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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 284992/1813
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΚΟΙΝ.:

Οριηόμενα μζλθ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1297/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 284956/1408/11-10-2021 ειςιγθςθ του Εντεταλμζνου Συμβοφλου –
Βοθκοφ Περιφερειάρχθ – Υπεφκυνου για κζματα παιδείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ,
Ακλθτιςμοφ, Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1297/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του Περιφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν
υλοποίθςθ

τθσ

Πράξθσ

«Κατάρτιςθ

Ανζργων,

ανάπτυξθ

επαγγελματικϊν

προςόντων»,

προχπολογιςμόσ: 3.998.800,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι
Ελλάδα 2014 – 2020»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ

Αμαλία

-

αναπλθρωματικό

μζλοσ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Τςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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 1297/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 34ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Περιφερειακοφ
Ταμείου Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων,
ανάπτυξθ επαγγελματικϊν προςόντων», προχπολογιςμόσ: 3.998.800,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ:
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 284956/1408/11-10-2021 ειςιγθςθ του Εντεταλμζνου Συμβοφλου – Βοθκοφ
Περιφερειάρχθ – Υπεφκυνου για κζματα παιδείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν. 2218/1994 «φςταςθ, κοπόσ και Αρμοδιότθτεσ του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ».
2. Σο Ν.2362/1995 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σθν Τ.Π. 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Βϋ/4-2-1998) «Κανονιςμόσ οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των
Περιφερειακϊν Σαμείων Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σθν Τ.Π. Τ.Α. 4683/1998 (ΦΕΚ 140/Βϋ/18-2-1998) «Κανονιςμόσ Προςωπικοφ των Περιφερειακϊν Σαμείων
Ανάπτυξθσ» », όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Άρκρο 2.2 (ενότθτεσ των υπθρεςιϊν του Σαμείου) και άρκρο 6
(Αρμοδιότθτεσ τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Τποςτιριξθσ και Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων).
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 (παρ. 8α), του Ν.2946/2001, με το οποίο προςετζκθ ςτουσ ςκοποφσ του Π.Σ.Α. θ
παροχι υπθρεςιϊν, θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ εκπόνθςθ αναπτυξιακϊν, τεχνοοικονομικϊν, οργανωτικϊν
μελετϊν, κακϊσ και θ επίβλεψθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων που ανακζτουν ςτο Σαμείο τα Τπουργεία, οι
Ο.Σ.Α. Α’ και Β’ βακμοφ και τα Ν.Π.Δ.Δ.
6. Σο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ».
7. Σο άρκρο 20 τισ αρικμ. 248595/30-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β’/30-12-2016) απόφαςθσ τοφ Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ περί «Σροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
8. Σθν αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔ/306724/5025/19-11-2020 απόφαςθ τοφ κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 5569
Β’/17-12-2020) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σο Ν. 4314/2014 «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020».
10. Σθ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ5968/Β/31-12-2018)
Τπουργικι Απόφαςθ
«Αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο
«Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ
απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 –Ζλεγχοι
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ
και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
11. Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ ιςχφει.
12. Σο υπ. αρικμ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨΜΣΛΡ-ΘΞΔ) ζγγραφο τθσ Εκνικισ Αρχισ υντονιςμοφ / ΕΤΕΚΣ
με κζμα «Πλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) προγραμμάτων υνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΕΚ)».
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13. Σον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
14. Σθν υπ’ αρικμ. 3673/09.08.2021 Πρόςκλθςθ με κωδικό 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠ 4914, Ζκδοςθ 1ο) και τίτλο
«Κατάρτιςθ Ανζργων, ανάπτυξθ επαγγελματικϊν προςόντων», ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 4 - Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και των
Διακρίςεων, που χρθματοδοτείται από πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου (ΕΚΣ) του Ε.Π. «Δυτικι
Ελλάδα 2014 – 2020».
15. Σθν άμεςθ ανάγκθ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ενίςχυςθσ των προςόντων και απόκτθςθσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ μακροχρόνια ανζργων λόγω των νζων προκλιςεων που ζχουν διαμορφωκεί λόγω και τθσ πανδθμικισ
κρίςθσ COVID-19.
Η Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ εξζδωςε τθν υπ’ αρικμ. 3673/09.08.2021
Πρόςκλθςθ με κωδικό 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠ 4914, Ζκδοςθ 1ο) και τίτλο «Κατάρτιςθ Ανζργων, ανάπτυξθ
επαγγελματικϊν προςόντων», ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 4 - Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ τθσ
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και των Διακρίςεων, που χρθματοδοτείται από πόρουσ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου (ΕΚΣ) του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».
Η Πράξθ αποςκοπεί ςτθν παροχι ςυμβουλευτικισ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και
δεξιοτιτων ςε χίλιουσ (1.000) ανζργουσ (π.χ. πρϊθν ελεφκεροι επαγγελματίεσ και πρϊθν ιδιοκτιτεσ πολφ μικρϊν
και μικρϊν επιχειριςεων, άνεργοι νζοι επιςτιμονεσ). Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ υλοποίθςθ
προγραμμάτων ενίςχυςθσ των προςόντων και απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ μακροχρόνια ανζργων.
Ειδικότερα: α) θ ςυμπλιρωςθ των αποκτθκζντων γνϊςεων και των δεξιοτιτων των ωφελοφμενων, ςφμφωνα με
πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα, ϊςτε να οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ και απόκτθςθ προςόντων, β) θ
ενίςχυςθ των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ των ωφελοφμενων και γ) θ αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ τουσ, θ
προαγωγι τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και θ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ανζργων.
Η διάρκεια κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ κα είναι τετρακοςίων (400) ωρϊν *τριακόςιεσ είκοςι (320) ϊρεσ
κεωρίασ και ογδόντα (80) ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ+. Η ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ για τθ λιψθ πιςτοποίθςθ των
αποκτθκειςϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων είναι υποχρεωτικι. Σα προγράμματα περιλαμβάνουν διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ αποκτθκζντων προςόντων /δεξιοτιτων των καταρτιηόμενων, μζςω αξιολόγθςθσ των γνϊςεων και
τθσ ικανότθτάσ τουσ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ προςϊπων, ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο
ISΟ/IEC 17024 ι ΕΟΠΠΕΠ. Σο ςφνολο των ωφελοφμενων είναι υποχρεωτικό να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
Η Πράξθ αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ειδικοφ ςτόχου 9.i.1 - Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν
απαςχόλθςθ ατόμων που πλιττονται από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό, τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ
9.i - Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και με ςκοπό τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ δραςτιριασ
ςυμμετοχισ και τθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ του Άξονα Προτεραιότθτασ 4 - Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και των Διακρίςεων
του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».
Δεδομζνου ότι θ ορκι προετοιμαςία τθσ πρόταςθσ και θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ζργου απαιτεί τθ
ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με φορείσ που διακζτουν εξειδίκευςθ ςτισ απαιτιςεισ που κζτει θ πρόςκλθςθ τθσ ΕΤΔΕΠ.
Και δεδομζνου ότι θ Διεφκυνςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζχει τθ ςχετικι αρμοδιότθτα αλλά αδυνατεί να ανταποκρικεί λόγω ελλιποφσ
ςτελζχωςθσ και αδυναμίασ πρόςλθψθσ προςωπικοφ ι ςυνεργατϊν με τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρία για
τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων, ανάπτυξθ επαγγελματικϊν προςόντων» προτείνεται :
Η ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Περιφερειακοφ Σαμείου
Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων, ανάπτυξθ
επαγγελματικϊν προςόντων» ςτο Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».
Ειςθγοφμαι
Σθν λιψθ απόφαςθσ για:
1. Σθν ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Περιφερειακοφ
Σαμείου Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υλοποίθςθ τισ Πράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων, ανάπτυξθ
επαγγελματικϊν προςόντων» ςτο Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».
2. Σθν ζγκριςθ του ςυνθμμζνου χεδίου Προγραμματικισ φμβαςθσ.
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3. Σον οριςμό τοφ ………………….. με αναπλθρωτι του τον ……………………., ωσ εκπροςϊπου ςτθν Κοινι Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ τοφ κυρίου του Ζργου.
4. Σον οριςμό τοφ ………………….. με αναπλθρωτι του τον ……………………., ωσ εκπροςϊπου ςτθν Κοινι Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ τοφ κυρίου του Ζργου.
5. Σθν εξουςιοδότθςθ του κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προ-γραμματικισ
φμβαςθσ.
Η Προγραμματικι φμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010

Κεηαμχ

« ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΓΤΣΙΚΗ

ΔΛΛΑΓΑ »

και
« ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ

ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ »

για ηην Ππάξη
« Θαηάξηηζε Αλέξγσλ, αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ »

[Πάηπα, …/09/2021]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Θαηάξηηζε Αλέξγσλ, αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ»
Πηελ Ξάηξα, ζήκεξα ηελ ……………(εκεξνκελία) , κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ :
1.

Ρεο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, πνπ εδξεχεη ζηελΞάηξα, ………,

Ρ.Θ …… κε

ΑΦΚ …………….., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θ.Λεθηάξην Φαξκάθε
θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «Κωπιορ ηος Έπγος».
2.

Ρνπ Πεπιθεπειακοω Σαμείος Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ, πνπ εδξεχεη
ζηελ Ξάηξα, κε ΑΦΚ………….., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θ. ………………, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο
κε ηελ αξηζκ………………….. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΞΡΑ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο

θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο «Φοπέαρ

Τλοποίηζηρ».
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά :
1.

Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν
100 απηνχ.

2.

Ρελ ππ’ αξ. 4745/ΔΘ289/3-2-2011 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ
θαη Αλάπηπμεο ηνπ π. Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο .

3.

Ρν N. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014) γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020.

4.

Ρν Λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.

5.

Ρν Λ.4555/2018 (ΦΔΘ 133/19-07-2018) Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο –
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα
«ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ].

6.

