πλαίςιο του 24ου
Φεςτιβάλ και β) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, ςτθν υπόλοιπθ χϊρα και ςτο εξωτερικό, όπου
επίςθσ κα πραγματοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ αποςτολζσ, ςυμμετοχι ςε διεκνι φεςτιβάλ,
Σελίδα 7 από 30
Σελίδα 14 από 39

ΑΔΑ: Ψ43Ζ7Λ6-6ΗΠ

εκπαιδευτικζσ προβολζσ, προϊκθςθ ελλθνικϊν νεανικϊν δθμιουργιϊν ςτο εξωτερικό,
ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ και άλλεσ ςεμιναριακζσ εκδθλϊςεισ κ.λπ.
Δ) Ραράλλθλεσ εκδθλϊςεισ: Ρφργοσ και άλλεσ πόλεισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 27
Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2021.
Σειρά δραςτθριοτιτων, όπωσ κεατρικό παιχνίδι, λογοτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, μουςικζσ βραδιζσ,
εκκζςεισ, βιωματικά εργαςτιρια για ενιλικεσ, ξεναγιςεισ των επιςκεπτϊν του Φεςτιβάλ και
τθσ Camera Zizanio ςε μουςεία, ιςτορικοφσ και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, εκδθλϊςεισ
παραδοςιακισ φιλοξενίασ.
2.4. Το αντικείμενο του ζργου δφναται να υποςτεί επιμζρουσ τροποποιιςεισ ι/και προςκικεσ
ζπειτα από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι και με τθν ζγκριςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ.
Άρκρο 3: Σκοπόσ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. είναι αφενόσ θ ενίςχυςθ και θ ανάπτυξθ τθσ κινθματογραφικισ
τζχνθσ και ειδικότερα του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και δθ ςτθν Ρεριφζρεια, αφετζρου θ ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου θ τελευταία να καταςτεί το επίκεντρο των Ελλινων και
Ευρωπαίων καλλιτεχνϊν, των εκπαιδευτικϊν και των νζων, κακϊσ και των διεκνϊν και
ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, που αςχολοφνται με τον Κινθματογράφο για Ραιδιά και Νζουσ και
τθν Κινθματογραφικι Εκπαίδευςθ. Αναλυτικότερα, ςκοπόσ τθσ Ρ.Σ.Ρ.Α. είναι:
1. Η αναπτυξιακι αναβάκμιςθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ειδικότερα θ
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ και θ πολιτιςμικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των
κατοίκων τθσ.
2. Οι ςτοχευμζνεσ και ςυνδυαςμζνεσ πολιτικζσ που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ, τθν προϊκθςθ
και τθν ανάπτυξθ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ και ειδικότερα του Κινθματογράφου για
Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν
Ρεριφζρεια, μζςα από δράςεισ και εκδθλϊςεισ που εξαςφαλίηουν τθν παρουςία ι/και τθ
ςυμμετοχι υψθλοφ επίπεδου καλλιτεχνικϊν ςυντελεςτϊν και οπτικοακουςτικϊν ζργων.
3. Η διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ και τθσ μελλοντικισ πορείασ του κεςμοφ του Διεκνοφσ
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και ειδικότερα θ ενδυνάμωςθ
του και θ διεφρυνςθ τθσ απιχθςισ του.
4. Η γενικότερθ τουριςτικι προβολι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο εςωτερικό και το
εξωτερικό και ειδικότερα θ προβολι τθσ ωσ αυτοτελοφσ πολιτιςτικοφ προοριςμοφ.
5. Η ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτισ καλλιτεχνικζσ, εκπαιδευτικζσ
και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ και ειδικότερα των παιδιϊν, των εκπαιδευτικϊν και των
νζων καλλιτεχνϊν.
Άρκρο 4: Ρεριεχόμενο των υπθρεςιϊν
Το περιεχόμενο των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ
παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., κωδικοποιείται ωσ εξισ:
 Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων: Γραμματεία, διεκνείσ ςχζςεισ, λογιςτιριο, λειτουργία
γραφείων (ενοίκια, αναλϊςιμα, τθλεφωνία, θλεκτρικό κ.λπ.), επεξεργαςία και
προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (εργαςτιρια, ςεμινάρια κ.λπ.),
παράλλθλων εκδθλϊςεων, διαγωνιςτικϊν προγραμμάτων και αφιερωμάτων, οργάνωςθ
φιλοξενίασ και travel, ςυντονιςμόσ εκελοντϊν κ.λπ.
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 Ταξίδια: Ζξοδα ταξιδίων ςε άλλα φεςτιβάλ και ςυναντιςεισ, εκπαιδευτικζσ αποςτολζσ,
ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ςεμινάρια, θμερίδεσ κ.λπ.
 Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ και οργάνωςθ: Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ, ςυντονιςμόσ
διαγωνιςτικϊν και παράλλθλων προγραμμάτων, εκπαιδευτικϊν δράςεων και παράλλθλων
εκδθλϊςεων.
 Ταινίεσ: Ψθφιακζσ μετατροπζσ (transfer), μεταφράςεισ διαλόγων, υποτιτλιςμοί,
δικαιϊματα προβολισ, filmtraffic, μεταφορζσ, εκτελωνιςμοί, αςφάλιςθ, επιμζλεια και
μετάφραςθ κειμζνων κ.λπ.
 Τεχνικι υποςτιριξθ: Ενοικίαςθ ςυςτθμάτων προβολισ, εξεδρϊν και λοιποφ υλικοφ,
υπθρεςίεσ τεχνικοφ υπευκφνου & ειδικοφ τεχνικοφ ςυμβοφλου, τεχνικζσ εργαςίεσ για τθν
αναπαραγωγι εικόνασ και ιχου ςτισ αίκουςεσ προβολισ και ςτουσ χϊρουσ εκδθλϊςεων
(μθχανικοί προβολισ, θχολιπτεσ, τεχνικοί ςκθνισ), δίκτυα υπολογιςτϊν και ιντερνζτ κ.λπ.
 Χϊροι: Ενοικίαςθ αικουςϊν προβολισ και άλλων χϊρων εκδθλϊςεων, διαμορφϊςεισμετατροπζσ, ςκθνογραφία και ςκθνικά, ςυντιρθςθ μθχανθμάτων προβολισ και ιχου,
αςφάλιςθ κεατϊν και προςωπικοφ, μεταφορζσ υλικοφ, κακαριότθτα, διαμόρφωςθ και
διακόςμθςθ υπαίκριων χϊρων κ.λπ.
 Βραβεία-Τελετζσ-Ραρουςιάςεισ: Σκθνοκεςία τελετϊν ζναρξθσ και απονομισ βραβείων,
παρουςιάςεισ και αυτόματθ διερμθνεία, αναπαραγωγι γλυπτϊν βραβείων (Κότινοσ),
ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ διπλωμάτων, ενοικίαςθ θχθτικοφ και φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ
και προβολικϊν ςυςτθμάτων, παρουςίαςθ ταινιϊν διαγωνιςτικοφ προγράμματοσ Φεςτιβάλ
και CameraZizanio κ.λπ.
 Ζντυπα: Σχεδιαςμόσ, ςφνταξθ και επιμζλεια κειμζνων, μεταφράςεισ κειμζνων, φιλοτζχνθςθ
αφιςϊν, καλλιτεχνικι ςχεδίαςθ και επιμζλεια των εντφπων, εκτυπϊςεισ και βιβλιοδεςίεσ.
 Φιλοξενία: Διαμονι, εςτίαςθ και μικρογεφματα, ξεναγιςεισ, ναφλωςθ μζςων μεταφοράσ
φιλοξενουμζνων και προςωπικοφ, αεροπορικά ειςιτιρια, ειςιτιρια δθμόςιων
ςυγκοινωνιϊν, καφςιμα, ζξοδα διελεφςεων, κ.λπ.
 Επικοινωνία-Ρροβολι-Δθμοςιότθτα: Λειτουργία γρ. τφπου, διαφθμίςεισ ΜΜΕ (Τ/Ο και
/Φ ςτακμοί, εφθμερίδεσ, περιοδικά, websites), παραγωγι τθλεοπτ. και ραδιοφ. spots,
κινθματογραφικϊν trailers, τθλεοπτικϊν dailynews, κινθματογραφικοφ ντοκιμαντζρ κ.λπ.
 Διάφορα-Απρόβλεπτα: Άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ ι ανεξάρτθτεσ υπθρεςίεσ ι προμικειεσ
που κρίνονται αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ
παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
Άρκρο 5: Διάρκεια Ιςχφοσ και Χρονοδιάγραμμα Εκτζλεςθσ
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ και λιγει τθν
31θ Δεκεμβρίου 2021. Εντόσ του διαςτιματοσ αυτοφ εκτελοφνται όλεσ οι εργαςίεσ τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ/επιμζρουσ προκεςμίεσ που ορίηονται ςτο Άρκρο 2
παρ. 3 τθσ παροφςθσ.
Άρκρο 6: Φορζασ Υλοποίθςθσ
6.1. Φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. είναι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ
«Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ».
6.2. Ο φορζασ υλοποίθςθσ, πζραν των υποχρεϊςεϊν του, που απορρζουν από το Άρκρο 9
(Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ των Συμβαλλομζνων), δθλϊνει και διαβεβαιϊνει ότι:
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Αποδζχεται πλιρωσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
Διακζτει όλεσ τισ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ για τθ ςυνεχι και απρόςκοπτθ
λειτουργία του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ
και των εκδθλϊςεϊν του, όπωσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα και ιδιαίτερα
ςτο Άρκρο 2 (Αντικείμενο) και ςτο Άρκρο 4 (Ρεριεχόμενο των υπθρεςιϊν).
6.3. Ο φορζασ υλοποίθςθσ υποχρεοφται επίςθσ:
 Να μεριμνά για τθν εφαρμογι και τθν πιςτι τιρθςθ των αρχϊν, των ςτόχων και του
περιεχομζνου τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να παρζχει τισ αναγκαίεσ διευκολφνςεισ και να εξαςφαλίηει τα απαραίτθτα μζςα για
τθν υλοποίθςθ του ζργου
 Να παρζχει, όποτε του ηθτθκεί, κάκε ενθμζρωςθ ι πλθροφορία ι ςτοιχείο ι υλικό
κ.λπ., που ςχετίηεται με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., ςτθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ, ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ.
Άρκρο 7: Ρροχπολογιςμόσ
7.1. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου «Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”» ανζρχεται ςτο ποςό των € 375.000,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και των λοιπϊν φόρων και ειςφορϊν. Με κοινι ζγγραφθ
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μετά από ομόφωνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ και Υλοποίθςθσ του Ζργου, ο προχπολογιςμόσ δφναται να αναμορφϊνεται,
τόςο ωσ προσ το ςυνολικό φψοσ των εςόδων και των εξόδων όςο και ωσ προσ τθν κατανομι
των κονδυλίων του, για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ι τθν κάλυψθ ειδικϊν
αναγκϊν και προκειμζνου να αποφεφγεται καταχρθςτικι αφξθςι του, υπό τον όρο ότι
εξαςφαλίηονται επιπλζον οικονομικοί πόροι κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8. Ο
προχπολογιςμόσ πρζπει να είναι ιςοςκελιςμζνοσ ωσ προσ τα ζςοδα και τα ζξοδα και να μθν
καταλείπει κζρδοσ ι πλεόναςμα. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Επιτροπι λαμβάνει μζριμνα ϊςτε ο
ετιςιοσ απολογιςμόσ να είναι ιςοςκελιςμζνοσ ωσ προσ τα ζςοδα και τα ζξοδα.
7.2. Ειδικότερα, ο προχπολογιςμόσ ανά κατθγορία δαπάνθσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο
Ραράρτθμα ΙΙ (Γενικόσ Ρροχπολογιςμόσ Δαπανϊν), που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
Άρκρο 8: Ρόροι-Χρθματοδότθςθ-Οικονομικι Διαχείριςθ
8.1. Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. προζρχονται και εκταμιεφονται από
τισ ακόλουκεσ πθγζσ (ςτα ποςά ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι από τουσ νόμουσ
φόροι):
