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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 174001/1120
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ
Π.Δ.Ε.
–
Σμιμα
χεδιαςμοφ
Περιφερειακισ Πολιτικισ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 777/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 173996/1991/24-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 777/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τθσ 2θσ τροποποίθςθσ τθσ υπ. αρικμ. 182686/1885/21.7.2020
Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου
για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν
δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020-2023 Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 37/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 28θ 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.: 174015/1122/24-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςεκλικθ ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 777/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ τθσ 2θσ
τροποποίθςθσ τθσ υπ. αρικμ. 182686/1885/21.7.2020 Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ,
καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ 2020-2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 173996/1991/24-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 100 αυτοφ.
2. Σθν με αρ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου περί «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» όπωσ ιςχφει.
3. Σθν με αρ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023.
4. Σθν με αρ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
715/τ.ΣΟΔΔ/07.09.2020) περί «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
5. Σθν με αρ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Οριςμόσ Προζδρου και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Σθν με αρ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΙΣ7Λ6-Θ3Σ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου αναφορικά με τθν
εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
7. Σθν με αρ. 258207/3469/03-09-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ με τίτλο «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 706/ΤΟΔΔ/09-09-2019).
8. Σθν με αρ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
9. Σθν με αρ. 86808/2-9-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΑΔΑ 6ΠΠΝ465ΧΙ8-ΧΣΞ)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ 14624/7-2-2020 όμοιά τθσ (ΑΔΑ ΩΩΞ465ΜΣΛΡ-ΦΓΒ) περί ζνταξθσ ςτο
πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του ζργου με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθσ τθσ ΔΙΑΠ για τθν
εκπόνθςθ του νζου 4ετοφσ προγράμματοσ 2020-2023).
10. Σθν με αρ. 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».
11. Σθν με αρ. 16665/130/22-1-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1θ Σροποποίθςθ
ςυγκρότθςθσ ομάδασ εκπόνθςθσ μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (τετραετζσ
επιχειρθςιακό πρόγραμμα)» (ΑΔΑ: Ψ1ΜΠ7Λ6-ΙΩΜ).
12. Σθν με αρ. 2043/36-02-2020 Επιςτολι του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου.
13. Σθν με αρ. 2854/19-03-2020 Επιςτολι του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου.
14. Σθν με αρ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/81727/931/31-03-20 επιςτολι ενθμζρωςθσ τθσ ΔΙΑΠ με κζμα «Ζγκριςθ διάκεςθσ
πίςτωςθσ και ενζργειεσ για ςφναψθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ,
καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
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Προγράμματοσ 2020 – 2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» προσ τον Εκτελεςτικό Γραμματζα ΠΔΕ.
15. Σθν με αρ. 3 απόφαςθ τθσ υγκλιτου ςτισ 30/04/2020 (ΑΔΑ: ΩΕ1469Β7Δ-0Λ6) του Πανεπιςτθμίου
Πελοποννιςου
16. Σισ με αρ. πρωτ 96239/6542/24-4-20 (ΑΔΑ:6E497Λ6-Μ9Χ), 96245/6543/24-4-20 (ΑΔΑ: ΩΔ4Ψ7Λ6-ΘΚΘ),
96251/6545/24-4-20 (ΩΡ27Λ6-Φ5Μ) αποφάςεισ αναλιψεων υποχρζωςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
17. Σθν με αρ. 54 /2020 (ΑΔΑ: 9Λ117Λ6-1Τ4) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ περί «Ζγκριςθ ςφναψθσ και χεδίου Προγραμματικισ φμβαςθσ
μεταξφ Π.Δ.Ε. και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι –
απλοποίθςθ διαδικαςιϊν –ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020-2023