Ρνλ

Λ.4782/2021

αλακφξθσζε

ηνπ

(ΦΔΘ

Α'

36/09.03.2021)

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ

Δθζπγρξνληζκφο,

απινπνίεζε

θαη

ησλ δεκ νζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο

ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.
7.

Ρν Λ.2218/1994 «Ίδξπζε Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ
πξσηνβάζκηα

απηνδηνίθεζε

θαη

ηελ

πεξηθέξεηα

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο»,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8.

Ρν Λ.2362/1995 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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9.

Ρελ .Ξ. 2141/1998 (ΦΔΘ 78/Β΄/4-2-1998) «Θαλνληζκφο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ρακείσλ Αλάπηπμεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

10. Ρελ ππ. αξηζ. 287493/19 (ΦΔΘ 384/Β΄/10-2-2020) απφθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο
– αληηθαηάζηαζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΞΡΑ/ΞΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 2.2 (ελφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρακείνπ) θαη ην
Άξζξν 6 (Αξκνδηφηεηεο Κνλάδαο Δπηζηεκνληθνηερληθήο πνζηήξημεο).
11. Ρελ ππνπξγηθή απφθαζε 46274/ ΔΘ 482 (ΦΔΘ Β 1349/13.05.2016) πνπ θαζνξίδεη ηα
ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ.
12. Ρε κε αξ. πξση. 137675/ΔΘ1016/19-12-2018 (ΦΔΘ5968/Β/31-12-2018) πνπξγηθή
Απφθαζε «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 110427/ΔΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ Β' 3521)
ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζκ.
81986/ΔΘ712/31.7.2015 (ΦΔΘ Β' 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο
επηιεμηκφηεηαο

δαπαλψλ

γηα

ηα

πξνγξάκκαηα

ηνπ

ΔΠΞΑ

2014-2020

–Έιεγρνη

λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014 -2020
απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».
13. Ρν Ξ.Γ. 132/2010 (ΦΔΘ 225/Α/27-12-2010) «Νξγαληζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» φπσο ηζρχεη.
14. Ρν ππ. αξηζκ. 79732/27-7-2020 (ΑΓΑ: 6ΤΞΤΚΡΙΟ-ΘΜΓ) έγγξαθν ηεο Δζληθήο Αξρήο
Ππληνληζκνχ / ΔΠΔΘΡ κε ζέκα «Ξιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ)
πξνγξακκάησλ Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ)».
15. Ρελ ππ’ αξηζκ.. 3673/09.08.2021 Ξξφζθιεζε κε θσδηθφ 9.i.1.2 -a (Α/Α ΝΞΠ 4914,
Έθδνζε 1ν) θαη ηίηιν «Θαηάξηηζε Αλέξγσλ, αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ»,
ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 - Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο
Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ, πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (ΔΘΡ)

ηνπ Δ.Ξ.

«Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020».
ζςμθυνοωνηαι και γίνονηαι αμοιβαίυρ αποδεκηά ηα ακψλοςθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ζ

Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο

Δ.Ξ.

Ξεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο

εμέδσζε

ηελ

ππ’

αξηζκ.3673/09.08.2021 Ξξφζθιεζε κε θσδηθφ 9.i.1.2-a (Α/Α ΝΞΠ 4914, Έθδνζε 1ν) θαη ηίηιν
«Θαηάξηηζε Αλέξγσλ, αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο
Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ
Ρακείνπ (ΔΘΡ) ηνπ Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα 2014 – 2020».
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Ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γςηική Δλλάδα 2014 –
2020»

πξνγξακκαηίδεη

ηελ

πινπνίεζε

ηεο

πξάμεο

«Καηάπηιζη

Ανέπγυν,

ανάπηςξη

επαγγελμαηικϊν πποζψνηυν», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ηο Έπγο».
Ζ Ξξάμε αθνξά ζηελ παξνρή

ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ρίιηνπο (1.000) αλέξγνπο (π.ρ. πξψελ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη
πξψελ ηδηνθηήηεο πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, άλεξγνη λένη επηζηήκνλεο). Βαζηθφο
ζθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ πξνζφλησλ θαη απφθηεζεο
επαγγεικαηηθήο

εκπεηξίαο

καθξνρξφληα

αλέξγσλ.

Δηδηθφηεξα:

α)

ε

ζπκπιήξσζε

ησλ

απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ, ζχκθσλα κε πηζηνπνηεκέλα
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, ψζηε λα νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε θαη απφθηεζε πξνζφλησλ, β) ε
ελίζρπζε

ησλ

δπλαηνηήησλ

απαζρφιεζεο

ησλ

σθεινχκελσλ

θαη

γ)

ε

αχμεζε

ηεο

απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπο, ε πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο
έληαμεο ησλ αλέξγσλ. Ζ δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζα είλαη ηεηξαθνζίσλ (400)
σξψλ [ηξηαθφζηεο είθνζη (320) ψξεο ζεσξίαο θαη νγδφληα (80) ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο]. Ζ
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηε ιήςε πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
είλαη ππνρξεσηηθή. Ρα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απνθηεζέλησλ
πξνζφλησλ /δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ, κέζσ αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο
ηθαλφηεηάο ηνπο απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο
πξφηππν ISΝ/IEC 17024 ή ΔΝΞΞΔΞ. Ρν ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο Ξξάμεο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ αλέξγσλ
γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ αλάγθε πξνθχπηεη
απφ ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο - αλνηθηήο αγνξάο, ηηο εηδηθέο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαοθαζψο
θαη ηεο επηπηψζεηο απφ ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε (COVID-19).Θαηά ην 2017, ε αθαζάξηζηε
πξνζηηζέκελε αμία (ΑΞΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο αλήιζε ζην 4,5% επί ηεο εζληθήο ΑΞΑ,
απμαλφκελε θαηά 0,2% ζε ζρέζε κε ην 2016. Ρν ίδην έηνο απνηππψλεηαη κηα κείσζε ηεο ηάμεο
ηνπ 7,0% ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε ζρέζε κε ην 2011. Δλψ,
ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, αλήιζε ζε πνζνζηφ 4,9% ηνπ εζληθνχ, θαηαγξάθνληαο κείσζε 18,3%
ζπγθξηηηθά κε ην 2011. Ρέινο ην θαηά θεθαιή δηαζέζηκν εηζφδεκα θαηαγξάθεηαη σο πνζνζη φ
91,3% ηνπ εζληθνχ Κ.Ν., απνηειψληαο ην 64,7% ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΞ. Ρν πνζνζηφ αλεξγίαο
ζηελ Ξεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΝΑΔΓ – ΔΗΔΑΓ (2019) άγγημε ην 7% επί ηνπ
ζπλφινπ ηεο ρψξαο (75.315 εγγεγξακκέλνη άλεξγνη). Πηηο επηκέξνπο ΞΔ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
α) ΞΔ Αραΐαο ζε πνζνζηφ 48% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (35.9222), β)
ηεο Αηησιναθαξλαλίαο ζε πνζνζηφ 31% (23.489) θαη γ) Ζιίαο ζε πνζνζηφ 21% (15.904). Ρν Γ΄
ηξίκελν ηνπ 2020 (ΝΑΔΓ) ην πνζνζηφ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ αλήιζε ζε 8%

επί ηνπ

ζπλφινπ ηεο ρψξαο (46.109).
Πθνπφο ηεο πξάμεο είλαη νη σθεινχκελνη λα καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο,
λα εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά ζρέδηα, λα θαζνδεγνχλ άιινπο, λα δηαρεηξίδνληαη ην ρξφλν θαη ηνπο
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θηλδχλνπο, λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά, λα αλαιχνπλ ηελ αγνξά, λα εθαξκφδνπλ ηερληθέο
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, λα νξγαλψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, λα θνζηνινγνχλ
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα νξγαλψλνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηηο πσιήζεηο, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα
πινπνηνχλ ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο, λα αλαιχνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηεο
επηρείξεζεο, λα αμηνπνηνχλ ηηο ΡΞΔ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, λα εθαξκφδνπλ ηε
λνκνζεζία πγηεηλήο, αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο.

Πην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, κε έκθαζε ζηε ρξήζε εξγαιείσλ εμ’απνζηάζεσο, ηα νπνία σο
πξνο ην ζθέινο ησλ

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζα δηεμαρζνχλ βάζεη πηζηνπνηεκέλσλ

επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ. Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα κεηάζρεη ζε
δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ησλ απνθηεζέλησλ πξνζφλησλ.
Δηδηθφηεξα, ε δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζα είλαη ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ (320
ζεσξίαο θαη 80 πξαθηηθήο άζθεζεο) . Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηε ιήςε πηζηνπνίεζε
ησλ

απνθηεζεηζψλ

πεξηιακβάλνπλ
θαηαξηηδφκελσλ,

γλψζεσλ

δηαδηθαζία
κέζσ

θαη

δεμηνηήησλ

πηζηνπνίεζεο

αμηνιφγεζεο

ησλ

είλαη

ππνρξεσηηθή.