 Από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ: € 150.000, Α.Λ.Ε. ……………………
 Από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ: € 125.000, Κ.Α.Ε. 02.03.072.0844.0001 τθσ Ρ.Ε.
Ηλείασ
 Από τουσ πόρουσ που εξαςφαλίηει ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ»: € 100.000.
8.2. Για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςε
αυτιν, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν, οι ςυμβαλλόμενοι δφνανται να
επιδιϊξουν τθν εξαςφάλιςθ εςόδων από άλλεσ πθγζσ, όπωσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ,
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ειςιτιρια, χορθγίεσ, δωρεζσ και κλθροδοςίεσ από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι ιδιωτικοφσ
φορείσ εγχϊριουσ ι διεκνείσ, Ο.Τ.Α., κακϊσ και κάκε άλλο νόμιμο ζςοδο. Οι ανωτζρω πόροι
διατίκενται αποκλειςτικά για τθ βελτίωςθ των όρων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και
δεν απαλλάςςουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ από τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ τουσ. θτά
ςυμφωνείται ότι τα ποςά με τα οποία ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα Ρ.Σ.Ρ.Α. όλοι οι
ςυμβαλλόμενοι δεν ςυμψθφίηονται με τυχόν παραχϊρθςθ χϊρων ι εγκαταςτάςεων ι με
άλλεσ παροχζσ ςε είδοσ ι με παροχι οιαςδιποτε μορφισ υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.
8.3. Φορζασ ςτον οποίο ανατίκεται θ οικονομικι διαχείριςθ του ζργου, ορίηεται ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., ιτοι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ». Ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ» οφείλει να εκδίδει προσ τουσ άλλουσ ςυμβαλλόμενουσ
τα νόμιμα παραςτατικά για τθν είςπραξθ των ποςϊν που τουσ αναλογοφν.
8.4. Η καταβολι των χρθματοδοτιςεων γίνεται τμθματικϊσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τθν
πρόοδο των δαπανϊν του ζργου, ωσ ακολοφκωσ:
 Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ καταβάλλει τθ χρθματοδότθςθ ωσ εξισ:
Μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2021, ποςό € 100.000
Μζχρι τθν 31θ Αυγοφςτου 2021, ποςό € 50.000
 Η Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ καταβάλλει τθ χρθματοδότθςθ ωσ εξισ:
Μζχρι τθν 31θΜαΐου 2021, ποςό € 50.000
Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021, ποςό € 75.000
 Ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και
Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ»
καταβάλλει τθ χρθματοδότθςθ ωσ εξισ:
Μζχρι τθν 31θ Αυγοφςτου 2021, ποςό € 30.000
Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021, ποςό € 70.000.
8.5. Πλα τα ποςά κατατίκενται ςε Ειδικό Λογαριαςμό για το Φεςτιβάλ, υπόλογοσ του οποίου
είναι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και
Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», με τθν
ζκδοςθ εκ μζρουσ του των νόμιμων παραςτατικϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3. θτά
ςυμφωνείται ότι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για
Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ
Ωφζλειασ» δεν μπορεί να αποκομίςει κζρδθ από τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθν εκτζλεςθ
του προχπολογιςμοφ. Πλεσ οι δαπάνεσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε παραςτατικά που κα
αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν εκτζλεςθ ζργων και υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. Ο φορζασ
τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ζργου υποχρεοφται, μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου, να
προβεί ςε λεπτομερι τμθματικό και ςυνολικό απολογιςμό των δράςεων και των δαπανϊν
αυτοφ.
Άρκρο 9: Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ των Συμβαλλομζνων
9.1. Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ αναλαμβάνει:
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 Να προςφζρει, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του, κάκε δυνατι βοικεια, διευκόλυνςθ
και ςυμπαράςταςθ προσ τον φορζα υλοποίθςθσ προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι
πολιτιςτικοί και αναπτυξιακοί ςκοποί τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να ςυμβάλλει ςτθν προβολι των δράςεων του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ με κάκε πρόςφορο μζςο.
 Να χρθματοδοτιςει το ζργο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 8 (Ρόροι –
Χρθματοδότθςθ - Οικονομικι Διαχείριςθ) τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να ελζγχει, όποτε κρίνει ςκόπιμο, τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και να
παρεμβαίνει εφ’ όςον διαπιςτϊνει παρζκκλιςθ των όρων.
 Να ςυμμετζχει με εκπρόςωπό του ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ.
9.2. H Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ αναλαμβάνει:
 Να προςφζρει, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ, κάκε δυνατι βοικεια, διευκόλυνςθ
και ςυμπαράςταςθ προσ τον φορζα υλοποίθςθσ προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι
πολιτιςτικοί και αναπτυξιακοί ςκοποί τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., όπωσ π.χ. να διακζτει
χϊρουσ, μθχανιματα ι προςωπικό για τθν υλοποίθςθ του Φεςτιβάλ.
 Να ςυμβάλλει ςτθν προβολι των δράςεων του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ με κάκε πρόςφορο μζςο.
 Να χρθματοδοτιςει το ζργο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 8 (Ρόροι –
Χρθματοδότθςθ - Οικονομικι Διαχείριςθ) τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να ελζγχει, όποτε κρίνει ςκόπιμο, τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και να
παρεμβαίνει εφ’ όςον διαπιςτϊνει παρζκκλιςθ των όρων.
 Να ςυμμετζχει με εκπρόςωπό τθσ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ.
9.3. Ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και
Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», πζραν
των υποχρεϊςεϊν του, που περιγράφονται ςτο Άρκρο 6 (Φορζασ Υλοποίθςθσ), αναλαμβάνει:
 Να οργανϊςει, ςυντονίςει, επιβλζψει και υλοποιιςει πλιρωσ το ζργο τθσ παροφςασ
Ρ.Σ.Ρ.Α., όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Άρκρο 2 (Αντικείμενο).
 Να εξαςφαλίςει τισ χρθματοδοτιςεισ για τισ οποίεσ ζχει δεςμευτεί ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 8 (Ρόροι – Χρθματοδότθςθ - Οικονομικι Διαχείριςθ) τθσ
παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να διαχειρίηεται οικονομικά το ζργο με διαφάνεια, αξιοπιςτία, ςυνεκτικότθτα, λογοδοςία,
ςωςτι διαχείριςθ των πόρων, ςαφι κατανομι αρμοδιοτιτων και εν γζνει ορκολογικι
λειτουργία.
 Να προβαίνει ςε τακτικό απολογιςμό των πεπραγμζνων προσ τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ, προσ τθν οποία να παραδίδει και όλα τα απαραίτθτα οικονομικά
ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.
 Να βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι και ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ δυο ςυμβαλλόμενουσ,
ϊςτε να ςυντονίηονται οι ενζργειζσ τουσ, να διευκολφνεται θ υλοποίθςθ του αντικείμενου
τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και να επιλφονται κατά τον καλφτερο και ωφελιμότερο τρόπο τυχόν
ανακφπτοντα προβλιματα.
 Να ςυμμετζχει με εκπρόςωπό του ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ.
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 Να ςυμβάλλει ςτθν προβολι των δράςεων του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ με κάκε πρόςφορο μζςο. Στα ζντυπα και ςτα ψθφιακά
μζςα (επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ) που κα προβάλλουν τθ λειτουργία και τισ εκδθλϊςεισ του
Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ κα ςθμειϊνεται θ
ςυμβολι του ΥΡ.ΡΟ.Α., κακϊσ και τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Άρκρο 10: Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ
10.1. Για τθν ορκι εφαρμογι και παρακολοφκθςθ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., ςυνιςτάται
τριμελισ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ αποτελοφμενθ από:
 Ζναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με τον αναπλθρωτι του.
 Ζναν εκπρόςωπο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τον αναπλθρωτι του.
 Ζναν εκπρόςωπο του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και
Κοινωνικισ Ωφζλειασ», με τον αναπλθρωτι του.
Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και οι αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ
μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. με ςχετικζσ αποφάςεισ των αρμοδίων
οργάνων των ςυμβαλλομζνων φορζων.
10.2. Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο εκπρόςωποσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Η κθτεία των μελϊν ακολουκεί τθ διάρκεια τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α.Ζκαςτοσ εκ των
ςυμβαλλομζνων ςτθν παροφςα διατθρεί το δικαίωμα να αντικαταςτιςει οποτεδιποτε τον
εκπρόςωπο του ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ με ςχετικι απόφαςθ του. Το μζλοσ που
διορίηεται ςτθ κζςθ μζλουσ που παραιτικθκε ι αντικαταςτάκθκε, διανφει τον υπόλοιπο χρόνο
τθσ κθτείασ. Η Επιτροπι ςυγκαλείται με πρόςκλθςθ του Ρροζδρου και ςυνεδριάηει ςτον
Ρφργο Ηλείασ. Στθν πρόςκλθςθ γράφονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και
ειδοποιοφνται τα μζλθ ζγκαιρα με τον προςφορότερο τρόπο. Θζματα εκτόσ θμεριςιασ
διάταξθσ δφναται να ςυηθτθκοφν εφόςον αιτιολογείται το ζκτακτο του κζματοσ. Η πρϊτθ
ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ ςυγκαλείται, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 15 θμερϊν από τον
οριςμό των μελϊν τθσ, με ευκφνθ του Ρροζδρου τθσ.
Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ δφνανται να παρίςτανται, μετά από ςχετικι απόφαςι τθσ,
πρόςωπα ι εκπρόςωποι φορζων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου, χωρίσ