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
18. Σθν με αρ. 182686/1885/21.7.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007281627)υπογραφείςα Προγραμματικι φμβαςθ
Μεταξφ των Φορζων Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ
εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020–2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
19. Tισ διατάξεισ του άρκρου 40, ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ αϋ και βϋ
βακμοφ και Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ αϋ βακμοφ».
20. Σο
από
17/11/2020
ζγγραφο
του
Πανεπιςτθμίου
Πελοποννιςου
(αρ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΑΠ/305796/3086/17.11.2020) αιτιματοσ παράταςθσ για το παραδοτζο ΠΔ1.
21. Σθν με αρ. 5887/38/11-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV007993501 2021-01-11 υπογραφείςα 1θ Σροποποίθςθ
Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ των Φορζων Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου
για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και
εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020–2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
22. Σο από 02/03/2021 ζγγραφο Γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ για
τροποποίθςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ςτο ςθμείο του άρκρου 2 και παράταςθσ (αρ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΑΠ/55799/584).
23. Σο από 19/03/2021 ζγγραφο του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου (αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΔΘΔ/72545/548)
αιτιματοσ τροποποίθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ παράταςθσ.
24. Σο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με το Πρακτικό 01/20-04-2021 τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τρατθγικοφ
χεδιαςμοφ και το Πρακτικό 01/21-04-2021 τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ Αναδιοργάνωςθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ ΠΔΕ, απαιτείται να τροποποιθκοφν τα ςθμεία ΠΑ2, ΠΑ3, ΠΑ4, ΠΒ3 και ΠΔ1 του Παραρτιματοσ ΙΙ,και
το ςθμείο του άρκρου 2 τθσ με αρ. 5887/38/11-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV007993501 2021-01-11) υπογραφείςασ
1θσ Σροποποίθςθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, για τθν εφρυκμθ παρακολοφκθςθ και εκτζλεςι τθσ.
25. Σθν με αρ. 10/ 07-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ2Ω469Β7Δ-2ΓΟ) απόφαςθ τθσ 192θσ υνεδρίαςθσ τθσ υγκλιτου του
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου με κζμα: «Σροποποίθςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ΠΔΕ-ΠαΠελ μετά από
ειςιγθςθ των Κοινϊν Επιτροπϊν Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ».
Ειςθγοφμαςτε
Σθν 2θ τροποποίθςθ τθσ με αρ. 182686/1885/21.07.2020 Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ Π.Δ.Ε. και
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου που αφορά τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι –
απλοποίθςθ διαδικαςιϊν –ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020-2023
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ωσ προσ τα ακόλουκα:
1. Tθν τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ ΙΙ όςον αφορά τθ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ (χρονοδιάγραμμα) των
κάτωκι παραδοτζων:
ΠΑ2:«χζδιο επικαιροποιθμζνου Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ», από 4 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ ςε 7
μινεσ υλοποίθςθσ
ΠΑ3:«Περιγράμματα των κζςεων εργαςίασ του Νζου Οργανιςμοφ»,από 8 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ ςε 11 μινεσ
υλοποίθςθσ
ΠΑ4:«Καταχϊρθςθ ψθφιακοφ οργανογράμματοσ, καταχϊρθςθ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ, οριςμόσ
κατάςταςθσ κζςεων, ςφνδεςθ υπαλλιλων με κζςθ και οπτικοποίθςθ οργανογραμμάτων (ςτθν εφαρμογι για το
Ψθφιακό Οργανόγραμμα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ)», από 4 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ
ςε 7 μινεσ υλοποίθςθσ
ΠΒ3:«Σεφχοσ με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του νζου επιχειρθςιακοφ μοντζλου, τθν απλοφςτευςθ προςομοίωςθ
και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία»,από 4
μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ ςε 7 μινεσ υλοποίθςθσ