απνθηεζέλησλ
γλψζεσλ

θαη

πξνζφλησλ
ηεο

Ρα

πξνγξάκκαηα

/δεμηνηήησλ

ηθαλφηεηάο

ηνπο

ησλ
απφ

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISΝ/IEC
17024 ή ΔΝΞΞΔΞ. Ζ πηζηνπνίεζε ζα παξέρεηαη κε βάζε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα
είλαη ειεγκέλεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δηαπίζηεπζεο ή ηνλ ΔΝΞΞΔΞ θαη ζα είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπλεκκέλν Πρέδην Γξάζεο.
Ζ πηζηνπνίεζε ζα αθνξά ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν θαηάξηηζεο θαη νη νξηδφληηεο ελφηεηεο
ζα αθνξνχλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ. Πηελ πεξίπησζε δε απηή ηα
αληηθείκελα νξηδφληηαο θαηάξηηζεο ζα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηα εμεηδηθεπκέλα. Ρν ζχλνιν ησλ
σθεινχκελσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα επαλαιεθζνχλ ππνρξεσηηθά
κία θνξά (επαλεμέηαζε) ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινχκελσλ
θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. Ζ δξάζε ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ππ. αξηζκ.
79732/27-7-2020 (ΑΓΑ: 6ΤΞΤΚΡΙΟ-ΘΜΓ) έγγξαθν ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ /
ΔΠΔΘΡ κε ζέκα «Ξιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ
Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ)».
Ωρ θοπέαρ ςλοποίηζηρ : ηο ΠΣΑ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρδηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο (ηερληθέο

θαη νηθνλνκηθέο

ππεξεζίεο, απνθαηλφκελα φξγαλα, αλαγθαία

ζηειέρσζε θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.
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Ν

Κωπιορ

ηος

Έπγος,Πεπιθέπεια

Γςηικήρ

Δλλάδαρ,

ζην

πιαίζην

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γπηηθήο Διιάδαο2014 - 2020» πξνγξακκαηίδεη ηελ
πινπνίεζε ησλ πνέξγσλ:
Τποέπγο1: «Δπιηελικψρ ςνηονιζμψρ,Παπακολοωθηζη ηηρ Ππάξηρ και Καηαβολή
εκπαιδεςηικϊν

επιδομάηυν»

ηεο

Ξξάμεο

«Καηάπηιζη

Ανέπγυν,

ανάπηςξη

επαγγελμαηικϊν πποζψνηυν», απφ ην θνξέαΠΣΑ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ.
Τποέπγο2: «ςμβοςλεςηική / Καηάπηιζη / Πιζηοποίηζη»ηεο Ξξάμεο «Καηάπηιζη
Ανέπγυν, ανάπηςξη επαγγελμαηικϊν πποζψνηυν», απφ ην θνξέα ΠΣΑ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ.

Γεδομένος ψηι:
Ο Κωπιορ ηος Έπγος δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο
θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο σο δηθαηνχρνπ ηνπ πξνο πινπνίεζε ηνπ Έξγνπζχκθσλα
κε ηηο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 -2020, ιφγσ ηεο
ηδηαίηεξεο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο
Ξεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (ΔΘΡ). Ανηιθέηυρ ψμυρ μέζυ ηυν Σμημάηυν Απαζσψληζηρ ησλ
ηξηψλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ,

Ρνπξηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Νξγαληζκφ ηεο ΞΓΔ είλαη αξκφδηα
γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη
πξσηνβνπιηψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ αλέξγσλ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, καλωπηει ηην
πποαπαιοωμενη

απψ

ηην

ανυηέπυ

ππψζκληζη(ππ’

αξηζκ.3673/09.08.2021

Ξξφζθιεζε κε θσδηθφ 9.i.1.2-a -Α/Α ΝΞΠ 4914, Έθδνζε 1ν) ζςνάθεια με ηο
ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ θαη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπλνιηθή πεξηθεξεηαθή θάιπςε ηεο
παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ άλεξγνη απφ ην ζχλνιν ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ.

Ο δε Φοπέαρ Τλοποίηζηρ δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο (ηερληθέο θαη
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, απνθαηλφκελα φξγαλα, θιπ.) θαζψο θαη ηε δηαρεηξηζηηθή
εκπεηξία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ελψ ζχκθσλα θαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ
πιαίζην έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα επίβιεςεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο (άξζξν 190 ηνπ Λ.3852/2010).
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Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 100 ηνπ Λ. 3852/2010,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, κε ηελ
νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο απνηειεί ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο
πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Καηάπηιζη Ανέπγυν, ανάπηςξη επαγγελμαηικϊν πποζψνηυν»
(«ην Έξγν») γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ απφ ην Φνξέα ινπνίεζεο ηνπ Έπγος.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
ν Φοπέαρ Τλοποίηζηρ ηοςΈπγος αλαιακβάλεη ηελ άζθεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θπξίνπ ηνπ
Έξγνπ ηεο αξκνδηφηεηαολα ιεηηνπξγήζεη σο δηθαηνχρνο ηνπ Έπγος έλαληη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο

Αξρήο ηνπ Δ.Ξ. «Γςηική Δλλάδα 2014 – 2020» θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
1.

Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο.

2.

Πχληαμε ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο γηα ηελ έληαμε ηεο ζην Δ.Ξ. «Γπηηθή Διιάδα
2014 – 2020».

3.

Πχληαμε ή/θαη Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ.

4.

Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.

5.

πνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο, νη νπνίεο ζπλππνγξάθνληαη απφ
ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ νη ππεξεζίεο ηηκνινγνχληαη ζε απηφλ.

6.

Πχληαμε θαη ππνβνιή Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ.

7.

Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ πνέξγσλ.

8.

Ξαξαθνινχζεζε ρξεκαηνξνψλ θαη ππνζηήξημε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ζηελ εθηέιεζε
πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.

9.

Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.

10. Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.
Ν Φοπέαρ Τλοποίηζηρηος Έπγος, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηα ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο
Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία .

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
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Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
2.1. Ν Κωπιορ ηος Έπγος αναλαμβάνει:


Λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

ηεο

παξνχζαο

ζχκβαζεο

ζηε

ζπγθέληξσζε

ησλ

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.


Λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο ηπρφλ δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζηηο
ηξείο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ, κε
θάιπςε ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο.



Λα παξέρεη ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ
Ξξάμεο.



Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Πχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.



Λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηνπ, πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη
ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο πξνζσπηθφ θαη
ζηηο ηξεηο Ξ.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10
ηεο παξνχζαο.



Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.



Λα

πξνβαίλεη

ζηηο

απαηηνχκελεο

ελέξγεηεο

γηα

ηε

δηαζθά ιηζε

ηεο

νκαιήο

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο ινπνίεζεο δελ έρεη δηθή
ηνπ ΠΑΔ.


Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ
έξγνπ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο.



Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα ινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.

2.2. Ν Φοπέαρ Τλοποίηζηρ αναλαμβάνει:


Λα ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην
ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.



Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα
πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.

Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με ηη ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ

Σελίδα 13 από 42

ΑΔΑ: 6ΥΒΘ7Λ6-Ο89



Λα θνηλνπνηεί ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα η ελ εμέιημε ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζη ελ Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.



Λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο
θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο θαη ζηε ζχληαμε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ.



Λα ηεξεί σο Γηθαηνχρνο ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Λ. 4314/2014 θαη ηελ πνπξγηθή
Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 2014 - 2020.



Λα θαηαξηίδεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ.



Λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή
ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ.



Λα ειέγρεη ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ
θαη ζα θαιχπηεη θαη ηηο ηξείο Ξ.Δ.πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα
παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.



Λα εμαζθαιίζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ) ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Έξγνπ κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απφθαζε ρξεκαηνδ φηεζεο θαη
γηα ηελ απξφζθνπηε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ.



Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ Έξγνπ.



Λα ππνζηεξίδεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ .



Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.

Γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Φνξέαο
ινπνίεζεο - δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηθαλφο δηθαηνχρνο έρεη θαηαγξάςεη φιεο ηηο
πθηζηάκελεο κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζη νλ Ξίλαθα 1 ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Νη εθθξεκείο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ Έξγνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2 ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξίδνπλ πνηνο εθ ησλ δχν ζα είλαη ππεχζπλνο
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή νινθιήξσζε ηνπο.
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, κεξηκλά γηα ηελ
εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε ζηνηρεία νθεηιέηε απηά ηνπ Θπξίνπ
ηνπ Έξγνπ
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ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.998.800,00 Δςπϊ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Νη πφξνη
πξνέξρνληαη απφ ην Δ.Ξ. «Γπηηθήο Διιάδαο 2014-2020».
Ρν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο κε ηε

ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο

Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο , εθφζνλ ηξνπνπνηεζνχλ φπσο
πξνβιέπεηαη ηα ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο.
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ
ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ην Φνξέα
ινπνίεζεο ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
H δηάξθεηα

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ

θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η

θαη νπνηεζδήπνηε

ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο έμη(6) κήλεο γίλνληαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο
Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010, ζπζηήλεηαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο κε ηελ
επσλπκία «Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηελΞάηξα.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ:


δπν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Κςπίος ηος Έπγος, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο νξίδεηαη
Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο



έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Φοπέα Τλοποίηζηρ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ

Ρν αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο
ζην Δ.Ξ «Γπηηθήο Διιάδαο 2014 – 2020», νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο

νξίδνπλ ηα κέιε ηεο

Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.
Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε
φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ
εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε
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ππφδεημε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ
πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηεο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηεο.Υο Ξξφεδξνο ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν αηξεηφο εθπξφζσπνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Πηελ πξφζθιεζε
αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο
εγγξάθσο. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληα η ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε
θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Σξέε γξακκαηέα
εθηειεί κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο
ζπλεδξίαζε.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ
πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα
κέιε ηεο. Ρν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Ρερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία,
κεηά απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί
ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ
έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Νη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Ρερληθήο
Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη θαηζπλεδξηάδεη κεηά απφ αίηεκα νπνηνπδήπνηε
απφ ηα κέιε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηά
ηεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ
ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο. Ρα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε
αθνχ ππνγξαθνχλ.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Νη
απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.
Ρα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ είλαη δπλαηφ λα δηαθηλνχληαη
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ειεθηξνληθά λα απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, κεηά απφ παξέιεπζε πέληε εκεξψλ, εάλ δελ ππάξρεη
αληίξξεζε επί ησλ πξαθηηθψλ, ζεσξείηαη φηη ζπκθσλνχλ κε απηά.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ ηεο κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη
θαη κε ηε κέζνδν ηεο ηειεδηάζθεςεο κε επζχλε ηνπ θνξέα π ινπνίεζεο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξφληα είλαη δχν απφ ηα κέιε
ηεο, θαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ην θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο. Νη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη
αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Θνηλή
Δπηηξνπή θαη δηνξηζκνχ έηεξνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ηελ αιιαγή
απηή εγγξάθσο ζηα έηεξα ζπκβαιιφκελα κέξε κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν.