δικαίωμα ψιφου. Η Επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία όταν είναι παρόντα δυο τουλάχιςτον
μζλθ τθσ.Με ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ, ζνα μζλοσ τθσ Επιτροπισ μπορεί να εκπροςωπεί ζνα
μόνο από τα απόντα μζλθ τθσ. Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ,
να λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και να διατυπϊνονται ςε πρακτικό που υπογράφεται από
τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και το γραμματζα.
Οι ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν και με τθλεδιάςκεψθ, χωρίσ
τθ φυςικι παρουςία οριςμζνων ι του ςυνόλου των μελϊν και με κάκε πρόςφορο θλεκτρονικό
μζςο, το οποίο πρζπει να ορίηεται ρθτϊσ ςτθν πρόςκλθςθ που απευκφνει ο Ρρόεδροσ ςτα
μζλθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ απαρτία τθσ Επιτροπισ, ςτθν οποία προςμετρϊνται και τα μζλθ
που ςυμμετζχουν ςτθ ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, καταγράφεται από τον Ρρόεδρο.
Η γραμματειακι υποςτιριξθ ανατίκεται ςε υπάλλθλο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ,
που ςυνεπικουρείται από υπάλλθλο ι μζλοσ του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι
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ΕπιχείρθςθΣυλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ». Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν αμείβονται για
το ζργο τουσ ςτο πλαίςιο τθσ Επιτροπισ.
10.3. Ζργο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Υλοποίθςθσ του Ζργου είναι:
 Η παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. και τθσ εν γζνει
υλοποίθςθσ του ζργου.
 Η υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου με κάκε δυνατό τρόπο.
 Η διαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ ροισ των εκταμιεφςεων.
 Η πιςτοποίθςθ και βεβαίωςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου.
 Η επίλυςθ κάκε διαφοράσ που τυχόν προκφπτει μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν,
ςχετικισ με τθν ερμθνεία των όρων, ι με τον τρόπο εφαρμογισ τουσ.
 Η τυχόν τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ ι μζρουσ του αντικειμζνου τθσ
Ρ.Σ.Ρ.Α., εάν αυτό κακίςταται αναγκαίο, το ειςθγείται ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ του
Φεςτιβάλ και δεν αλλοιϊνει τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ φυςιογνωμίασ του Φεςτιβάλ.
 Η ειςιγθςθ, με αιτιολογθμζνθ και γραπτι απόφαςθ, για τθν παράταςθ τθσ χρονικισ
διάρκειασ τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., ςφμφωνα πάντα με τουσ όρουσ αυτισ κακϊσ και των
πόρων που πικανόν απαιτθκοφν ςε περίπτωςθ επζκταςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου.
 Στθν υποβολι ζκκεςθσ προσ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ και τθν
υποβολι ειςιγθςθσ για τθ ςυνζχιςθ ι μθ τθσ τελευταίασ.
10.4 Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τθ λειτουργία των
ςυλλογικϊν οργάνων.
Άρκρο 11: Γεωγραφικι Ρεριοχι Εφαρμογισ
11.1. Η εφαρμογι του κυρίου μζρουσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α. λάβει χϊρα
ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ
Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Ηλείασ.
11.2. Η εφαρμογι ενόσ μικροφ μζρουσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, όπωσ αυτό
περιγράφεται κατά περίπτωςθ ςτο Άρκρο 2 (Αντικείμενο), κα λάβει χϊρα ςε άλλεσ
Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ και ςτο εξωτερικό.
Άρκρο 12: Ειδικζσ Διατάξεισ
12.1. Είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα Ρ.Σ.Ρ.Α. και άλλων φορζων του δθμοςίου
τομζα, εφ’ όςον κρικεί αναγκαίο κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ από τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ και ςτο μζτρο που αυτό επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία.
12.2 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ μποροφν να υπογράφουν μεταξφ τουσ ειδικότερεσ ςυμβάςεισ, αν
κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ ρφκμιςθ επιμζρουσ κεμάτων, όπωσ π.χ. εγκαταςτάςεισ,
υλικοτεχνικι υποδομι κ.λπ.
12.3 Κακζνα από τα μζρθ μπορεί να ανακζτει ςε τρίτουσ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν
του για τθν παραγωγι του βζλτιςτου αποτελζςματοσ.
Άρκρο 13: ιτρεσ και Ανωτζρα Βία
13.1. Κάκε ςυμβαλλόμενοσ διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ
υπαίτιασ κακυςτζρθςθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ
Ρ.Σ.Ρ.Α., ι μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων που απορρζουν από αυτιν, ι
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παραβάςεων αυτισ, ι διαπίςτωςθσ ςθμαντικϊν δυςλειτουργιϊν ςτθν εξζλιξθ υλοποίθςθσ του
ζργου,.
13.2. Για το υπαίτιο ςυμβαλλόμενο μζροσ, πζραν του καταλογιςμοφ τθσ ευκφνθσ που του
ανικει, περιλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων κετικϊν και αποκετικϊν ηθμιϊν, ορίηεται
ποινικι ριτρα ςε περίπτωςθ υπαναχϊρθςθσ ι μθ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ, φψουσ
1% επί του ςυνολικοφ ποςοφ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Υλοποίθςθσ του Ζργου κα αποφαςίηει για τθ διάκεςθ του ποςοφ αυτοφ υπζρ του ηθμιωκζντοσ
ι ηθμιωκζντων.
13.3. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ εκδθλϊςεων ι δραςτθριοτιτων για λόγουσ ανωτζρασ βίασ,
όπωσ αυτοί ορίηονται με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και νομολογία, οι ςυμβαλλόμενοι
απαλλάςςονται των εκατζρωκεν υποχρεϊςεϊν τουσ. θτϊσ ςυμφωνείται ότι δεν αποτελεί
λόγο ανωτζρασ βίασ θ δυνάμενθ να πραγματοποιθκεί ςε άλλο τόπο ι χρόνο εκδιλωςθ ι
δραςτθριότθτα, άνευ επιπλζον κόςτουσ του αντίςτοιχου φορζα υλοποίθςθσ, και εφόςον αυτό
είναι εφικτό.
13.4. Σε περίπτωςθ επελεφςεωσ γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ ο φορζασ υλοποίθςθσ δικαιοφται
να λάβει τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τισ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ υπεβλικθ για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρ.Σ.Ρ.Α., μζχρι τθ ςτιγμι τθσ επζλευςθσ του γεγονότοσ ανωτζρασ
βίασ, κακϊσ επίςθσ και των δαπανϊν ςτισ οποίεσ είναι αναγκαςμζνοσ να υποβλθκεί ςτθν
ςυνζχεια, λόγω των υποχρεϊςεων που είχε ιδθ αναλάβει για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ,
από τισ οποίεσ δεν δφναται –παρά πάςα δυνατι επιμζλεια– να απαλλαγεί. Στθν περίπτωςθ
αυτι, ο φορζασ υλοποίθςθσ οφείλει να αποδείξει, τόςο το γεγονόσ ανωτζρασ βίασ, ςτθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία αυτό το γεγονόσ αφορά ςε πρόςωπο τθσ δικισ του ςφαίρασ
ευκφνθσ για τθν εκπλιρωςθ τθσ παροφςασ, όςο και τθν πραγματικι και νομικι υποχρζωςι
του για καταβολι γεγενθμζνων ι αναλθφκειςϊν δαπανϊν, προςκομίηοντασ τα αντίςτοιχα
παραςτατικά, ςυμβατικά κείμενα ι ζγγραφα.
Άρκρο 14: Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ
14.1.Με κοινι ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μετά από αιτιολογθμζνθ
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και ζγκριςθ των αρμοδίων οργάνων των μερϊν, θ
παροφςα προγραμματικι ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται ι να ςυμπλθρϊνεται ωσ προσ το
αντικείμενο, τουσ πόρουσ, τθ διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ.
14.2.Ειδικότερα, παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ δφναται να ςυμφωνθκεί για
διάςτθμα ζωσ ζνα (1) ζτοσ, αποκλειςτικά για λόγουσ που αφοροφν τθν ολοκλιρωςθ του
αντικειμζνου τθσ. Η τροποποίθςθ του εςωτερικοφ χρονοδιαγράμματοσ τθσ ςφμβαςθσ
πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, χωρίσ να απαιτείται ζγγραφθ
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων.
Άρκρο 15: Επίλυςθ Διαφορϊν
15.1.Τυχόν διαφωνίεσ ι διαφορζσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων για τθν ερμθνεία και τθν
εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, εφόςον δεν είναι δυνατόν να διευκετθκοφν από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ, κα υπάγονται ςτθν υλικι και τοπικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων του
Ρφργου.
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Άρκρο 16: Τελικζσ Διατάξεισ
16.1. Η παροφςα ςφμβαςθ υπάγεται ςτο ελλθνικό Δίκαιο, ιδίωσ δε ςτο κεςμικό πλαίςιο για
τουσ κυβερνθτικοφσ κεςμοφσ, τθν περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ και τθν κοινωνικι οικονομία.
16.2. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ και θ παραβίαςι τουσ
παρζχει το δικαίωμα ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ να καταγγείλουν και να λφςουν τθ ςφμβαςθ.
Επίςθσ θ παροφςα ςφμβαςθ, με κοινι απόφαςθ των ςυμβαλλομζνων, μπορεί να λυκεί
οποτεδιποτε εφόςον εκλείψουν οι λόγοι τθσ ςυνομολόγθςθσ.
16.3. Η μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε
ςυμβαλλόμενο μζροσ ι θ ανοχι καταςτάςεων αντίκετων προσ τθν παροφςα Ρ.Σ.Ρ.Α. ι θ
κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ μζτρων που προβλζπει θ Σφμβαςθ αυτι από οποιοδιποτε
ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλομζνων μερϊν από
δικαιϊματα ι απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα
ςυμβαλλόμενα μζρθ που δεν αναγνωρίηονται από τθν Ρρογραμματικι αυτι Σφμβαςθ.
16.4. Η χρθματοδότθςθ του ΥΡΡΟΑ είναι ανεκχϊρθτθ. Εκχϊρθςθ απαιτιςεων κατά του
ΥΡΡΟΑ ι ςφναψθ δανείων με ενζχυρο απαίτθςθ κατά του ΥΡΡΟΑ, κεμελιϊνει λόγο
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ ΥΡΡΟΑ. Οποιαδιποτε άλλθ ςυμφωνία που αντίκειται
ςτθν παροφςα γενικι αρχι είναι άκυρθ.
Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα Συμβαλλόμενα Μζρθ
και προσ απόδειξθ αυτϊν ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία αντίτυπα,
μαηί με τα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ που το ςυνοδεφουν και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ του, και υπεγράφθ ωσ ακολοφκωσ
Ακινα, … ……………………………. 2021

ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
……………………………………

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΣΕΡ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΡΙΑΣ

…………………..…………….

………………………………
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ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
για τθν υλοποίθςθ του ζργου
«Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”»

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ
Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΡΟΣ-ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΘΩΣΗ-ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρκρο 1 – Σφςταςθ - Ιςτορικι αναφορά
1. Ο χϊροσ του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ απζκτθςε κεςμικι ζκφραςθ και αντιπροςϊπευςθ ςτθν Ελλάδα με τθν ίδρυςθ
του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ.
2. Η ιδζα για ζνα κινθματογραφικό φεςτιβάλ που κα ζκανε γνωςτό ςτθν Ελλάδα και κα
προωκοφςε τον παιδικό και νεανικό κινθματογράφο, ιταν του ςκθνοκζτθ Δθμιτρθ Σπφρου, ο
οποίοσ ανζλαβε τθν πρωτοβουλία για τθν ίδρυςι του ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990. Το
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζλαβε τελικά υπόςταςθ το 1997 και ζκτοτε ζχει εξελιχκεί ς’ ζναν κεςμό
με διεκνζσ κφροσ, ταυτότθτα και αναγνϊριςθ, ο οποίοσ φιλοξενεί κάκε χρόνο πλικοσ ταινιϊν
για παιδιά και νζουσ, αναδεικνφει και προωκεί τθ νεανικι οπτικοακουςτικι δθμιουργία και
ςυμβάλλει ςτθν προαγωγι τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ.
3. Σιμερα το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζχει τθν υποςτιριξθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τθσ Βουλισ των Ελλινων, του Ελλθνικοφ
Κζντρου Κινθματογράφου, τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και
άλλων κεςμικϊν φορζων. Ραράλλθλα είναι μζλοσ διεκνϊν οργανιςμϊν και φορζων ςχετικά
με τον κινθματογράφο και τθν κινθματογραφικι εκπαίδευςθ, όπωσ θ ECFA (European
Children's Film Association) και το CIFEJ (CentreInternationalduFilmpour l'
EnfanceetlaJeunesse) και εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςε όλα τα μεγάλα διεκνι φόρουμ που
ςχετίηονται με τον νεανικό κινθματογράφο και τθν οπτικοακουςτικι εκπαίδευςθ.
Άρκρο 2 – Τίτλοσ
1. Η επωνυμία του Φεςτιβάλ είναι «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά
και Νζουσ» και ο διακριτικόσ τίτλοσ «Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ» ι «Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ».
2.
Η
επωνυμία
ςτθν
Αγγλικι
γλϊςςα
είναι
«OlympiaInternationalFilmFestivalforChildrenandYoungPeople» και ο διακριτικόσ τίτλοσ
«OlympiaIFF» ι «OlympiaFestival». Το ακρωνφμιο ςτθν Αγγλικι είναι «OIFF».
Άρκρο 3 – Ζδρα
1. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ διεξάγεται ςτον Ρφργο, με παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ ςτθν Αρχαία
Ολυμπία κακϊσ και ςε άλλεσ πόλεισ του νομοφ Ηλείασ και τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ.
2. Η ζδρα του βρίςκεται ςτον Ρφργο, ενϊ διατθρεί και γραφείο ςτθν Ακινα.
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Άρκρο 4 – Σκοπόσ
1. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ επιδιϊκει να καταςτεί πόλοσ ζλξθσ καλλιτεχνϊν του
κινθματογράφου και του ευρφτερου χϊρου τθσ δθμιουργικισ βιομθχανίασ κακϊσ και νζων
δθμιουργϊν, εκπαιδευτικϊν και κεςμικϊν προςϊπων και οργάνων τθσ κινθματογραφικισ
εκπαίδευςθσ από όλο τον κόςμο.
2. Ειδικότερα, οι βαςικοί ςκοποί του είναι οι εξισ:
o Η προαγωγι και προϊκθςθ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ και ιδιαίτερα των ταινιϊν για
παιδιά και νζουσ.
o Η ανάδειξθ τθσ εκπαιδευτικισ διάςταςθσ του κινθματογράφου και θ ςυμβολι του ςτθν
ανάπτυξθ τθσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ.
o Η πνευματικι καλλιζργεια, καλλιτεχνικι παιδεία και ποιοτικι ψυχαγωγία των πολιτϊν
και ειδικότερα του παιδικοφ και νεανικοφ κοινοφ.
o Η κινθματογραφικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν και των νζων, με τθν αξιοποίθςθ τθσ
ςφγχρονθσ οπτικοακουςτικισ τεχνολογίασ ωσ μζςου καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και
δθμιουργίασ των νζων.
o Η ενκάρρυνςθ τθσ παραγωγισ, θ διανομι και διακίνθςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν και
άλλων οπτικοακουςτικϊν ζργων που απευκφνονται ςτα παιδιά και τουσ νζουσ αλλά και
ζργων που ζχουν δθμιουργθκεί από παιδιά και νζουσ.
o Η ενθμζρωςθ πάνω ςτουσ διαρκείσ μεταςχθματιςμοφσ των Νζων Μζςων και ειδικότερα
του οπτικοακουςτικοφ τομζα, που χαρακτθρίηεται από τισ πολλαπλζσ και ςυνεχϊσ
εξελιςςόμενεσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ.
o Η παροχι τεχνογνωςίασ ςτα κεςμικά όργανα τθσ πολιτείασ για τθν άςκθςθ ςτοχευμζνων
και ςυνδυαςμζνων πολιτικϊν ςτον χϊρο του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και
τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ.
o Η διεκνισ προβολι και θ ανάπτυξθ του ςφγχρονου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ιδιαίτερα δε
του κινθματογράφου και των νεανικϊν οπτικοακουςτικϊν δθμιουργιϊν.
o Η ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ δθμιουργικισ
βιομθχανίασ.
o Η εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων άτυπθσ μάκθςθσ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ για τθν
καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δθμιουργία.
o Η μελζτθ, καταγραφι, διάςωςθ και ανάπτυξθ, μζςω τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν
ζργων, τθσ τοπικισ ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ, τθσ μυκολογίασ και του πολιτιςμοφ.
o Η ανάδειξθ και κακιζρωςθ του Ρφργου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ωσ τόπου
δθμιουργικισ ςυνάντθςθσ και επικοινωνίασ Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν με το
ελλθνικό κοινό και ιδίωσ με τουσ νζουσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ κεςμικοφσ φορείσ και
τισ οργανϊςεισ του παιδικοφ κινθματογράφου, τθσ κινθματογραφικισ εκπαίδευςθσ και
τθσ οπτικοακουςτικισ επικοινωνίασ και ζκφραςθσ των παιδιϊν και των νζων.
Άρκρο 5 – Φορζασ Υλοποίθςθσ
1. Φορζασ υλοποίθςθσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ είναι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με τθν
επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ – Κοινωνικι
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», που φζρει τον διακριτικό
τίτλο «ΚΟΙΝΣΕΡ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ».
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2. Ο φορζασ υλοποίθςθσ δφναται να ςυνεργάηεται ι να ανακζτει ςε τρίτουσ, που διακζτουν
τθν κατάλλθλθ εμπειρία, τεχνογνωςία και υποδομι, τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων
δραςτθριοτιτων για τθν παραγωγι του βζλτιςτου αποτελζςματοσ.
Άρκρο 6 – Ρόροι
1. Οι πόροι του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ προζρχονται από:
o Τθν ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
o Τθν ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
o Τισ ενιςχφςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ.
o Τισ χορθγίεσ, δωρεζσ και κλθροδοςίεσ δθμοςίων ι ιδιωτικϊν φορζων και οργανιςμϊν.
o Τα τυχόν ζςοδα του Φεςτιβάλ.
o Τουσ πόρουσ του αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ με τθν επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ – Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ
Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ».
2. Η διαχειριςτικι χριςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ, αρχίηει τθν 1 θ
Ιανουαρίου κάκε ζτουσ και τελειϊνει τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ.
Άρκρο 7 – Ρροχπολογιςμόσ & Απολογιςμόσ δαπανϊν
1. Ο οικονομικόσ προχπολογιςμόσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςυντάςςεται μετά από ειςιγθςθ
του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι. Ο προχπολογιςμόσ λαμβάνει κάκε φορά υπ’ όψθ τισ
οικονομικζσ δυνατότθτεσ, δθλαδι τισ επιχορθγιςεισ, τα λοιπά ζςοδα κλπ., κακϊσ και το
ςυνολικό πρόγραμμα δράςθσ και τισ τυχόν ειδικζσ απαιτιςεισ του.
2. Ο οικονομικόσ απολογιςμόσ δθμοςιοποιείται κάκε χρόνο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, και υποβάλλεται με κάκε λεπτομζρεια ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςε κάκε άλλο χορθγό.
Άρκρο 8 – Πργανα Διοίκθςθσ
1. Πργανα Διοίκθςθσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ είναι:
o Η Τριμελισ Γραμματεία.
o Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.
Άρκρο 9 – Αρμοδιότθτεσ Τριμελοφσ Γραμματείασ
1. Η Τριμελισ Γραμματεία του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό
Διευκυντι, τον Επιμελθτι τθσ Camera Zizanio και τον Οργανωτικό υπεφκυνο.
2. Η Τριμελισ Γραμματεία ςυγκαλείται μετά από πρόςκλθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, ο
οποίοσ καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ και προεδρεφει των ςυνεδριάςεϊν τθσ. Στισ
ςυνεδριάςεισ τθσ Τριμελοφσ Γραμματείασ δφναται να καλοφνται και να παρίςτανται ςτελζχθ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ του όταν πρόκειται να ςυηθτθκοφν κζματα
ςτθν υλοποίθςθ των οποίων ςυμμετζχουν.
3. Η Τριμελισ Γραμματεία είναι αρμόδια για όλα γενικϊσ τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθ
διοίκθςθ και διαχείριςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, με εξαίρεςθ αυτά για τα οποία αποκλειςτικά
αρμόδιοσ είναι ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.
4. Ειδικότερα, θ Τριμελισ Γραμματεία:
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Εγκρίνει, μετά από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, τθν πολιτικι του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και
των οικονομικϊν δυνατοτιτων του.
Εγκρίνει, μετά από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, τον ετιςιο προχπολογιςμό,
τθν ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων και τον οικονομικό απολογιςμό, τα οποία ςτθ ςυνζχεια
υποβάλλει ςτουσ φορείσ που ζχουν χρθματοδοτιςει τθ λειτουργία του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ.
Εγκρίνει τισ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ του εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.
Αποδζχεται δωρεζσ, ειςφορζσ, χορθγίεσ και προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ εκμετάλλευςθ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν του.
Ελζγχει το προςωπικό για τυχόν αμζλειεσ ι ακζτθςθ ωσ προσ τθν εφαρμογι του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ ι ωσ προσ άλλα κζματα που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ των
δράςεων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.