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ΠΔ1:«Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ»,από 7 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ
ςε 13 μινεσ υλοποίθςθσ
2. Σθν τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ Ι ωσ προσ το φυςικό Αντικείμενο του Τποζργου Δ ςφμφωνα με τθν Τ.Α.
με αρ. 35829/2014 (ΦΕΚ Β/2642) κακϊσ ςτο Παράρτθμα Ι εκ παραδρομισ επαναλαμβάνεται θ περιγραφι του
παραδοτζου Γ, ωσ εξισ:
Αντικακίςταται το κείμενο από:
- «υγκζντρωςθ, επεξεργαςία και ςφνκεςθ κειμζνων)» ζωσ ……………….…. «Ανάπτυξθ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ
και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ και ποςοτικοποίθςθ των δεικτϊν με τεκμθρίωςθ ανά περίπτωςθ.» ςφμφωνα
με τθν Τ.Α. με αρ. 35829/2014 (ΦΕΚ Β/2642)
με το ακόλουκο κείμενο:
Παραδοτζο: ΠΔ1 Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ
Επιχειρθςιακό χζδιο
το Επιχειρθςιακό χζδιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
α. Μζτρα: προςδιοριςμόσ αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων ςφμφωνα με τισ οποίεσ διαρκρϊνεται το
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ (τομεακζσ και περιφερειακζσ) αναπτυξιακζσ
προτεραιότθτεσ και τα κεςμοκετθμζνα εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ
μακροπεριφερειακισ ςτρατθγικισ. Οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ διατυπϊνονται με τθ
μορφι αξόνων οι οποίοι εξειδικεφονται περαιτζρω ςε μζτρα
β. τόχοι: εξειδίκευςθ κάκε μζτρου ςε ςτόχουσ και ςε χζδια Δράςθσ ανά τομζα αρμοδιοτιτων τθσ Περιφζρειασ.
Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του κάκε μζτρου, για κάκε υπθρεςία τθσ ΠΔΕ καταρτίηονται αντίςτοιχα
χζδια Δράςθσ. Οι δράςεισ είναι δυνατό να είναι κατθγορίεσ ζργων ι μεγάλα ζργα ι επαναλαμβανόμενεσ
λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν και των οργάνων διοίκθςθσ.
γ. Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ: προςδιοριςμόσ δράςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ και προϊκθςθσ
διαπεριφερειακϊν και διαβακμιδικϊν ςυνεργαςιϊν διαςφαλίηοντασ τισ αρχζσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ.
Τπεφκυνοι υλοποίθςθσ των δράςεων μπορεί να είναι υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων
τθσ ι άλλεσ δομζσ που ορίηονται ωσ φορείσ υλοποίθςθσ ςτισ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ με άλλουσ
φορείσ.
Πρόγραμμα Δράςεων − Οικονομικό Πρόγραμμα
το Οικονομικό Πρόγραμμα ενδεικτικά περιλαμβάνεται:
α. ομαδοποίθςθ και ζλεγχοσ των δράςεων για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κάκε μζτρου
β. ιεράρχθςθ, προγραμματιςμόσ των δράςεων και κακοριςμόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ τουσ
γ. ςυςχζτιςθ των δράςεισ με οικονομικζσ πθγζσ και ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ ζντυπου − πίνακα προγραμματιςμοφ
δ. καταγραφι ςυνολικά διακζςιμων πόρων ανά πθγι χρθματοδότθςθσ και οι προχποκζςεισ άντλθςθσ όπωσ
υπολογίηονται κατά τθ χρονικι περίοδο κατάρτιςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου
ε. εκτίμθςθ εςόδων τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων τθσ, ανά πθγι χρθματοδότθςθσ για κάκε ζτοσ
τθσ τετραετίασ
ςτ. υπολογιςμόσ ςυνοπτικά των λειτουργικϊν και οι επενδυτικϊν δαπανϊν των δράςεων του προγράμματοσ για
κάκε ζτοσ τθσ τετραετίασ
η. κατάρτιςθ χρθματοδοτικϊν πινάκων του προγράμματοσ ανά ζτοσ και πθγι χρθματοδότθςθσ.
Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
Κατάρτιςθ Δεικτϊν Παρακολοφκθςθσ & Αξιολόγθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ οποίοι διακρίνονται ςε Δείκτεσ Ειςροϊν, Εκροϊν και Αποτελζςματοσ. Οι Δείκτεσ κα αξιοποιθκοφν
για τθν ποςοτικοποίθςθ των ςτόχων, προκειμζνου αυτοί να καταςτοφν μετριςιμοι. ε κάκε Δείκτθ
αντιςτοιχίηεται μια τιμι − ςτόχοσ για κάκε δράςθ.
Οι ανωτζρω τροποποιιςεισ αποτυπϊνονται ςτο επιςυναπτόμενο χζδιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ Ειςιγθςθσ για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι – απλοποίθςθ
διαδικαςιϊν –ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020-2023 Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
Θ δεφτερθ Σροποποίθςθ Προγραμματικισ φμβαςθσ ζχει ωσ εξισ:
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα, / /
Αρικμ.Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/…../…