Ινηπέο
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ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ απηήο.
Ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο,
θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο.
Έπγο ηηρ Κοινήρ Δπιηποπήρ είναι:
1.

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.

2.

Ν ζπληνληζκφο, ε επνπηεία, παξαθνινχζεζε θαη ππνβνήζεζε ηεο νξζήο θαη νκαιήο

πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ
ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζεο.
3.

Ζ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία

ησλ φξσλ ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
4. Ζ εηζήγεζε πξνο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ
θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ
ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα
αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Έλαληη ησλ ηξίησλ
ν Φνξέαο ινπνίεζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν απφ θνηλνχ κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη ησλ
ηξίησλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο
αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ
φξσλ

ηεο

παξνχζαο

ζχκβαζεο

θαη

πνπ

δελ

ζα

επηιχεηαη

απφ

ηελ

Θνηλή

Δπηηξνπή

Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα
ηεο Ξάηξαο.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΜΔΣΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΥΡΗΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Ξξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην
ησλ ζπκθσλεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη δπλαηή:
Α) ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα ινπνί εζεο απνθιεηζηηθά γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Β) ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη κέζσλ ηνπ Θ πξίνπ
Έξγνπ ζην Φνξέα ινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Τποκαηάζηαζη. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα ινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ
ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο ινπνίεζεο
επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε
παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο.
11.2

Πνεςμαηικά δικαιϊμαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα

ζπληαρζνχλ απφ ην Φνξέα ινπνίεζεο (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληη ζπκβαιινκέλνπο ηνπ)
ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν
Φνξέαο ινπνίεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειε χζεξα, ζα είλαη
πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη
ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο Πχκβαζεο. Ρα ζρεηηθά πλεπκα ηηθά θαη ζπγγεληθά
δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο.
11.3 Δμπιζηεςηικψηηηα. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή
ιχζε απηήο, ν Φνξέαο ινπνίεζεο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη
δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ,
νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ πιν πνίεζε
ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ
εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο
ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε
θαζπζηέξεζε

ζηε

ιήςε

κέηξσλ

πνπ

πξνβιέπεη

ε

ζχκβαζε

απηή

απφ

νπνηνδήπνηε

ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ
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δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνλδήπνηε
απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζηα ππφινηπα ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε
θαη λα αμηψζνπλ θάζε ζεηηθή ή απνζεκαηηθή δεκηά ηνπο .
Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, φινη νη Φνξείο ινπνίεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
παξαδψζνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη αθνξνχλ ζην αληηθείκελν πνπ
έρνπλ αλαιάβεη, ηα νπνία απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
Ζ δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ψζηε λα απαληήζεη εγγξάθσο θαη
ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
παξαιαβή ηε έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε
ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηξία πξσηφηππα , έιαβε δε θάζε
ζπκβαιιφκελνο απφ έλα θαη ην ηξίην ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Γπηηθήο
Διιάδαο 2014 – 2020».
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ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Ο Πεπιθεπειάπσηρ

Νεκηάπιορ Φαπμάκηρ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
1. Σίηλορ Ππάξηρ : Καηάπηιζη Ανέπγυν, ανάπηςξη επαγγελμαηικϊν πποζψνηυν
1.1 Τποέπγο 1 : «Δπηηειηθφο Ππληνληζκφο, παξαθνινχζεζε ηεο Ξξάμεο θαη Θαηαβνιή
εθπαηδεπηηθψλ επηδνκάησλ»
1.3 Τποέπγο2: «Ππκβνπιεπηηθή / Θαηάξηηζε / Ξηζηνπνίεζε»
2. Φοπέαρ ππψηαζηρ (κωπιορ ηος έπγος) : Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ
3. Γικαιοωσορ (Φοπέαρ ςλοποίηζηρ) :Πεπιθεπειακψ Σαμείο Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ
Τποέπγο1: «Δπηηειηθφο Ππληνληζκφο, παξαθνινχζεζε ηεο Ξξάμεο θαη Θαηαβνιή εθπαηδεπηηθψλ
επηδνκάησλ»
Τποέπγο2: «Ππκβνπιεπηηθή / Θαηάξηηζε / Ξηζηνπνίεζε»
4.

Φςζικψ ανηικείμενο ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο1: «Δπηηειηθφο Ππληνληζκφο, παξαθνινχζεζε ηεο Ξξάμεο θαη Θαηαβνιή εθπαηδεπηηθψλ
επηδνκάησλ».
Αληηθείκελν ηνπ πνέξγνπ 1 απνηειεί ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε ηεο Ξξάμεο θαη ε
θαηαβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδνκάησλ (ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο). Ρν πνέξγν
εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο, ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ
Αλαδφρνπ – Ξαξφρνπ θαηάξηηζεο

θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε θαζνδήγεζε φισλ ησλ

εκπιεθνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ νη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο Ξαθέησλ
Δξγαζίαο, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνζδηνξηζκέλα ρξνληθά θαη νξγαλσηηθά
πιαίζηα. Αθφκε, αθνξά ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο – πξνβνιήο - δηθηχσζεο γηα
ηε δηαζχλδεζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ επξχ θνηλνχ ζηελ
Ξεξηθέξεηα

Γπηηθήο

Διιάδαο.

Ρέινο

ζην

πνέξγν

πεξηιακβάλεηαη

ε

θαηαβνιή

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ επηδνκάησλ ζπκκεηνρήο (ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο) ησλ σθεινχκελσλ. Ζ
βαζηθή εξγαζία ηνπ πνέξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ
ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο ησλ αλέξγσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Ρν πνέξγν 1
δηαξζξψλεηαη ζε ηξία (3) επηκέξνπο Ξαθέηα Δξγαζίαο θαη έρεη δηάξθεηα δεθαηέζζεξεηο (14)
κήλεο.
Τποέπγο2: «Ππκβνπιεπηηθή / Θαηάξηηζε / Ξηζηνπνίεζε»
Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία σο πξνο ην ζθέινο ησλ
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζα δηεμαρζνχλ βάζεη πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ. Ρν
ζχλνιν

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

ζα

ζπκκεηέρεη

ζηηδηαδηθαζία

πηζηνπνίεζεο

ησλ

απνθηεζέλησλ
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πξνζφλησλ.Δηδηθφηεξα, ε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζα είλαη ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ
(320 ζεσξίαο θαη 80 πξαθηηθήο άζθεζεο) αλά πξφγξακκα. Νη σθεινχκελνη είλαη νη άλεξγνη ηεο
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ρα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε νη σθεινχκελνη (άλεξγνη)
λα απνθηήζνπλ πξφζζεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα έρνπλ άκεζε θαη ζεηηθή επίπησζε ζηελ
ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Πην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα ηνπο παξαζρεζνχλ ζπλεδξίεο
ζπκβνπιεπηηθήο. Ρα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα αθνξνχλ ζηελ

ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ζηελ

αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ ΡΞΔ θαη ζην ςεθηαθφ marketing.
Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη:
α) Δμεηδηθεπκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζεκαηηθά αληηθείκελα επαγγεικάησλ πνπ θαηά
πξνηεξαηφηεηα εληάζζνληαη ζε ηνκείο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
β) Νξηδφληηα / δηεπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηε δηαρείξηζε ησλ
ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ θαη ην ςεθηαθφ marketing,
γ) Αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ
δ) Ξηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Πηφρνο ηεο παξέκβαζεο, είλαη νη σθεινχκελνη λα πξνέξρνληαη ηζφξξνπα, βάζεη πιεζπζκνχ, πνζνζηφ
αλέξγνπ απφ φιεο ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ζα πινπνηεζεί δίλνληαο έκθαζε ζηε ρξήζε εμ’ απνζηάζεσο
εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλθη εθαξκνγψλ.
6. ηοισεία συποθέηηζηρ ηηρ Ππάξηρ: Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ
7. Πποχπολογιζμψρ
Πποχπολογιζμψρ Yποέπγος 1

2.049.800,00€

Πποχπολογιζμψρ Yποέπγος2

1.949.000,00€

ςνολικψρ πποχπολογιζμψρ Ππάξηρ

3.998.800,00€

8.Γιάπκεια ςλοποίηζηρ

Τποέπγο

Γιάπκεια ζε μήνερ

Yποέπγο 1

14 μήνερ

Yποέπγο2

12 μήνερ

Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με ηη ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ

Σελίδα 22 από 42

ΑΔΑ: 6ΥΒΘ7Λ6-Ο89

Τποέπγο

Γιάπκεια ζε μήνερ

ωνολο Ππάξηρ

14 μήνερ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑ 1 :ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΞΗ
Φοπέαρ έγκπιζηρ ή

Απιθμψρ ππυη./

αδειοδψηηζηρ

ημεπομηνία

Έγγπαθο / απψθαζη

Απψθαζη Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος πεπί

Πεπιθέπεια Γςηικήρ

ςποβολήρ ηηρ ππψηαζηρ και ζωνατηρ

Δλλάδαρ

ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ
Απψθαζη Γιοικηηικοω ςμβοςλίος πεπί

ΠΣΑ Πεπιθέπειαρ

ςποβολήρ ηηρ ππψηαζηρ και ζωνατηρ

Γςηικήρ Δλλάδαρ

ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ
(ΜΔΛΔΣΔ, ΔΓΚΡΙΔΙ, ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ Κ.Λ.Π.)
Τπεωθςνορ θοπέαρ
Δνέπγεια
κωπιορ ηος έπγος

θοπέαρ ςλοποίηζηρ

Αποκενηπυμένη
Γιοίκηζη
Πελοποννήζος,
Έλεγσορ Νομιμψηηηαρ αποθάζευν

Γςηικήρ Δλλάδαρ και

Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος

Ιονίος
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ΠΡΟΘΔΣΟ ΤΜΦΩΝΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

Ξξφζζεην Πχκθσλν ζρεηηθά κε ηε Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε:

Κε αξηζκ. Ξξση……………………………………………………………….