Άρκρο 10 – Αρμοδιότθτεσ Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι
1. Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τθ χάραξθ τθσ πολιτικισ και του
προγράμματοσ όλων των δραςτθριοτιτων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.
2. Ειδικότερα, ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ:
o Εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ και τθν πολιτικι του Φεςτιβάλ και ειςθγείται ςτθν Τριμελι
Γραμματεία τον ετιςιο Ρρογραμματιςμό Δράςθσ και τον Οικονομικό Ρροχπολογιςμό.
o Υποβάλλει Ετιςια Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων με τον Απολογιςμό Δραςτθριοτιτων και τον
Οικονομικό Απολογιςμό.
o Αξιολογεί, επιλζγει και κατατάςςει τισ ταινίεσ που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςτικό
Ρρόγραμμα του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ
κακϊσ και ςτα μθ διαγωνιςτικά προγράμματά του και κακορίηει τθν θμζρα και τθν ϊρα
τθσ προβολισ τουσ.
o Επιλζγει και διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον Επιμελθτι τθσ CameraZizanio, το
πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων School Cinema και κακορίηει τθν θμζρα
και τθν ϊρα τθσ διεξαγωγισ τουσ.
o Επιλζγει και διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον Οργανωτικό υπεφκυνο, το πρόγραμμα
των Ραράλλθλων Εκδθλϊςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων και κακορίηει τθν θμζρα και
τθν ϊρα τθσ παρουςίαςισ τουσ.
o Ορίηει τα μζλθ των Διεκνϊν Κριτικϊν Επιτροπϊν που κα αποφαςίςουν για τθν απονομι
των Βραβείων του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ.
o Ρροςκαλεί ςκθνοκζτεσ, καλλιτζχνεσ, δθμοςιογράφουσ, ςυντελεςτζσ ταινιϊν και
γενικότερα πρόςωπα που ζχουν ςχζςθ με τον κινθματογράφο και τον πολιτιςμό από τθν
Ελλάδα και το εξωτερικό.
o Εκπροςωπεί το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.
o Επικοινωνεί με άλλα διεκνι φεςτιβάλ, γραφεία παραγωγισ και διανομισ και
ενθμερϊνεται για τισ νζεσ διεκνείσ παραγωγζσ ταινιϊν.
o Ταξιδεφει ςτο εξωτερικό για τθν ανάπτυξθ των διεκνϊν ςχζςεων.
o Ρραγματοποιεί επαφζσ και ςυνεννοιςεισ με κινθματογραφιςτζσ, ειδικοφσ τθσ
εκπαίδευςθσ περί τα οπτικοακουςτικά και κεςμικοφσ παράγοντεσ για τθν προϊκθςθ των
ςκοπϊν του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.
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Επιςκζπτεται ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα και ςτισ περιοχζσ του απόδθμου Ελλθνιςμοφ για
τθν παροχι ενθμζρωςθσ και ςυμβουλϊν για τθ χριςθ του κινθματογράφου ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Συνεργάηεται με ειδικοφσ για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων ςτθ δθμιουργικι χριςθ
των νζων τεχνολογιϊν.
Επεξεργάηεται κεωρθτικά κείμενα για τθν κινθματογραφικι παιδεία.
Επιςθμαίνει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ταινιϊν και ςυνεργάηεται με τουσ τεχνικοφσ
και άλλουσ επαγγελματίεσ για τθ ςωςτι προβολι τουσ κακϊσ και για τθν εξαςφάλιςθ του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ.
Επιλαμβάνεται κάκε προβλιματοσ που προκφπτει και το οποίο ςχετίηεται με τθν
εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ.