2θ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ

Μεταξφ των Φορζων



Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου

Για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι–απλοποίθςθ διαδικαςιϊν–ροϊν δεδομζνων και
εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020 – 2023
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
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τθν Πάτρα, ςιμερα τθν / /2021,οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι
Αφϋενόσ
Σου Νομικοφ Προςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» που εδρεφει ςτθν
Πάτρα, επί τθσ Ν.Ε.Ο. Πατρϊν-Ακθνϊν 32,τ.κ.26441,ΑΦΜ: 997824337 νόμιμα εκπροςωποφμενθ για τθν
υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ, Περιφερειάρχθ Π.Δ.Ε, ωσ «Κφριου υμβαλλομζνου και
Κφριου του Ζργου»
Και αφετζρου
Σου Νομικοφ Προςϊπου Δθμοςίου Δικαίου, με τθν επωνυμία «Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου», το οποίο εδρεφει
ςτθν Σρίπολθ επί τθσ οδοφ Ερυκροφ ταυροφ 28 & Καρυωτάκθ, τκ22131, ΑΦΜ999739279Νόμιμα
εκπροςωποφμενο για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου,
Κακθγθτι Ακανάςιου Κατςι, ο οποίοσ κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ ωσ «Φορζασ Τλοποίθςθσ»
Ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και ειδικότερα τισ παρακάτω διατάξεισ όπωσ αυτζσ
ιςχφουν κάκε φορά:

Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010, παράγραφοσ 1α του άρκρου 100 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 1α του
άρκρου 8 του ν.4071/2012, ςφμφωνα με τον οποίο οι Περιφζρειεσ μποροφν να ςυνάπτουν Προγραμματικζσ
υμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου ι μεταξφ τουσ ι και με φορείσ του δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 6 του άρκ. 1 του
ν.1256/1982, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ
περιοχισ κακϊσ και για τθν παροχι υπθρεςιϊν κάκε είδουσ.

Σον ν.4314/2014 «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014 - 2020» (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014) και ειδικότερα το άρκρο 50 αυτοφ περί
«Διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των δικαιοφχων.

Σο ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σο υπ. αρικμ. ΦΕΚ4309/τ.Β/30-12-2016 με κζμα: «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ τθσ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 7 «Εκπόνθςθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων ΟΣΑ» του ν.4674-2020 (Α’ 53) με
το οποίο προςτίκεται άρκρο 176Α ςτον ν. 4555/2018 (Α’ 133) ςφμφωνα με το οποίο «Οι Οργανιςμοί Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ μποροφν να ςυμβάλλονται με τουσ Αναπτυξιακοφσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 4412/2016 ι να ανακζτουν ςε εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, τθ ςυμβουλευτικι - επιςτθμονικι υποςτιριξθ τουσ για τθν εκπόνθςθ επιχειρθςιακοφ
προγράμματοσ, εφόςον οι υπθρεςίεσ αυτζσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν άρτια κατάρτιςι του.»

Σο ΦΕΚ4372/τ.Β/ 5-10-2020 που αναφζρει τισ αρμοδιότθτεσ των Αντιπεριφερειαρχϊν

Σθν υπϋ αρ. 182/2019/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ327Λ6-ΨΣΝ) Απόφαςθ (14 θ υνεδρίαςθ) του Περιφερειακοφ
υμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Π.Δ.Ε. ζτουσ 2020, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Σθν υπ αρ. 16665/130/22-1-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1θ
Σροποποίθςθ ςυγκρότθςθσ ομάδασ εκπόνθςθσ μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (τετραετζσ επιχειρθςιακό πρόγραμμα)» (ΑΔΑ: Ψ1ΜΠ7Λ6-ΙΩΜ)

Σθν υπ αρ. 2043/36-02-2020 Επιςτολι του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου

Σθν υπ αρ.2854/19-03-2020 Επιςτολι του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου

Σθν υπ’ αρ. 86808/2-9-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΑΔΑ 6ΠΠΝ465ΧΙ8ΧΣΞ) όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 14624/7-2-2020 όμοιά τθσ (ΑΔΑ ΩΩΞ465ΜΣΛΡ-ΦΓΒ) περί ζνταξθσ ςτο
πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του ζργου με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθσ τθσ ΔΙΑΠ για τθν
εκπόνθςθ του νζου 4ετοφσ προγράμματοσ 2020-2023).