Πρεηηθά κε ηελ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε ………………………. αλάκεζα ζηε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζην ΞΡΑ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
Ρν παξφλ Ξξφζζεην Πχκθσλν ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε (ζην εμήο ε «Πχκβαζε»)
ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ έρεη έδξα ηελ ….., νδφο
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, ΡΘ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ κε ΑΦΚ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ
Ξεξηθεξεηάξρε ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ θ. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ (ζην εμήο ν «Ξεξηθέξεηα»)
θαη ηνπ ΞΡΑ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ε νπνία εδξεχεη ζηελ ….., νδφο ……..(Ρ.Θ. ……), κε
Α.Φ.Κ.: ……….. - Γ.ΝΎ. …… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ
……………………….ηεο, θ. …………..…………, (θαινχκελν ζην εμήο ε «ΛΞΗΓ»),
Ζ Ξεξηθέξεηα θαη ην ΛΞΗΓ έρνπλ ήδε ζπλάςεη ηελ πξναλαθεξζείζα Πχκβαζε.
Έρνληαο ππφςε φηη:
1.

2.
3.

4.

Πην πιαίζην ηεο Πχκβαζεο ην ΛΞΗΓ ελδέρεηαη λα ρξεηαζζεί γηα ινγαξηαζκφ
ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη βάζεη ησλ εληνιψλ ηνπ λα επεμεξγαζζεί δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε εθαξκνγέο θαη ζηα φκνξα απηψλ
πξνγξάκκαηα ή εθφζνλ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζε άιια
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Υο εθ ηνχηνπ, ε Ξεξηθέξεηαζεσξείηαη σο «πεχζπλνο ηεο Δπεμεξγαζίαο» θαη ην
ΛΞΗΓ σο «Δθηεινχζα ηελ Δπεμεξγαζία».
Ακθφηεξνη νη Ππκβαιιφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ θαη ηεο εζληθήο γηα ηε ζχλλνκε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε ησλ Ππκβαιινκέλσλ, ην παξφλ Ξξφζζεην
Ππκθσλεηηθφ έρεη σο ζθνπφ λα απνζαθελίζεη ηνπο φξνπο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην
πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο πνπ δηελεξγείηαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, φπσο
απαηηείηαη ηδίσο απφ ην α. 28 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ 2016/679 EE (General Data Protection Regulation/GDPR) θαη ππνδεηθλχεηαη θαησηέξσ.

πφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, νη Ππκβαιιφκελνη δηα ηνπ παξφληνο ζπλνκνινγνχλ ηα αθφινπζα:
Α) ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ
1. Δθηφο αλ άιισο απαηηείηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα, νη αλαθνξέο ζηε Πχκβαζε πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Ξξφζζεην Πχκθσλν ζα ζεσξείηαη φηη αθνξνχλ ηε Πχκβαζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξφζζεηνπ Ππκθψλνπ.
2. Ρν παξφλ Ξξφζζεην Πχκθσλν ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
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3. Ρα Ππκβαιιφκελα Κέξε ζπλνκνινγνχλ ζην παξφλ, φηη νη φξνη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
(Δκπηζηεπηηθφηεηα, Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα θαη Όξνη Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ)
ζην Ξξφζζεην Πχκθσλν (θαη ηα ηπρφλ Ξαξαξηήκαηα ζην ελ ιφγσ Ξξνζάξηεκα)
(«Ξξνζάξηεκα ζην Ξξφζζεην Πχκθσλν») εθαξκφδνληαη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επεμεξγαζία
ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (φπσο απηά νξίδνληαη ζην Ξξνζάξηεκα ηνπ
Ξξφζζεηνπ Ππκθψλνπ) απφ ην ΛΞΗΓ δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο.
4. Πε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ ή αληηθάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Ξξφζζεηνπ
Ππκθψλνπ θαη ηεο ππφινηπεο Πχκβαζεο, εθηφο αλ έρεη άιισο ξεηψο θαη εγγξάθσο
ζπκθσλεζεί ελππφγξαθα απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ξξφζζεηνπ Ππκθψλνπ ζα ππεξηεξνχλ θαη ζα
ππεξηζρχνπλ ησλ ελ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ θαη αληηθάζεσλ.
5. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ην παξφλ Ξξφζζεην Πχκθσλν ζα απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Πχκβαζεο.
6. Πε πεξίπησζε πνπ δηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο θεξχμεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ
παξφληνο Ξξφζζεηνπ Ππκθψλνπ άθπξε, κε λφκηκε ή αλεθάξκνζηε σο έρεη ζπληαρζεί, ηα
Ππκβαιιφκελα Κέξε πξνηίζεληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε
κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο δηάηαμεο απηήο ζην κέγηζην
επηηξεπηφ απφ ην λφκν βαζκφ. Πε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ είλαη δπλαηφλ λα
ηξνπνπνηεζεί θαη λα εξκελεπζεί θαηαιιήισο δπλάκεη ησλ αλσηέξσ, απηή ζα δηαγξάθεηαη απφ
ην θείκελν θαη νη ππφινηπεο δηαηάμεηο ζα παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη ζε πιήξε ηζρχ θαη ζα
εθαξκφδνληαη ζην κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ην λφκν βαζκφ.

Β) ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ, ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1.
ΟΡΙΜΟΙ
 «Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ» λνείηαη ν Θαλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 «Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα» λννχληαη νηπιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Ξξφζσπν
ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα, ή (ζε δηθαηνδνζίεο φπνπ ην Γίθαην πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα αλαγλσξίδνπλ ζε λνκηθέο νληφηεηεο επίπεδν πξνζηαζίαο
αληίζηνηρν κε εθείλν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ) κε λνκηθή νληφηεηα, ή νπνηαδήπνηε άιιε
πιεξνθνξία απνηειεί «δεδνκέλν πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γηθαίνπ
πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ.
 «Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα Ξεξηθέξεηαο» λννχληαη ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ξξνζσπηθφηεο Ξεξηθέξεηαο, ηα δεδνκέλα πνιηηψλ ή ηνπο
παξφρνπο ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ αηφκσλ ή νληνηήησλ πνπ ζπλδένληα κε
ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ή νληφηεηεο) ηα νπνία ιακβάλνληαη, απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη απφ ή
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΛΞΗΓ θαηά ηελ παξνρή πεξεζηψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα δπλάκεη νπνηνζδήπνηε
εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο
Πχκβαζεο.
 «Γίθαην πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ» λνείηαη πιένλ ε Νδεγία γηα ηελ Ξξνζηαζία ηεο
Ηδησηηθήο Εσήο ζηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (2002/58/ΔΘ) θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε
λνκνζεζία ή/θαη θαλνληζκφο πνπ εθδίδεηαη ή εθαξκφδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε απηέο, ή ν νπνίνο
ηξνπνπνηεί,
αληηθαζηζηά,
επαλελεξγνπνηεί
ή
ελνπνηεί
νπνηαδήπνηε
απφ
απηέο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε
εθαξκνζηέα λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
ηδησηηθφηεηα θαη ε νπνία δχλαηαη λα ππάξρεη ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηθαηνδνζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκφδνληαη, ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη
ησλ θσδίθσλ πξαθηηθήο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο.
«Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία» λνείηαη ην πξφζσπν πνπ επεμεξγάδεηαη Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο.
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«Έγγξαθα Ρεθκεξίσζεο» λννχληαη (i) ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ πιηθψλ (ζε νπνηαδήπνηε
γιψζζα, κνξθή ή κέζν) ηα νπνία παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην
ΛΞΗΓ ζηνπο πειάηεο ηεο γηα λα ηνπο ζπλδξάκεη θαηά ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζκηθνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: (α) ησλ ιεηηνπξγηθψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ θαη επηδφζεσλ (β) ησλ δηαδηθαζηψλ εγθαηάζηαζεο, δηακφξθσζεο,
δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ- (γ) ησλ νδεγψλ
εθπαίδεπζεο θαη ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο (ii) ην ζχλνιν ησλ επηπξφζζεησλ εγγξάθσλ θαη ηνπ
πιηθνχ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ιεηηνπξγηθά, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ζρεδηαζκνχ θαη επηδφζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην Ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ην ΛΞΗΓ ζηελ
Ξεξηθέξεηα - θαη (iii) ην ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη
πιηθφ θαη νη νπνίεο θαηά θαηξνχο ιακβάλνπλ ρψξα απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΛΞΗΓ.
«Ινγηζκηθφ» λνείηαη: (i) ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηα νπνία έρεη
παξαζρεζεί άδεηα ρξήζεο ηεο Ξεξηθέξεηαοαπφ ην ΛΞΗΓ ή ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί απφ
Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηνπ ΛΞΗΓή θαη ζε Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηεο Ξεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηνλ
παξφληα φξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνζαξκνγψλ, βειηηψζεσλ, ελεκεξψζεσλ,
αλαβαζκίζεσλ, εθδφζεσλ, πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο ή δηαδφρσλ πξντφλησλ, δηνξζψζεσλ
Διαηησκαηηθψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ επί απηψλ ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη ζηελ
Ξεξηθέξεηα ή/θαη ζε Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηεο Ξεξηθέξεηαο ή απφ Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηνπ ΛΞΗΓ
θαη (ii) νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ηξίηνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη ή παξέρεηαη κε άιιν ηξφπν απφ ην
ΛΞΗΓ, ζην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ΛΞΗΓ(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξεγαίνπ
Θψδηθα Διεχζεξεο Ξξφζβαζεο) απφ θνηλνχ κε ηα ζρεηηθά Έγγξαθα Ρεθκεξίσζεο σζηφζν ε
έλλνηα ηνπ «Ινγηζκηθνχ» δελ ζα πεξηιακβάλεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο πνπ
γίλνληαη ζην ινγηζκηθφ απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο «Ξαξαδνηέα» λννχληαη
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αλαπηπρζεί, παξαζθεπαζηεί ή παξαδνζεί απφ ην ΛΞΗΓ ή απφ Ππλδεδεκέλε
Δηαηξία ηνπ ΛΞΗΓ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε εληνιή εξγαζηψλ ή θαηάζηαζε
εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ή πνπ άιισο είλαη απαξαίηεην
γηα ην ΛΞΗΓ, έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο νπνηνζδήπνηε εληνιήο εξγαζηψλ ή
θαηάζηαζεο εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ή κε ηνπο φξνπο
ηεο ίδηαο ηεο Πχκβαζεο.
«Ξξνδηαγξαθέο» λννχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ Ξαξαδνηέσλ ή/θαη ησλ πεξεζηψλ πνπ
παξαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε εληνιή εξγαζηψλ ή θαηάζηαζε εξγαζηψλ δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο πξνδηαγξαθέο δελ παξαηίζεληαη, νη
πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηα Ξαξαδνηέα ή/θαη ηηο πεξεζίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη ή θαζίζηαληαη
δηαζέζηκεο ζην θνηλφ απφ ην ΛΞΗΓ
«Ξξντφλ Δξγαζίαο» λνείηαη θάζε Ξαξαδνηέν θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ, ελλνηψλ,
ηερλνγλσζίαο, ηερληθψλ, εθεπξέζεσλ, αλαθαιχςεσλ, βειηηψζεσλ, πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ,
κεζφδσλ, ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ, αλαθνξψλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
(ζε θαηαιεθηηθφ ή πεγαίν θψδηθα), πξνγξακκάησλ θαη άιισλ έγγξαθσλ, δηαγξακκάησλ ξνήο,
δηαγξακκάησλ θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ή ελζψκαην πιηθφ νπνηνζδήπνηε θχζεο (ζε
νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάπηπμεο ή νινθιήξσζεο) πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο, ή κε νπνηαδήπνηε εληνιή εξγαζηψλ ή θαηάζηαζε εξγαζηψλ ή
αληίζηνηρεο εληνιήο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ηα νπνία έρνπλ ζπιιεθζεί σο ηδέα, έρνπλ
ζρεδηαζηεί, αζθεζεί, πξνεηνηκαζηεί, δεκηνπξγεζεί ή αλαπηπρζεί απφ ην ΛΞΗΓ, Ππλδεδεκέλε
Δηαηξία ηνπ ΛΞΗΓή απφ νπνηνδήπνηε Ππλδεδεκέλν Ξξφζσπν απηψλ (i) θαηά ηελ παξνρή ησλ
πεξεζηψλ, (ii) ή πνπ βαζίδεηαη ζε γλψζε θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη κάζεη ή απνθηήζεη απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα ή απφ Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηεο Ξεξηθέξεηαο, (iii) ή πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Ξξνζσπηθνχ ή ησλ πιηθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίαο
ηεο Ξεξηθέξεηαο.

Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με ηη ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ

Σελίδα 27 από 42

ΑΔΑ: 6ΥΒΘ7Λ6-Ο89

«Ξξνζσπηθφ» λνείηαη ηα ζηειέρε, νη ππάιιεινη, νη εξγαδφκελνη πνπ δελ αλήθνπλ ζην ππαιιειηθφ
πξνζσπηθφ, νη εθπξφζσπνη, νη ειεγθηέο νπνηνπδήπνηε Ππκβαιιφκελνπ Κέξνπο ή Ππλδεδεκέλεο
Δηαηξίαο ηνπ Ππκβαιιφκελνπ Κέξνπο θαζψο θαη νη ζχκβνπινη θαη ππεξγνιάβνη πνπ
απαζρνινχληαη απφ ην ΛΞΗΓ ή απφ Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηνπ ΛΞΗΓ άκεζα ή έκκεζα γηα ηελ
παξνρή ησλ πεξεζηψλ
«Ξξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα» λνείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη
ηαπηνπνηεκέλν ή ε ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα εμαθξηβσζεί άκεζα ή έκκεζα ηδίσο κέζσ
αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο ζε φλνκα, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ζε
δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή,
πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ .
«Ππλδεδεκέλε
Δηαηξία»
λνείηαη
αλαθνξηθά
κε
ηελ
Ξεξηθέξεηα
(ή
ηνΛΞΗΓ)
νπνηαδήπνηε νληφηεηα πνπ θαηά θαηξνχο Διέγρεη, Διέγρεηαη απφ ή βξίζθεηαη ππφ θνηλφ έιελγν.
άπεζα ή έκκεζα, κε ηελ Ξεξηθέξεηα (ή ην ΛΞΗΓ) «Ππλδεδεκέλν Ξξφζσπν» λνείηαη αλαθνξηθά κε
νπνηαδήπνηε νληφηεηα, ην πξφζσπν πνπ (φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ πεξηζηάζεσλ)
εθηειεί ππεξεζίεο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ελ ιφγσ νληφηεηαο κε νπνηαδήπνηε
ηδηφηεηα- ελδεηθηηθά ππάιιεινη, εθπξφζσπνη, πξνζηεζέληεο, αληηπξφζσπνη θαη ππεξγνιάβνη.
«Ππζηήκαηα Ξεξηθέξεηαο» λνείηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο ή ειεθηξνληθήο
επεμεξγαζίαο θαη ην ζχλνιν ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ή δηαζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ, νη
δξνκνινγεηέο (routers), ηα ηζηπ εκηαγσγψλ (semiconductorchips), ην ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ
θαη νη γξακκέο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη θάζε άιινο εμνπιηζκφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, ζαξσηψλ (scanners) θαη ηειεθψλσλ), θαη θάζε άιιν
ινγηζκηθφ ην νπνίν αλήθεη θαηά θπξηφηεηα, έρεη παξαρσξεζεί κε άδεηα ρξήζεο ή ιεηηνπξγείηαη
απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο.
«πεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο» λνείηαη νπνηνδήπνηε κέξνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Ππλδεδεκέλσλ
Δηαηξηψλ ηνπ ΛΞΗΓ ή ππεξγνιάβσλ) πνπ δηνξίδεηαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΛΞΗΓ γηα ηελ
Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή
Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.
«πεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο» λνείηαη ην πξφζσπν πνπ κφλν ηνπ ή απφ θνηλνχ κε άιια θαζνξίδεη
ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.
«πεξεζίεο» λννχληαη νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο, αξκνδηφηεηεο, επεμεξγαζίεο ή/θαη άιιεο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΛΞΗΓ ησλ
Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηνπ ΛΞΗΓ ή ησλ ππεξγνιάβσλ δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο.
Γ) ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
I.

Θαζήθνλ Δπηκέιεηαο θαη Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε
Ρν Ππκβαιιφκελν Κέξνο πνπ ιακβάλεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο («Ιήπηεο») ηνπ έηεξνπ
Ππκβαιιφκελνπ Κέξνπο («Ππκβαιιφκελνο πνπ Θνηλνπνηεί») (δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο,
νπνηνζδήπνηε εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο ή πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε ζχλαςε εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο
εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο) ζα:
1.

2.

Δπηδεηθλχεη ηνλ ίδην ηνπιάρηζηνλ βαζκφ επηκέιεηαο αλαθνξηθά κε ηηο Δκπηζηεπηηθέο
Ξιεξνθνξίεο ηνπ Ππκβαιιφκελνπ πνπ Θνηλνπνηεί κε απηή πνπ ν Ιήπηεο επηδεηθλχεη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθψλ ηνπ, αληίζηνηρεο θχζεο, Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ θαη
ηνζεηεί, δηαηεξεί θαη αθνινπζεί θαη’ ειάρηζην έγγξαθεο θαη θαηαλνεηέο εκπνξηθέο
πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ Δκπηζηεπηηθψλ
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Ξιεξνθνξηψλ ηνπ Ππκβαιιφκελνπ πνπ Θνηλνπνηεί απφ νπνηαδήπνηε (α) κε
εμνπζηνδνηεκέλε θνηλνπνίεζε, πξφζβαζε, ρξήζε ή ηξνπνπνίεζε· (β) ππεμαίξεζε, θινπή,
θαηαζηξνθή ή απψιεηα· ή (γ) αδπλακία αλάιεςεο επζχλεο ζε ζρέζε κε ηηο Δκπηζηεπηηθέο
Ξιεξνθνξίεο.

II.

Ρν ΛΞΗΓ αλαιακβάλεη λα δηαηεξεί πξαθηηθέο αζθαιείαο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο, ηερληθέο, νξγαλσηηθέο θαη θπζηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο ψζηε λα
δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε Γεδνκέλν
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. Ρέηνηεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά) ηα
αθφινπζα κέηξα πξνζηαζίαο:
1. Θξππηνγξάθεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβίβαζεο/κεηαθνξάο αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ηα νπνία απνζηέιινληαη κέζσ αζχξκαησλ
δηθηχσλ ή δηθηχσλ επηθνηλσληψλ γηα ιφγνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πνζηήξημεο ηεο
Ξεξηθέξεηαο.
2. Σξήζε θαηάιιεισλ θσδηθψλ πξφζβαζεο, ηεηρψλ πξνζηαζίαο, ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ
θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ θαηάιιειν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηα
ζπζηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ
αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ ππνζηήξημήο ηνπ.
3. Ξεξηνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ αλάγθεο απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ πνπ θέξνπλ δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηξίησλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπ θαη θξππηνγξάθεζε ησλ ελ
ιφγσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην βαζκφ πνπ απηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Σσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθήο απαξίζκεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ν Ιήπηεο ζα έρεη πξφζβαζε
ζηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο πνπ ηνπ θνηλνπνηεί ν Ππκβαιιφκελνο κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη
απαξαίηεην, ψζηε ν Ιήπηεο λα δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δπλάκεη ησλ φξσλ
ηεο Πχκβαζεο ή νπνηνζδήπνηε εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο εξγαζηψλ ή άιιεο αληίζηνηρεο
εληνιήο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο. Δπηπξφζζεηα, ν Ιήπηεο ζα γλσζηνπνηεί ηηο
Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ Ππκβαιιφκελνπ απνθιεηζηηθά ζε εθείλν ην Ξξνζσπηθφ ηνπ
Ιήπηε ην νπνίν «ζα πξέπεη λα γλσξίδεη» ηέηνηεο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο (θαη κφλν ζε
πεξίπησζε θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιακβάλνληαη κε ηελ παξνχζα.