Άρκρο 11 – Αρμοδιότθτεσ Επιμελθτι CameraZizanio
1. Ο Επιμελθτισ τθσ Camera Zizanio ζχει τθν ευκφνθ για τθ χάραξθ του προγράμματοσ δράςθσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Συνάντθςθσ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio.
2. Ειδικότερα, ο Επιμελθτισ τθσ Camera Zizanio:
o Αξιολογεί, επιλζγει και κατατάςςει τισ ταινίεσ που ςυμμετζχουν ςτα Διαγωνιςτικά
Ρρογράμματα τθσ Camera Zizanio κακϊσ και ςτο Διεκνζσ Ρλθροφοριακό Ρρόγραμμα και
κακορίηει τθν θμζρα και τθν ϊρα προβολισ τουσ.
o Επιλζγει και διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι, το πρόγραμμα
των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων School Cinema και ζχει τθν ευκφνθ των
κινθματογραφικϊν εργαςτθρίων και των ςεμιναρίων.
o Ορίηει τα ενιλικα μζλθ που δεν είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ, των Διεκνϊν Κριτικϊν
Επιτροπϊν που κα αποφαςίςουν για τθν απονομι των Βραβείων των Διαγωνιςτικϊν
Ρρογραμμάτων τθσ Camera Zizanio.
o Επεξεργάηεται κεωρθτικά κείμενα για τθν κινθματογραφικι παιδεία.
o Συμμετζχει ςε εκπαιδευτικζσ αποςτολζσ, κακϊσ και ςε ςυνζδρια, ςεμινάρια, θμερίδεσ
κλπ. και υλοποιεί προγράμματα κινθματογραφικισ εκπαίδευςθσ.
o Εκπροςωπεί τθν Camera Zizanio ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και φροντίηει για τθν
προϊκθςθ νεανικϊν ταινιϊν ςε διεκνι φεςτιβάλ.
Άρκρο 12 – Αρμοδιότθτεσ Οργανωτικοφ υπευκφνου
1. Ο Οργανωτικόσ υπεφκυνοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ δράςθσ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, το οποίο χαράςςει ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ και το οποίο αφορά
ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται, τόςο κατά τθν ετιςια διοργάνωςθ όςο
και κατά τθ διάρκεια του ζτουσ.
2. Ειδικότερα, οι αρμοδιότθτζσ του Οργανωτικοφ υπευκφνου είναι οι εξισ:
o Σχεδιαςμόσ, εξειδίκευςθ και προετοιμαςία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
δραςτθριοτιτων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, τθσ Camera Zizanio, των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων School Cinema και των Ραράλλθλων Εκδθλϊςεων.
o Επιλογι και διαμόρφωςθ, ςε ςυνεργαςία με τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι, του
προγράμματοσ των Ραράλλθλων Εκδθλϊςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων.
o Συντονιςμόσ και εποπτεία των μόνιμων και εποχικϊν δομϊν του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
(διοικθτικι υποςτιριξθ, φιλοξενία, τεχνικι υποςτιριξθ, επικοινωνία, εργαςτιρια,
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παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικοί ςυνεργάτεσ κλπ.) και ςυντονιςμόσ του
προςωπικοφ και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν.
Εποπτεία και παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν πιςτι τιρθςθ του
προγράμματοσ δραςτθριοτιτων και αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.
Ρροετοιμαςία και επεξεργαςία των κάκε είδουσ ςυμβάςεων με νομικά ι φυςικά
πρόςωπα που αφοροφν ςτθ διοργάνωςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και παρακολοφκθςθ
τθσ πορείασ τουσ.
Σφνταξθ του οικονομικοφ προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
προγράμματοσ δραςτθριοτιτων, εξειδίκευςθ των κωδικϊν δαπανϊν και παρακολοφκθςθ
τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ.
Σφνταξθ και επιμζλεια των κειμζνων του Απολογιςμοφ Δραςτθριοτιτων και του
Οικονομικοφ Απολογιςμοφ.
Συνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κλπ. ϊςτε κατά τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ να τθροφνται πιςτά θ ιςχφουςα νομοκεςία, οι υπουργικζσ
αποφάςεισ και οι λοιπζσ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του κράτουσ και ρυκμίηουν
τα κζματα αυτά.
Συναντιςεισ εργαςίασ με τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, εκελοντζσ κλπ. για τθν
ενθμζρωςι τουσ, τθν εξειδίκευςθ του προγράμματοσ δράςθσ ςτουσ τομείσ που τουσ
αφοροφν και τουσ τρόπουσ ςυμμετοχισ τουσ για τθν υλοποίθςι του.
Εκπροςϊπθςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζναντι κάκε ςυνεργαηόμενου ι άλλου φορζα ςτθν
περίπτωςθ κωλφματοσ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι.
Εποπτεία των χϊρων διεξαγωγισ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ (κινθματογραφικζσ αίκουςεσ,
εργαςτιρια κλπ.) και μζριμνα για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν
απρόςκοπτθ διεξαγωγι των προβολϊν, των εκδθλϊςεων κλπ.
Εποπτεία και παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν για τθν αυςτθρι τιρθςθ των
προβλεπόμενων μζτρων που αφοροφν ςτθν προςταςία και ςτθν αςφάλεια των κεατϊν
και των εργαηομζνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρκρο 13 – Χρόνοσ διεξαγωγισ
1. Το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ διεξάγεται κάκε
χρόνο τουσ μινεσ Νοζμβριο – Δεκζμβριο, ςτον Ρφργο.Ο ακριβισ χρόνοσ διεξαγωγισ του
ορίηεται με απόφαςθ τθσ τθσ Τριμελοφσ Γραμματείασ, ζπειτα από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ
Διευκυντι.
2. Στο πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ διεξάγονται παράλλθλα προγράμματα προβολισ,
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και λοιπζσ παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ ςε άλλεσ πόλεισ του νομοφ
Ηλείασ και τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Άρκρο 14 – Δραςτθριότθτεσ
1. Στο πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ οργανϊνονται:
o Το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ, που
περιλαμβάνει Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα με τζςςερα αυτοτελι τμιματα και παράλλθλα μθ
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διαγωνιςτικά προγράμματα με κεματικά αφιερϊματα, ρετροςπεκτίβεσ, ειδικζσ προβολζσ
κλπ.
o Η Ευρωπαϊκι Συνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio, που
περιλαμβάνει τρία Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα ταινιϊν από παιδιά, εφιβουσ και νζουσ
μζχρι 20ετϊν και Ρλθροφοριακό Ρανόραμα νεανικϊν ταινιϊν.
o Τα εκπαιδευτικά προγράμματα School Cinema, που περιλαμβάνουν κινθματογραφικά
εργαςτιρια για παιδιά, ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ, masterclasses κλπ.
o Ραράλλθλεσ Εκδθλϊςεισ, που περιλαμβάνουν ποικίλεσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ και
εκδθλϊςεισ για το ςινεμά, το κζατρο, τθ λογοτεχνία, τθ μουςικι κλπ.
2. Πλεσ οι εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ και δεν μποροφν να διαχωριςτοφν.
Άρκρο 15 – Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
1. Το Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά
και Νζουσ περιλαμβάνει τζςςερα αυτοτελι τμιματα:
o Τμιμα I. Ταινίεσ Μυκοπλαςίασ Μεγάλου Μικουσ.
o Τμιμα II. Ταινίεσ Μυκοπλαςίασ Μικροφ Μικουσ.
o Τμιμα III. Ταινίεσ animation Μεγάλου, Μεςαίου και Μικροφ Μικουσ.
o Τμιμα IV. Ταινίεσ ντοκιμαντζρ Μεγάλου, Μεςαίου και Μικροφ Μικουσ (Kids & Docs).
2. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, οι ταινίεσ
πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
o Να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο ετϊν πριν από τθν
ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ.
o Να είναι διακζςιμεσ ςε ψθφιακό αρχείο υψθλισ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ (EntryForm).
o Να μθν ζχει προθγθκεί δθμόςια εμπορικι προβολι τουσ από κινθματογραφικι αίκουςα ι
τθλεοπτικό ςτακμό ςτθν Ελλάδα και να μθν ζχουν διανεμθκεί ςε DVD ι άλλο μζςο.
Με απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι δφναται να υπάρχουν μεμονωμζνεσ εξαιρζςεισ
των ανωτζρω όρων, εφ’ όςον κρίνει ότι μια ι περιςςότερεσ ταινίεσ πρζπει να ενταχκοφν ςτο
διαγωνιςτικό πρόγραμμα για καλλιτεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ. Ειδικότερα, ο Καλλιτεχνικόσ
Διευκυντισ δφναται να περιλαμβάνει ςτο Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα και ταινίεσ που ζχουν
ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα μζχρι τριϊν ετϊν πριν από τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ,
εφ’ όςον τθροφνται οι υπόλοιποι όροι.
3. Οι υποψιφιεσ ταινίεσ υποβάλλονται το αργότερο μζχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ με
DVD ι άλλο ψθφιακό μζςο, το οποίο πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πλιρεισ διαλόγουσ τθσ
ταινίασ ςτθν Αγγλικι ι ςτθν Γαλλικι γλϊςςα, με ςυμπλθρωμζνθ τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ, θ
οποία πρζπει να υπογράφεται από τον παραγωγό και τον ςκθνοκζτθ τθσ ταινίασ, και με
πλιρεσ πλθροφοριακό υλικό.
4. Οι ξενόγλωςςεσ ταινίεσ που κα επιλεγοφν για το Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα, κα
μεταφραςτοφν και κα υποτιτλιςτοφν με ευκφνθ και δαπάνεσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Ομοίωσ, οι ελλθνικζσ ταινίεσ κα μεταφραςτοφν και κα υποτιτλιςτοφν ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα.
5. Η επιλογι των ταινιϊν για το Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ γίνεται από
τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι με αποκλειςτικά κριτιρια τθν καλλιτεχνικι αξία και τθν
παιδαγωγικι ςθμαςία τουσ.Κατά τθ διαδικαςία επιλογισ των ταινιϊν, ο Καλλιτεχνικόσ
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Διευκυντισ δφναται να υποβοθκείται από Γνωμοδοτικι Επιτροπι, τα μζλθ τθσ οποίασ ορίηει ο
ίδιοσ, και θ οποία αποτελείται από άτομα του επαγγελματικοφ χϊρου και από
προςωπικότθτεσ των γραμμάτων και των τεχνϊν.Οι θμζρεσ και οι ϊρεσ προβολισ όλων των
ταινιϊν του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ κακορίηονται από τον
Καλλιτεχνικό Διευκυντι.
6. Άλλοι ειδικότεροι όροι, προχποκζςεισ και δεςμεφςεισ για τθ ςυμμετοχι ταινίασ ςτο
Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, προςδιορίηονται ειδικότερα ςτθν Αίτθςθ
Συμμετοχισ.
Άρκρο 16 – Κριτικζσ Επιτροπζσ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
1. Για τθν αξιολόγθςθ των ταινιϊν του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ,
ςυςτινονται οι εξισ κριτικζσ επιτροπζσ, τα μζλθ των οποίων ορίηονται από τον Καλλιτεχνικό
Διευκυντι:
o Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για τα Τμιματα I, II, και III του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ,
αποτελοφμενθ από τουλάχιςτον πζντε (5) καλλιτζχνεσ, κεςμικά πρόςωπα και άλλουσ
επαγγελματίεσ του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ. Τουλάχιςτον ζνα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ πρζπει να ζχει ελλθνικι
υπθκοότθτα.
o Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για το Τμιμα IV (Kids&Docs) του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ,
αποτελοφμενθ από τουλάχιςτον πζντε (5) καλλιτζχνεσ, κεςμικά πρόςωπα και άλλουσ
επαγγελματίεσ του Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ. Τουλάχιςτον δυο από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ πρζπει να ζχουν ελλθνικι
υπθκοότθτα.
Ανάλογα με τον αρικμό των ταινιϊν του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ, ο Καλλιτεχνικόσ
Διευκυντισμπορεί να ςυςτινει, αν το κρίνει απαραίτθτο, ξεχωριςτι Κριτικι Επιτροπι.
αποκλειςτικά για τθν βράβευςθ των ταινιϊν κινουμζνου ςχεδίου.
2. Τα μζλθ των δυο ανωτζρω επιτροπϊν δεν μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με τισ
διαγωνιηόμενεσ ταινίεσ είτε αυτι αφορά ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία τθσ ταινίασ είτε ςτθ
διαδικαςία παραγωγισ ι διανομισ τθσ.
3. Για τθν αξιολόγθςθ των ταινιϊν κακενόσ από τα τζςςερα τμιματα του Διαγωνιςτικοφ
Ρρογράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, ςυςτινονται αντίςτοιχα οι Κριτικζσ Επιτροπζσ των
Ραιδιϊν, που απονζμουν δικά τουσ βραβεία. Τα μζλθ των τεςςάρων αυτϊν επιτροπϊν
αποτελοφνται από παιδιά, εφιβουσ και νζουσ μζχρι 20 ετϊν και επιλζγονται κατόπιν
διαδικαςίασ κλιρωςθσ.
4. Οι αποφάςεισ όλων των κριτικϊν επιτροπϊν είναι τελεςίδικεσ.
Άρκρο 17 – Βραβεία Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