Σθν υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/81727/931/31-03-20 επιςτολι ενθμζρωςθσ τθσ ΔΙΑΠ με κζμα «Ζγκριςθ διάκεςθσ
πίςτωςθσ και ενζργειεσ για ςφναψθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ,
καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ 2020 – 2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» προσ τον Εκτελεςτικό Γραμματζα ΠΔΕ

Σθν υπ’ αρ. 3/30.04.20 Απόφαςθ τθσ 171θσ υνεδρίαςθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου
(ΑΔΑ: ΩΕ1469Β7Δ-0Λ6) περί ζγκριςθσ ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
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Ελλάδασ και του Πανεπιςτιμιου Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι –
απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020–
2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Σισ με αρ. πρωτ 96239/6542/24-4-20(ΑΔΑ:6E497Λ6-Μ9Χ), 96245/6543/24-4-20 (ΑΔΑ: ΩΔ4Ψ7Λ6-ΘΚΘ),
96251/6545/24-4-20 (ΩΡ27Λ6-Φ5Μ) αποφάςεισ αναλιψεων υποχρζωςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Σθν με αρ. 54 /2020 (ΑΔΑ: 9Λ117Λ6-1Τ4) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ περί «Ζγκριςθ ςφναψθσ και χεδίου Προγραμματικισ
φμβαςθσ μεταξφ Π.Δ.Ε. και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ,
καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν –ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ 2020-2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Σθν από 21-7-2020 Προγραμματικι φμβαςθ Μεταξφ των Φορζων Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και
Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι – απλοποίθςθ
διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020–2023
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Σθν από 11-01-2021 1θ Σροποποίθςθ Προγραμματικισ φμβαςθσ Μεταξφ των Φορζων Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ και Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου για τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι
– απλοποίθςθ διαδικαςιϊν – ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020–
2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Σθν υπ’ αρ. 10/07.06.21 απόφαςθ τθσ 192θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου
Πελοποννιςου (ΑΔΑ: ΨΛ2Ω469Β7Δ-2ΓΟ) με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ΠΔΕ-ΠαΠελ
μετά από ειςιγθςθ των Κοινϊν Επιτροπϊν Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ».

Σθ με αρ. πρωτ. ________/2021 (ΑΔΑ:………..) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ζγκριςθ τθσ 2θσ τροποποίθςθσ τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.

Σο υπ. αρ. 01/20-04-2021 Πρακτικό Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ
Προγραμματικισ φμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 1θ τροποποίθςι τθσ.

Σο υπ. αρ. 01/21-04-2021 Πρακτικό Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ Αναδιοργάνωςθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ ΠΔΕ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 1θ τροποποίθςι τθσ.
ςυμφωνοφνται και γίνονται αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα ωσ προσ τθν τροποποίθςθ τθσ τθσ υπ. αρικμ.
182686/1885/21.7.2020 Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ Π.Δ.Ε. και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου

ελίδα 8 από 16

ΑΔΑ: 9ΑΙΕ7Λ6-8ΛΧ
Άρθρο 1

ΠΑ2

ΠΑ3

χζδιο επικαιροποιθμζνου
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ

Χ

Περιγράμματα των κζςεων
εργαςίασ του Νζου Οργανιςμοφ

Χ

Καταχϊρθςθ ψθφιακοφ
οργανογράμματοσ, καταχϊρθςθ
περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ,
οριςμόσ κατάςταςθσ κζςεων,
ΠΑ4

ςφνδεςθ υπαλλιλων με κζςθ και

Χ

οπτικοποίθςθ οργανογραμμάτων
(ςτθν εφαρμογι για το Ψθφιακό
Οργανόγραμμα τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ)
Σεφχοσ με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
του νζου επιχειρθςιακοφ μοντζλου,

ΠΒ3

τθν απλοφςτευςθ προςομοίωςθ και
προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν
λειτουργίασ, κακϊσ και τισ
απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτθ
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Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ
ΠΔ1

χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ

Χ

Προγραμματιςμόσ
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2.
Σθν τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ Ι ωσ προσ το φυςικό Αντικείμενο του Τποζργου Δ ωσ ακολοφκωσ:
Τποζργο Δ:
Β’ φάςθ εκπόνθςθσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ΠΔΕ - Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/
Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ.
Αντικείμενο του υποζργου είναι θ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ (ςφνταξθ και ζγκριςθ) τθσ Β’
φάςθσ εκπόνθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020-2023.
Ειδικότερα:

Βϋ Φάςθ: Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ και ειδικότερα:
o
Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ, που περιλαμβάνει:

τόχοι και δράςεισ

Σετραετι προγραμματιςμό των δράςεων
o
Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ, που περιλαμβάνει:

Οικονομικό προγραμματιςμό

Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
Σο υποζργο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
Επιχειρθςιακό χζδιο
το Επιχειρθςιακό χζδιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
α. Μζτρα: προςδιοριςμόσ αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων ςφμφωνα με τισ οποίεσ διαρκρϊνεται το
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ (τομεακζσ και περιφερειακζσ) αναπτυξιακζσ
προτεραιότθτεσ και τα κεςμοκετθμζνα εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ
μακροπεριφερειακισ ςτρατθγικισ. Οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ διατυπϊνονται με τθ
μορφι αξόνων οι οποίοι εξειδικεφονται περαιτζρω ςε μζτρα
β. τόχοι: εξειδίκευςθ κάκε μζτρου ςε ςτόχουσ και ςε χζδια Δράςθσ ανά τομζα αρμοδιοτιτων τθσ Περιφζρειασ.
Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του κάκε μζτρου, για κάκε υπθρεςία τθσ ΠΔΕ καταρτίηονται αντίςτοιχα
χζδια Δράςθσ. Οι δράςεισ είναι δυνατό να είναι κατθγορίεσ ζργων ι μεγάλα ζργα ι επαναλαμβανόμενεσ
λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν και των οργάνων διοίκθςθσ.
γ. Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ: προςδιοριςμόσ δράςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ και προϊκθςθσ
διαπεριφερειακϊν και διαβακμιδικϊν ςυνεργαςιϊν διαςφαλίηοντασ τισ αρχζσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ.
Τπεφκυνοι υλοποίθςθσ των δράςεων μπορεί να είναι υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων
τθσ ι άλλεσ δομζσ που ορίηονται ωσ φορείσ υλοποίθςθσ ςτισ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ με άλλουσ
φορείσ.
Πρόγραμμα Δράςεων − Οικονομικό Πρόγραμμα
το Οικονομικό Πρόγραμμα ενδεικτικά περιλαμβάνεται:
α. ομαδοποίθςθ και ζλεγχοσ των δράςεων για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κάκε μζτρου
β. ιεράρχθςθ, προγραμματιςμόσ των δράςεων και κακοριςμόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ τουσ
γ. ςυςχζτιςθ των δράςεισ με οικονομικζσ πθγζσ και ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ ζντυπου − πίνακα προγραμματιςμοφ
δ. καταγραφι ςυνολικά διακζςιμων πόρων ανά πθγι χρθματοδότθςθσ και οι προχποκζςεισ άντλθςθσ όπωσ
υπολογίηονται κατά τθ χρονικι περίοδο κατάρτιςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου
ε. εκτίμθςθ εςόδων τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων τθσ, ανά πθγι χρθματοδότθςθσ για κάκε ζτοσ
τθσ τετραετίασ
ςτ. υπολογιςμόσ ςυνοπτικά των λειτουργικϊν και οι επενδυτικϊν δαπανϊν των δράςεων του προγράμματοσ για
κάκε ζτοσ τθσ τετραετίασ
η. κατάρτιςθ χρθματοδοτικϊν πινάκων του προγράμματοσ ανά ζτοσ και πθγι χρθματοδότθςθσ.
Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
Κατάρτιςθ Δεικτϊν Παρακολοφκθςθσ & Αξιολόγθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ οποίοι διακρίνονται ςε Δείκτεσ Ειςροϊν, Εκροϊν και Αποτελζςματοσ. Οι Δείκτεσ κα αξιοποιθκοφν
για τθν ποςοτικοποίθςθ των ςτόχων, προκειμζνου αυτοί να καταςτοφν μετριςιμοι. ε κάκε Δείκτθ
αντιςτοιχίηεται μια τιμι − ςτόχοσ για κάκε δράςθ.
Παραδοτζα Τποζργου Δ:
ΠΔ1
Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ
3.
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ. αρικμ. 182686/1885/21.7.2020 Προγραμματικι φμβαςθ μεταξφ Π.Δ.Ε. και
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου και θ υπ. αρ. 5887/38/11.01.2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV007993501) υπογραφείςα 1θ
τροποποίθςθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ από 21/07/2020 Π..
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Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε απόδειξθ των οποίων
ςυντάχκθκε θ παροφςα θ οποία αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται ςε τρία (3) πρωτότυπα κατά τα ακόλουκα.
ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ

ΝΟΜΙΜΟΕΚΠΡΟΩΠΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ΦΡΑΓΙΔΑ

Νεκτάριοσ Φαρμάκθσ
Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ

Ακανάςιοσ Κατςισ
Κακθγθτισ
Πρφτανθσ Πανεπιςτθμίου
Πελοποννιςου

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Πυργάκθ Αναςταςία – Προϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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.
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 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.:

173996/1991/24-06-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τθν 2θ τροποποίθςθ τθσ με αρ. 182686/1885/21.07.2020 Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ
Π.Δ.Ε. και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου που αφορά τθν «Αναδιοργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ,
καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν –ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ 2020-2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ωσ προσ τα ακόλουκα:
1. Tθν τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ ΙΙ όςον αφορά τθ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ
(χρονοδιάγραμμα) των κάτωκι παραδοτζων:
ΠΑ2:«χζδιο επικαιροποιθμζνου Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ», από 4 μινεσ αρχικισ
υλοποίθςθσ ςε 7 μινεσ υλοποίθςθσ
ΠΑ3:«Περιγράμματα των κζςεων εργαςίασ του Νζου Οργανιςμοφ»,από 8 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ ςε
11 μινεσ υλοποίθςθσ
ΠΑ4:«Καταχϊρθςθ ψθφιακοφ οργανογράμματοσ, καταχϊρθςθ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ,
οριςμόσ κατάςταςθσ κζςεων, ςφνδεςθ υπαλλιλων με κζςθ και οπτικοποίθςθ οργανογραμμάτων (ςτθν
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εφαρμογι για το Ψθφιακό Οργανόγραμμα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ)», από
4 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ ςε 7 μινεσ υλοποίθςθσ
ΠΒ3:«Σεφχοσ με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του νζου επιχειρθςιακοφ μοντζλου, τθν απλοφςτευςθ
προςομοίωςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ
ςτθ νομοκεςία»,από 4 μινεσ αρχικισ υλοποίθςθσ ςε 7 μινεσ υλοποίθςθσ
ΠΔ1:«Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ»,από 7 μινεσ αρχικισ
υλοποίθςθσ ςε 13 μινεσ υλοποίθςθσ
2. Σθν τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ Ι ωσ προσ το φυςικό Αντικείμενο του Τποζργου Δ ςφμφωνα με
τθν Τ.Α. με αρ. 35829/2014 (ΦΕΚ Β/2642) κακϊσ ςτο Παράρτθμα Ι εκ παραδρομισ επαναλαμβάνεται θ
περιγραφι του παραδοτζου Γ, ωσ εξισ:
Αντικακίςταται το κείμενο από:
- «υγκζντρωςθ, επεξεργαςία και ςφνκεςθ κειμζνων)» ζωσ ……………….…. «Ανάπτυξθ δεικτϊν
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ και ποςοτικοποίθςθ των δεικτϊν με τεκμθρίωςθ
ανά περίπτωςθ.» ςφμφωνα με τθν Τ.Α. με αρ. 35829/2014 (ΦΕΚ Β/2642)
με το ακόλουκο κείμενο:
Παραδοτζο: ΠΔ1 Μζροσ Β – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ/ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ
Επιχειρθςιακό χζδιο
το Επιχειρθςιακό χζδιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
α. Μζτρα: προςδιοριςμόσ αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων ςφμφωνα με τισ οποίεσ διαρκρϊνεται το
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ (τομεακζσ και περιφερειακζσ)
αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ και τα κεςμοκετθμζνα εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τθν
προϊκθςθ τθσ μακροπεριφερειακισ ςτρατθγικισ. Οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ
διατυπϊνονται με τθ μορφι αξόνων οι οποίοι εξειδικεφονται περαιτζρω ςε μζτρα
β. τόχοι: εξειδίκευςθ κάκε μζτρου ςε ςτόχουσ και ςε χζδια Δράςθσ ανά τομζα αρμοδιοτιτων τθσ
Περιφζρειασ.
Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του κάκε μζτρου, για κάκε υπθρεςία τθσ ΠΔΕ καταρτίηονται
αντίςτοιχα χζδια Δράςθσ. Οι δράςεισ είναι δυνατό να είναι κατθγορίεσ ζργων ι μεγάλα ζργα ι
επαναλαμβανόμενεσ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν και των οργάνων διοίκθςθσ.
γ. Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ: προςδιοριςμόσ δράςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ και προϊκθςθσ
διαπεριφερειακϊν και διαβακμιδικϊν ςυνεργαςιϊν διαςφαλίηοντασ τισ αρχζσ τθσ πολυεπίπεδθσ
διακυβζρνθςθσ. Τπεφκυνοι υλοποίθςθσ των δράςεων μπορεί να είναι υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ και
των Νομικϊν Προςϊπων τθσ ι άλλεσ δομζσ που ορίηονται ωσ φορείσ υλοποίθςθσ ςτισ ςυμβάςεισ
ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ με άλλουσ φορείσ.
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Πρόγραμμα Δράςεων − Οικονομικό Πρόγραμμα
το Οικονομικό Πρόγραμμα ενδεικτικά περιλαμβάνεται:
α. ομαδοποίθςθ και ζλεγχοσ των δράςεων για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κάκε μζτρου
β. ιεράρχθςθ, προγραμματιςμόσ των δράςεων και κακοριςμόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ
τουσ
γ. ςυςχζτιςθ των δράςεισ με οικονομικζσ πθγζσ και ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ

ζντυπου − πίνακα

προγραμματιςμοφ
δ. καταγραφι ςυνολικά διακζςιμων πόρων ανά πθγι χρθματοδότθςθσ και οι προχποκζςεισ άντλθςθσ
όπωσ υπολογίηονται κατά τθ χρονικι περίοδο κατάρτιςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου
ε. εκτίμθςθ εςόδων τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων τθσ, ανά πθγι χρθματοδότθςθσ για
κάκε ζτοσ τθσ τετραετίασ
ςτ. υπολογιςμόσ ςυνοπτικά των λειτουργικϊν και οι επενδυτικϊν δαπανϊν των δράςεων του
προγράμματοσ για κάκε ζτοσ τθσ τετραετίασ
η. κατάρτιςθ χρθματοδοτικϊν πινάκων του προγράμματοσ ανά ζτοσ και πθγι χρθματοδότθςθσ.
Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
Κατάρτιςθ Δεικτϊν Παρακολοφκθςθσ & Αξιολόγθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του Σετραετοφσ
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ οποίοι διακρίνονται ςε Δείκτεσ Ειςροϊν, Εκροϊν και Αποτελζςματοσ. Οι
Δείκτεσ κα αξιοποιθκοφν για τθν ποςοτικοποίθςθ των ςτόχων, προκειμζνου αυτοί να καταςτοφν
μετριςιμοι. ε κάκε Δείκτθ αντιςτοιχίηεται μια τιμι − ςτόχοσ για κάκε δράςθ.
Β) Εγκρίνει το ςχζδιο τθσ 2θσ Σροποποίθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ για τθν «Αναδιοργάνωςθ
εςωτερικισ λειτουργίασ, καταγραφι – απλοποίθςθ διαδικαςιϊν –ροϊν δεδομζνων και εκπόνθςθ
Σετραετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2020-2023 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ αναλυτικά
περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ, ςτο οποίο αποτυπϊνονται οι ωσ άνω
τροποποιιςεισ.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

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

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