III.

Ρν ΛΞΗΓ δηαζθαιίδεη φηη
(α) θάζε κέινο ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηεο ην νπνίν ζα παξέρεη πεξεζίεο δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηηο ίδηεο
ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα φξν·
(β) δηαηεξεί θαη αθνινπζεί πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο νη νπνίεο είλαη επαξθείο φζνλ
αθνξά ζηελ αλίρλεπζε πξνηχπσλ, πξαθηηθψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ
ππνδεηθλχνπλ πηζαλή ζπληέιεζε ή απφπεηξα ζπληέιεζεο θινπήο ή ππεμαίξεζεο Γεδνκέλσλ
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα. Ρν ΛΞΗΓ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί
εγθαίξσο ζηελ Ξεξηθέξεηα θάζε ηέηνην πεξηζηαηηθφ ή θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε χπνπηε
δξαζηεξηφηεηα θαη αθνξά ηελ Ξεξηθέξεηα. Ρν ΛΞΗΓ αλαιακβάλεη λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο
ειέγρνπο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε επιφγσο πξνβιέςηκσλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ηελ ερεκχζεηα θαη ηελ
αθεξαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ, έγραξησλ θαη άιισλ αξρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Γεδνκέλα
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα θαη λα αμηνινγεί θαη λα βειηηψλεη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ δηαηεξεί κε ζθνπφ ηνλ ζπλνιηθφ πεξηνξηζκφ
ηέηνησλ θηλδχλσλ.

IV.

Γηθαηψκαηα.
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Ν Ιήπηεο:
1.

2.

V.

δελ ζα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε δηαθξηηηθφ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή άιιε έλδεημε θπξηφηεηαο
πνπ εκπεξηέρεηαη ή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ Ππκβαιινκέλνπ
πνπ Θνηλνπνηεί · θαη
ζα αλαπαξάγεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε ζε νπνηνδήπνηε αληίγξαθν, ηξνπνπνίεζε ή
κεηάθξαζε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηνπ Ππκβαιινκέλνπ πνπ Θνηλνπνηεί, ζηηο νπνίεο
πξνβαίλεη θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Ππκβαιινκέλνπ πνπ Θνηλνπνηεί.
Γλσζηνπνίεζε.
Ρν ΛΞΗΓ ζα γλσζηνπνηεί ακειιεηί θαη εγγξάθσο νπνηαδήπνηε ηπραία ή ζθφπηκε δεκία,
αιινίσζε, θαηαζηξνθή, κε εμνπζηνδνηεκέλε θνηλνιφγεζε, απψιεηα, ιαλζαζκέλε ρξήζε ή θινπή
ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηα Ππζηήκαηα ηεο Ξεξηθέξεηαοή ζε ζρέζε
κε απηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζηα ή ρξήζεο ησλ
Ππζηεκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ αθαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ ή δηάζεζεο ησλ
δεδνκέλσλ, ηεο θινπήο ησλ πιεξνθνξηψλ ή/Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο), ε
νπνία απνξξέεη ή ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ησλ πεξεζηψλ απφ ην ΛΞΗΓ («Ξεξηζηαηηθφ
Αζθαιείαο»), Ρν ΛΞΗΓ ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο θαη ζα παξέρεη ζπλδξνκή ζηελ Ξεξηθέξεηα ζε
ζρέζε κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο (α) λα εξεπλήζεη, απνθαηαζηήζεη θαη κεηξηάζεη ηηο
επηπηψζεηο ηνπ Ξεξηζηαηηθνχ Αζθαιείαο θαη (β) φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
γλσζηνπνίεζεο ζε θπζηθά πξφζσπα, πειάηεο ή θαλνληζηηθέο αξρέο. Πην βαζκφ πνπ ηέηνην
Ξεξηζηαηηθφ Αζθαιείαο απνξξέεη απνδεδεηγκέλα απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ΛΞΗΓ ή ησλ
Ππλδεδεκέλσλ ηνπ Ξξνζψπσλ ή απνηειεί παξαβίαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο απφ ην ΛΞΗΓθαη
ηδίσο ελέξγεηα ελάληηα ζηηο ξεηέο νδεγίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ην ΛΞΗΓ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, αμίσζε, δαπάλε ή έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνην
Ξεξηζηαηηθφ Αζθαιείαο.

VI.

Δμαηξέζεηο.
Νη ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ αλαιακβάλνληαη δηα ηνπ παξφληνο δε ζα εθαξκφδνληαη
ζην βαζκφ πνπ ν Ιήπηεο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη κε μεθάζαξα θαη πεηζηηθά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, φηη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο:

1.

2.

3.
4.

VII.

Δίλαη ή έρνπλ θαηαζηεί γεληθά γλσζηέο απφ πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο, ρσξίο ηε ζπληέιεζε παξαβίαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ιήπηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ Ππκβαιινκέλσλ Κεξψλ.
Βξίζθνληαλ λνκίκσο ζηελ θαηνρή ηνπ Ιήπηε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη πξηλ
ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ην ελ ιφγσ Ππκβαιιφκελν Κέξνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο.
Δίραλ απνθηεζεί κε λφκηκν ηξφπν απφ ηνλ Ιήπηε, απφ ηξίην πξφζσπν, ην νπνίν είρε δηθαίσκα
λα γλσζηνπνηεί ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή θπξηφηεηαο.
Αλαπηχρζεθαλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ Ιήπηε ρσξίο ηε ρξήζε απηψλ ή ηελ αλαθνξά ζηηο
Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ Ππκβαιινκέλνπ πνπ θνηλνπνηεί-ή (λ) πφθεηληαη ζε έγγξαθε
ζχκβαζε δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Ππκβαιιφκελνο πνπ Θνηλνπνηεί έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Ιήπηε
λα θνηλνπνηήζεη ηηο ππφ θξίζε πιεξνθνξίεο. Νη εμαηξέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 6(η) έσο (iii)
αλσηέξσ δελ ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ Ξεξηθέξεηα.
Θνηλνπνηήζεηο πνπ Απαηηνχληαη απφ ην Λφκν.
Νη ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ αλαιακβάλνληαη δηα ηνπ παξφληνο δελ ζα ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο ζην βαζκφ πνπ ν Ιήπηεο απαηηείηαη λα θνηλνπνηήζεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο
ηνπ Ππκβαιινκέλνπ πνπ Θνηλνπνηεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ θαη ηεο ηπραίαο ή ζθφπηκεο κε
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εμνπζηνδνηεκέλεο θνηλνπνίεζεο ησλ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ ή ζπκκφξθσζεο κε δηθαζηηθή
απφθαζε, ή απφθαζε θαλνληζηηθήο ή θπβεξλεηηθήο αξρήο πνπ έρεη δηθαηνδνζία. Πε πεξίπησζε
πνπ επηδνζεί ζην ΛΞΗΓ αίηεκα απφ κία εθ ησλ αλσηέξσ αξρψλ, ην ΛΞΗΓ:
1.

2.

3.

VIII.

Δάλ είλαη λνκηθά επηηξεπηφ ζα γλσζηνπνηήζεη ακειιεηί ζηελ Ξεξηθέξεηα ην ελ ιφγσ αίηεκα ή
απφθαζε, έηζη ψζηε λα παξέρεη ζηελ Ξεξηθέξεηα ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί πξνζηαηεπηηθή
δηάηαμε.
Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζα ηνλ ζπλδξάκεη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα αληηηαρζεί
ζηελ θνηλνπνίεζε θαηφπηλ επιφγνπ αηηήκαηνο ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη κε έμνδα ηεο Ξεξηθέξεηαο
θαη
ζα θνηλνπνηήζεη κφλν εθείλεο ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ είλαη
απαξαίηεην λα θνηλνινγεζνχλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ ή απφθαζεο.
Θαηαγξαθή Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ.
Δθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
Ππκβαιινκέλνπ πνπ Θνηλνπνηεί, ν Ιήπηεο ζα επηζηξέθεη (ή ζα απνκαθξχλεη απφ ηα ζπζηήκαηα
θαη αξρεία ηνπ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη ζα πξνβαίλεη ζε θαηάιιειε θαηαγξαθή
απηψλ) ην ζχλνιν ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ έρνπλ παξαζρεζεί ή ηηο νπνίεο έρεη
κε άιιν ηξφπν απνθηήζεη ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε. Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ, ν παξφλ
Όξνο δελ ζα εξκελεχεηαη κε ηξφπν:

1.

2.