1. Η Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για τα Τμιματα I, II, και III του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ απονζμει τα εξισ Βραβεία:
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Μικροφ Μικουσ Μυκοπλαςίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Μικροφ Μικουσ Κινουμζνων Σχεδίων.
o Βραβείο Σκθνοκεςίασ Ταινίασ Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο Σεναρίου Ταινίασ Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ερμθνείασ Αγοριοφ ςε ταινία Μεγάλου Μικουσ.
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o Βραβείο Καλφτερθσ Ερμθνείασ Κοριτςιοφ ςε ταινία Μεγάλου Μικουσ.
Η Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει Ειδικά Βραβεία ι/και Εφφθμεσ Μνείεσ για να εξάρει
ιδιαίτερεσ αρετζσ άλλων ταινιϊν.
2. Η Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για το Τμιμα IV (Kids&Docs) του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ απονζμει τα εξισ Βραβεία:
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Ντοκιμαντζρ Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Ντοκιμαντζρ Μικροφ & Μεςαίου Μικουσ.
o Βραβείο Σκθνοκεςίασ Ταινίασ Ντοκιμαντζρ Μεγάλου Μικουσ.
Η Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει Ειδικά Βραβεία ι/και Εφφθμεσ Μνείεσ για να εξάρει
ιδιαίτερεσ αρετζσ άλλων ταινιϊν.
3. Κάκε μια από τισ Κριτικζσ Επιτροπζσ των Ραιδιϊν απονζμει αντίςτοιχα το δικό τθσ βραβείο
ωσ εξισ:
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Μικροφ Μικουσ Μυκοπλαςίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Μικροφ Μικουσ Κινουμζνων Σχεδίων.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Ντοκιμαντζρ Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ Ντοκιμαντζρ Μικροφ & Μεςαίου Μικουσ.
4. Βραβείο του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ είναι ο Κότινοσ. Τα βραβεία του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ δεν
είναι χρθματικά. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςε φορείσ με ςυναφείσ ςκοποφσ
να ενιςχφςουν οικονομικά τισ βραβευόμενεσ ταινίεσ.
5. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ επιτρζπει ςε οργανιςμοφσ με ςυναφείσ ςκοποφσ να απονείμουν
βραβεία ςε ταινίεσ του Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ που προωκοφν τουσ ειδικοφσ ςκοποφσ
των οργανιςμϊν αυτϊν. Τζτοια βραβεία απονζμουν ςιμερα οι εξισ οργανιςμοί:
o Βραβείο CIFEJ, από το Διεκνζσ Κζντρο Κινθματογράφου για Ραιδιά και Νζουσ /
CentreInternationalduFilmpour l' EnfanceetlaJeunesse.
o Βραβείο ECFA, από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ραιδικοφ Κινθματογράφου / European Children's
Film Association.
o Βραβείο «Ανκρϊπινεσ Αξίεσ», από τθ Βουλι των Ελλινων.
o Βραβείο ΟΚΛΕ, από τθν Ομοςπονδία Κινθματογραφικϊν Λεςχϊν Ελλάδασ.
Άρκρο 18 – Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν Camera Zizanio
1. Η Ευρωπαϊκι Συνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio είναι
αυτοτελισ διοργάνωςθ για τθν προβολι τθσ νεανικισ οπτικοακουςτικισ δθμιουργίασ ςτθν
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και διεξάγεται παράλλθλα με το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ. Ζχει τρία Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα (Ευρωπαϊκό, Διεκνζσ
και Ελλθνικό) και ζνα Ρλθροφοριακό, κακζνα από τα οποία χωρίηεται ςε τρεισ θλικιακζσ
κατθγορίεσ ωσ εξισ: Α’: ζωσ 12 ετϊν. Β’: 13 ζωσ 16 ετϊν. Γ’: 17 ζωσ 20 ετϊν.
2. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα τθσ Camera Zizanio, οι ταινίεσ
πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
o Να ζχουν δθμιουργθκεί από παιδιά και νζουσ μζχρι 20 ετϊν, ανεξάρτθτα εάν αποτελοφν
ατομικζσ ι ςυλλογικζσ εργαςίεσ τουσ.
o Να αποτελοφν προϊόν των ίδιων των παιδιϊν, ιδίωσ θ ιδζα και τα μθνφματα τθσ κάκε
ταινίασ, ανεξάρτθτα εάν ζχουν ςυμβουλευκεί ι όχι ενιλικεσ (εκπαιδευτικοφσ, καλλιτζχνεσ
κλπ.) για διάφορα ηθτιματα ι τθν τεχνικι επεξεργαςία.
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o Να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των 24 μθνϊν πριν από τθν
ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ.
o Να μθν ξεπερνοφν ςε διάρκεια τα δζκα (10) λεπτά.
o Να είναι διακζςιμεσ ςε DVD ι οποιοδιποτε ψθφιακό αρχείο ϊςτε να μπορεί να
αναπαραχκεί από τα διαδεδομζνα μζςα αναπαραγωγισ εικόνασ.
3. Ρρόςκετα κριτιρια επιλογισ ι αποκλειςμοφ ταινιϊν από τα Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα και
το Ρλθροφοριακό Ρρόγραμμα τθσ Camera Zizanio είναι τα εξισ:
o Αποκλείονται οι ταινίεσ που περιζχουν ρατςιςτικά, φαςιςτικά ι ςεξιςτικά μθνφματα.
o Οι ταινίεσ που υποβάλλονται από ςχολεία δεν μποροφν να ξεπερνοφν τισ δυο για κάκε
ομάδα μακθτϊν.
o Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ το είδοσ (μυκοπλαςία, animation, ντοκιμαντζρ) ι ωσ
προσ το κζμα που πραγματεφεται κάκε ταινία.
o Τυχόν τεχνικζσ ατζλειεσ δεν αποτελοφν κριτιριο αποκλειςμοφ.
o Ταινίεσ ςτισ οποίεσ θ ςυμμετοχι των παιδιϊν είναι μικρότερθ του 50% ι οι ενιλικεσ
ςυνεργάτεσ υπογράφουν το ςενάριο ι/και τθ ςκθνοκεςία, ςυμμετζχουν μόνο ςτο
Ρλθροφοριακό Ρρόγραμμα.
4. Οι υποψιφιεσ ταινίεσ υποβάλλονται το αργότερο μζχρι τισ 10 Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ με
τθν θλεκτρονικι Αίτθςθ Συμμετοχισ. Για κάκε ταινία υποβάλλεται χωριςτι αίτθςθ. Μζχρι τθν
ίδια θμερομθνία πρζπει να ζχουν ςταλεί ςτθν CameraZizanio:
o DVD τθσ ταινίασ ι ψθφιακό αρχείο τθσ ταινίασ μζςω wetransfer, dropbox ι άλλθσ ςχετικισ
υπθρεςίασ.
o Αρχείο κειμζνου με πλιρεσ πλθροφοριακό υλικό: περίλθψθ υπόκεςθσ, ςυντελεςτζσ κλπ.
o Δυο (2) τουλάχιςτον φωτογραφίεσ τθσ ταινίασ ςε ψθφιακι μορφι (προτιμθτζο jpeg,
300dpi).
5. Ρροκριματικι Επιτροπι, τα μζλθ τθσ οποίασ ορίηει ο Επιμελθτισ τθσ CameraZizanio,
επιλζγει τισ ταινίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτα Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα. Οι ταινίεσ που δεν
κα επιλεγοφν για τα Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα, κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρλθροφοριακό
Ρρόγραμμα. Ελλθνικζσ ταινίεσ που κα επιλεγοφν για το Ελλθνικό Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα,
δφναται να επιλεγοφν και για το Ευρωπαϊκό Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα. Στθν περίπτωςθ αυτι,
κα ηθτθκεί να φζρουν αγγλικοφσ υποτίτλουσ.
6. Για κάκε διαγωνιηόμενθ ταινία ςτο Ευρωπαϊκό Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα, το Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ καλφπτει τα ζξοδα διαμονισ ενόσ ατόμου για πζντε θμζρεσ και τισ μετακινιςεισ του
από τθν Ακινα ςτον Ρφργο και αντιςτρόφωσ. Δεν καλφπτει αεροπορικά ειςιτιρια. Για τισ
διαγωνιηόμενεσ ταινίεσ ςτο Ελλθνικό Διαγωνιςτικό Ρρόγραμμα, το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ μπορεί
να αναλάβει τθ φιλοξενία των διαγωνιηόμενων μόνο αν εξαςφαλίςει τισ αναγκαίεσ χορθγίεσ.
Σε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ παρζχει ελεφκερθ είςοδο ςτισ εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ και δωρεάν τα ζντυπα.
7. Οι δθμιουργοί των βραβευμζνων ταινιϊν εκχωροφν ςτθν Camera Zizanio το δικαίωμα να
προβάλλει τισ ταινίεσ τουσ ςε εκδθλϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ςτθν Ελλάδα και το
Εξωτερικό.
8. Άλλοι ειδικότεροι όροι, προχποκζςεισ και δεςμεφςεισ για τθ ςυμμετοχι ταινίασ ςτα
Διαγωνιςτικά Ρρογράμματα τθσ Camera Zizanio, προςδιορίηονται ειδικότερα ςτθν Αίτθςθ
Συμμετοχισ.
Άρκρο 19 – Κριτικζσ Επιτροπζσ CameraZizanio
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1. Για τθν αξιολόγθςθ των ταινιϊν των Διαγωνιςτικϊν Ρρογραμμάτων τθσ Camera Zizanio,
ςυςτινονται αντιςτοίχωσ τρεισ κριτικζσ επιτροπζσ. Οι επιτροπζσ είναι μικτζσ, αποτελοφνται
δθλαδι από ενιλικεσ, παιδιά, εφιβουσ και νζουσ (μακθτζσ ι φοιτθτζσ) μζχρι 20 ετϊν. Τα
ενιλικα μζλθ των επιτροπϊν, που δεν είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ, ορίηονται από τον Επιμελθτι
τθσ CameraZizanio. Τα μθ ενιλικα μζλθ (παιδιά και ζφθβοι) κακϊσ και οι νζοι (μακθτζσ ι
φοιτθτζσ) μζχρι 20 ετϊν επιλζγονται κατόπιν διαδικαςίασ κλιρωςθσ.
2. Οι Κριτικζσ Επιτροπζσ τθσ CameraZizanio είναι οι εξισ:
o Κριτικι Επιτροπι Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ.
o Κριτικι Επιτροπι Διεκνοφσ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ.
o Κριτικι Επιτροπι Ελλθνικοφ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ.
3. Τα μζλθ των κριτικϊν επιτροπϊν δεν μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με τισ
διαγωνιηόμενεσ ταινίεσ.
4. Οι αποφάςεισ των κριτικϊν επιτροπϊν είναι τελεςίδικεσ.
Άρκρο 20 – Βραβεία Camera Zizanio
1. Η Κριτικι Επιτροπι του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Camera Zizanio
απονζμει τα εξισ βραβεία:
o Α’ Κατθγορία ζωσ 12 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Β’ Κατθγορία 13-16 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Γ’ Κατθγορία 17-20 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
Επίςθσ, θ Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει κατά περίπτωςθ και άλλα βραβεία
(animation, documentary κλπ.) ι Εφφθμεσ Μνείεσ.
2. Η Κριτικι Επιτροπι του Διεκνοφσ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Camera Zizanio
απονζμει τα εξισ βραβεία:
o Α’ Κατθγορία ζωσ 12 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Β’ Κατθγορία 13-16 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Γ’ Κατθγορία 17-20 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
Επίςθσ, θ Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει κατά περίπτωςθ και άλλα βραβεία
(animation, documentary κλπ.) ι Εφφθμεσ Μνείεσ.
3. Η Κριτικι Επιτροπι του Ελλθνικοφ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Camera Zizanio
απονζμει τα εξισ βραβεία:
o Α’ Κατθγορία ζωσ 12 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Β’ Κατθγορία 13-16 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Γ’ Κατθγορία 17-20 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
Επίςθσ, θ Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει κατά περίπτωςθ και άλλα βραβεία
(animation, documentary κλπ.) ι Εφφθμεσ Μνείεσ.
4. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ επιτρζπει ςε οργανιςμοφσ με ςυναφείσ ςκοποφσ να απονείμουν
βραβεία ςε ταινίεσ του Ελλθνικοφ Διαγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Camera Zizanio που
προωκοφν τουσ ςκοποφσ των οργανιςμϊν αυτϊν. Τζτοια βραβεία που δίδονται ςιμερα είναι
τα εξισ:
o Bραβείο Νίκου Καβουκίδθ.
o Βραβείο Συνθγόρου του Ρολίτθ.
o Βραβείο Εκπαιδευτικισ αδιοτθλεόραςθσ.
o Βραβείο Σχολισ Κινθματογράφου Τθλεόραςθσ Λυκοφργου Σταυράκου.
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5. Βραβείο τθσ Camera Zizanio είναι θ Camera. Τα βραβεία τθσ Camera Zizanio δεν είναι
χρθματικά. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςε φορείσ με ςυναφείσ ςκοποφσ να
ενιςχφςουν οικονομικά τισ βραβευόμενεσ ταινίεσ τθσ Camera Zizanio ι να παράςχουν τεχνικά
μζςα για το γφριςμα μιασ νζασ ταινίασ των δθμιουργϊν τουσ.
Άρκρο 21 – Επίλυςθ διαφορϊν
1. Η ςυμμετοχι ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και
ςτθν Ευρωπαϊκι Συνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio
προχποκζτει αποδοχι του παρόντοσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ.
2. Αρμόδιοσ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του παρόντοσ
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ είναι ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.
3. Για τθν επίλυςθ τυχόν δικαςτικϊν διαφορϊν, αρμόδια δικαςτιρια είναι τα δικαςτιρια με
ζδρα τον Ρφργο.
Ο παρόν Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για
Ραιδιά και Νζουσ αποτελεί Ραράρτθμα και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Λειτουργία και ανάπτυξθ
του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”», μεταξφ
του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
αςτικοφ ςυνεταιριςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και
Νζουσ - Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ».
Συντάχκθκε ςε τρία αντίτυπα και υπεγράφθ ωσ ακολοφκωσ:
Ακινα, … ……………………….. 2021

ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
……………………………………

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΣΕΡ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΡΙΑΣ

…………………..…………….

………………………………
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ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
για τθν υλοποίθςθ του ζργου
«Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”»

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ
Γενικόσ Ρροχπολογιςμόσ Δαπανϊν*
Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ
Λειτουργικά: ενοίκια, θλεκτρικό, τθλεφωνία-ίντερνετ, κζρμανςθ,
φδρευςθ, κακαριότθτα, αναλϊςιμα, ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, ζξοδα
ςυντιρθςθσ κλπ.
Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ: ψθφιακζσ πλατφόρμεσ, λογιςτικζσ υπθρεςίεσ,
ςυνδρομζσ κλπ.
Τακτικό και ζκτακτο προςωπικό: αμοιβζσ, ΕΦΚΑ, ΦΜΥ κλπ.
Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ, εργαςτιρια, ςεμινάρια: Αμοιβζσ ςυνεργατϊν,
ςκθνοκετϊν και άλλων εκπαιδευτϊν, αναλϊςιμα εργαςτθρίων κλπ.
Ταξίδια - διεκνείσ ςχζςεισ: Επιςκζψεισ ςε άλλα φεςτιβάλ, εκπαιδευτικζσ
αποςτολζσ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ κλπ.
Ταινίεσ:filmtraffic, screeningfees, μεταφορζσ, εκτελωνιςμοί, υπθρεςίεσ
μεταφοράσ αρχείων, ψθφιακζσ μετατροπζσ & επεξεργαςίεσ, μεταφράςεισ
διαλόγων, υποτιτλιςμοί, παρουςιάςεισ, βραβεία, διπλϊματα κλπ.
Τεχνικι υποςτιριξθ: Συςτιματα προβολισ, εξζδρεσ και λοιπόσ
εξοπλιςμόσ, τεχνικζσ εργαςίεσ αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου
(μθχανικοί προβολισ, θχολιπτεσ, τεχνικοί ςκθνισ) κλπ.
Χϊροι: Ενοικίαςθ αικουςϊν προβολισ και άλλων χϊρων εκδθλϊςεων,
διαμορφϊςεισ, μετατροπζσ, ςκθνικά, ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εικόνασ
και ιχου, μεταφορζσ υλικϊν, κακαριότθτα, αςφάλιςθ κεατϊν και
προςωπικοφ, διακόςμθςθ υπαίκριων χϊρων κλπ.
Φιλοξενία προςκεκλθμζνων & ςυνεργατϊν: διαμονι (ξενοδοχεία,
airbnb), εςτίαςθ (γεφματα ςε εςτιατόρια, catering, μικρογεφματα κλπ.),
μετακινιςεισ (ειςιτιρια δθμόςιων μζςων μεταφοράσ, μιςκϊςεισ βαν,
καφςιμα, διόδια κλπ.)
Ρροβολι και δθμοςιότθτα: γραφείο τφπου, παραγωγι Τ/Ο και /Φ spot,
trailer, Τ/Ο dailynews, διαφθμίςεισ ςε ΜΜΕ, τζλθ διαφιμιςθσ κλπ.
Ζντυπα: Σχεδιαςμόσ, ςφνταξθ και επιμζλεια κειμζνων, μεταφράςεισ
κειμζνων, φιλοτζχνθςθ αφιςϊν, καλλιτεχνικι ςχεδίαςθ και επιμζλεια των
εντφπων, εκτυπϊςεισ, βιβλιοδεςίεσ κλπ.
Απρόβλεπτα: διάφορεσ ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ ι προμικειεσ που
κρίνονται αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του Φεςτιβάλ
ΣΥΝΟΛΟ
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* Πλεσ οι δαπάνεσ περιλαμβάνουν τον ΦΡΑ και τουσ λοιποφσ φόρουσ και ειςφορζσ. Οι
κωδικοί και τα ποςά των δαπανϊν είναι ενδεικτικοί και δφναται να τροποποιοφνται
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ προβολϊν και των λοιπϊν εκδθλϊςεων και
δραςτθριοτιτων, χωρίσ να μεταβάλλεται το ςυνολικό φψοσ του Ρροχπολογιςμοφ.
Ο παρόν Ετιςιοσ Γενικόσ Ρροχπολογιςμόσ Δαπανϊν του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ αποτελεί Ραράρτθμα και
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ για τθν
υλοποίθςθ του ζργου «Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ”», μεταξφ του Υπουργείου
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του αςτικοφ
ςυνεταιριςμοφ «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Συλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ».
Συντάχκθκε ςε τρία αντίτυπα και υπεγράφθ ωσ ακολοφκωσ:
Ακινα, … ………………………… 2021

ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
……………………………………

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΣΕΡ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΡΙΑΣ

…………………..…………….

………………………………
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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.: 150106/334/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 125.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα ςτον ΚΑΕ:
02.03.072.0844.01.0001 για τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, με ςκοπό
τθ ςυνειςφορά τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο ζργο «Λειτουργία και Ανάπτυξθ του κεςμοφ
«Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ»».
Β) Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ του Τπουργείου
Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Αςτικοφ υνεταιριςμοφ με τθν
επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για παιδιά και νζουσ – Κοινωνικι
υνεταιριςτικι επιχείρθςθ υλλογικισ και Κοινωνικισ Ωφζλειασ», για τθν υλοποίθςθσ του ζργου:
«Λειτουργία και ανάπτυξθ του κεςμοφ “διεκνζσ φεςτιβάλ κινθματογράφου Αρχαίασ Ολυμπίασ για
παιδιά και νζουσ”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 375.000,00€ 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. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
κ. Γιαννόπουλο Βαςίλειο.
Δ) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ για τθν υπογραφι τθσ
Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ.

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