πνπ λα απαηηεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ηελ επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε Ινγηζκηθνχ, νπνησλδήπνηε
Δγγξάθσλ Ρεθκεξίσζεο, νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ ή πιηθνχ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ ην
ΛΞΗΓ ή νπνησλδήπνηε Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηνπ ΛΞΗΓ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί σο
κέξνο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ινγηζκηθφ θαη ή ηηο πεξεζίεο, ή
πνπ λα πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα θάζε Ππκβαιιφκελνπ Κέξνπο λα αλαδεηήζεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο
δεκίεο πνπ έρεη ππνζηεί κε ππαηηηφηεηα ηνπ έηεξνπ Ππκβαιινκέλνπ.
Γ) ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ρν ΛΞΗΓ ζπκθσλεί λα ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη ή ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα ηεο Ξεξηθέξεηαο
(α) κφλν ζχκθσλα κε ηηο ξεηέο νδεγίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ησλ Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο (είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο ή
άιισο),
(β) γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ βάζεη ησλ φξσλ ηεο
Πχκβαζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη κφλν ζην βαζκφ
πνπ είλαη αλαγθαίν λα ην πξάμεη,
(γ) βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ θαη
(δ) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εθαξκνζηέσλ πνιηηηθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ
Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζην ΛΞΗΓ.

i. Ρν ΛΞΗΓ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζηελ Ξεξηθέξεηα νπνηνδήπνηε αίηεκα θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ηε δηάζεζε ησλ Γεδνκέλσλ
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ζηνλ αηηνχληα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο.
ii. Ρν ΛΞΗΓ ζα πξέπεη ακειιεηί λα γλσζηνπνηεί ζηελ Ξεξηθέξεηα νπνηαδήπνηε ηπραία ή εθ
πξνζέζεσο πξφθιεζε δεκίαο, αιινίσζε, θαηαζηξνθή, κε εμνπζηνδνηεκέλε θνηλνπνίεζε,
απψιεηα, παξαπνίεζε ή θινπή ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ή πνπ αθνξά ζηα
Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ησλ νπνίσλ ην ΛΞΗΓ έρεη ηελ επηκέιεηα ή
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ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο («Ξεξηζηαηηθφ Αζθαιείαο»). Ρν
ΛΞΗΓ ζα παξέρεη πιήξε ζπλεξγαζία θαη ζπλδξνκή ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ηηο Ππλδεδεκέλεο
Δηαηξίεο ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο (α) λα εξεπλήζνπλ, απνθαηαζηήζνπλ θαη
κεηξηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ Ξεξηζηαηηθνχ Αζθαιείαο θαη (β) φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ γλσζηνπνίεζεο ζε θπζηθά πξφζσπα, πειάηεο ή θαλνληζηηθέο αξρέο.
iii. Ρν ΛΞΗΓ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ην Ξξνζσπηθφ ηεο θαη
ην ζχλνιν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ
πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο παξερφκελεο πεξεζίεο. Ρν ΛΞΗΓ δελ ζα
πξέπεη λα πξάηηεη ή λα παξαιείπεη λα πξάηηεη θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ην Ξξνζσπηθφ θαη
ην ζχλνιν ησλ Δθπξνζψπσλ ηεο δελ ζα πξάηηνπλ ή ζα παξαιείπνπλ λα πξάηηνπλ νηηδήπνηε ζα
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη (ή πνπ δχλαηαη επιφγσο λα πξνθαιέζεη) παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε
δηάηαμεο ηνπ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ εθ κέξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο
ή εθ κέξνπο Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίαο ηεο Ξεξηθέξεηαοή πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά παξαβίαζε
ησλ φξσλ θαηαρψξηζεο πνπ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ πεξί
Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ εθ κέξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαοή εθ κέξνπο Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίαο ηεο
Ξεξηθέξεηαο(ζην βαζκφ πνπ ηέηνηα θαηαρψξηζε έρεη θνηλνπνηεζεί ζην ΛΞΗΓ).
IX.

Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ΛΞΗΓ.
Ζ Ξεξηθέξεηα θαη νη Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίεο ηνπ δχλαληαη λα ζπιιέγνπλ, λα απνζεθεχνπλ, λα
επεμεξγάδνληαη, λα δηαδίδνπλ ή λα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΛΞΗΓ ή κε
ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΛΞΗΓ, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο ή ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο βάζεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ή
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ, ή γηα ηνπο λφκηκνπο ζθνπνχο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηνίθεζεο.

X.

Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία.
Ζ Ξεξηθέξεηα θαη νη Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, φπσο αξκφδεη θαηά πεξίπησζε, ζα
απνηεινχλ ηνλ πεχζπλν Δπεμεξγαζίαο θαη ην ΛΞΗΓ ζα απνηειεί ηνλ Δθηεινχληα ηελ
Δπεμεξγαζία θαηά ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα θαηά ηελ παξνρή
πεξεζηψλ απφ ην ΛΞΗΓ ζηελ Ξεξηθέξεηα βάζεη νηαζδήπνηε εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο
εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο. Ρα Ππκβαιιφκελα Κέξε αλαγλσξίδνπλ
φηη ε πεξηγξαθή ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ηπγράλνπλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο απφ ην ΛΞΗΓ σο Δθηεινχληα ηελ Δπεμεξγαζία βάζεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ή
πνπ ηπρφλ ηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε εληνιή εξγαζηψλ ή θαηάζηαζε εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο
θαηάζηαζεο βάζεη ηεο Πχκβαζεο θαη ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XI.

ην αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο·
ηελ δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαοηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο·
ην είδνο ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ηίζεληαη πξνο
επεμεξγαζία· θαη
ηηο θαηεγνξίεο ησλ Ξξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα, ζε αληηζηνίρηζε κε
ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ηίζεληαη πξνο επεμεξγαζία.

Πε απηφ ην πιαίζην, ην ΛΞΗΓ εμαζθαιίδεη θαη ζα εμαζθαιίζεη φηη νπνηνδήπνηε Ππλδεδεκέλν
Ξξφζσπν πνπ επεμεξγάδεηαη Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πξφθεηηαη ρσξίο επηπξφζζεην
θφζηνο λα:

Ξξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο Όξνπ
1.

Δλεκεξψλεη ακειιεηί ηελ Ξεξηθέξεηα γηα νπνηεζδήπνηε γλσζηνπνηήζεηο, αηηήκαηα ή
εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ ηα Ξξφζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα, νπνηεζδήπνηε
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επνπηηθέο αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ή νπνηαδήπνηε αξρή επηβνιήο ηνπ
λφκνπ κε ζθνπφ ηελ δηεπζέηεζή ηνπο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα.
2. Θα παξέρεη εγθαίξσο ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο θαη ηελ απαξαίηεηε ζπλδξνκή ζηελ Ξεξηθέξεηα
κεηά απφ εχινγν αίηεκά ηνπ, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ζπκκνξθσζεί κε:
(α) ηα δηθαηψκαηα ησλ Ξξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα δπλάκεη ηνπ ζρεηηθνχ
Γηθαίνπ πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο ππφςηλ ηεο θχζεο
ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο ιήςεο θαηαιιήισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, ζην κέηξν πνπ
απηφ είλαη εθηθηφ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο λα αληαπνθξίλεηαη ζε
αηηήκαηα ησλ Ξξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ
δηθαησκάησλ ηνπο),
(β) γλσζηνπνηήζεηο, αηηήκαηα ή εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ή ηίζεληαη απφ νπνηαδήπνηε
επνπηηθή αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ή νπνηαδήπνηε αξρή επηβνιήο ηνπ λφκνπ,
(γ) ηηο απαηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ θαη λα δηαβνπιεχεηαη κε ηηο αξρέο ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη (δ) λα δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε επίιπζε νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο
πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηα σο άλσ ή νπνηαζδήπνηε έξεπλαο·
1. Λα εθαξκφδεη (θαη λα ελεκεξψλεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο θξίλεηαη
αλαγθαίν) θαηάιιεια ηερληθά, νξγαλσηηθά θαη κέηξα αζθαιείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ φπνησλ εηδηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα) κε
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα απφ νπνηαδήπνηε κε
εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ηπραία απψιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά,
θνηλνιφγεζε, ή κεηαβνιή θαη λα παξέρεη ζηελ Ξεξηθέξεηα έγγξαθε ιεπηνκεξή
θαηαγξαθή ηέηνησλ κέηξσλ εγθαίξσο θαηφπηλ αληίζηνηρνπ αηηήκαηνο
2. Σσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ, λα αθνινπζεί ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ κε
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε:
(α) ηεο αμηνπηζηίαο ησλ Ππλδεδεκέλσλ Ξξνζψπσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ ηπρφλ έρνπλ πξφζβαζε
ζηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα Ξεξηθέξεηαο· θαη
(β) φηη ηα ελ ιφγσ κέηξα πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο αλάθηεζεο ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα ζε κνξθή θαη κέζα αληίζηνηρα κε απηά πνπ
αηηείηαη εχινγα ε Ξεξηθέξεηα·
1. Λα πεξηιακβάλεη ζηελ ζχκβαζε κε νπνηνδήπνηε πεξγνιάβν Δπεμεξγαζίαο, ν νπνίνο ζα
επεμεξγάδεηαη Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, δηαηάμεηο πξνο φθεινο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη
ησλ Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο αληίζηνηρεο κε εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ
Ξξνζάξηεκα ζην Ξξφζζεην Πχκθσλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επαξθψλ εγγπήζεσλ αλαθνξηθά
κε ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ ζα δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία πνπ ζα ιάβεη
ρψξα
2. Λα παξέρεη νπνηνπδήπνηε είδνπο πιεξνθνξίεο αηηείηαη ε Ξεξηθέξεηα, ψζηε ην ΛΞΗΓ λα
επηδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε πνπ απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
ηίζεληαη ζην παξφλ.
3. Λα δηαηεξεί έγγξαθν αξρείν εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ
επεμεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Ππλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ην νπνίν ζα
πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εθαξκνζηένπ
Γηθαίνπ πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ.
4. Θαηά ηε ιήμε ή ηελ ιχζε ηεο Πχκβαζεο ή/θαη νπνηνζδήπνηε εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο
εξγαζηψλ ή αληίζηνηρεο εληνιήο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη
επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, λα πξνβαίλεη ακειιεηί ζηελ νξγάλσζε ηεο
αζθαινχο θαηαζηξνθήο ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη Σαξαθηήξα ηεο
Ξεξηθέξεηαο κε ηνλ ηξφπν πνπ εγγξάθσο ζα γλσζηνπνηεί ε Ξεξηθέξεηα θαη θαηά ην ρξφλν πνπ
απηφο ζα ππνδεηθλχεη θαη λα δηαγξάθεη ηπρφληα ππάξρνληα αληίγξαθα φισλ ησλ Γεδνκέλσλ
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, εθηφο αλ ε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηεί ηε
θχιαμε ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, έηζη ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ
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απφ ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία. Όπνπ ε ιήμε ή ε ιχζε ζπλδέεηαη κε εληνιή εξγαζηψλ ή
θαηάζηαζε εξγαζηψλ ή κε αληίζηνηρε θαηάζηαζε δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ν παξφλ
Όξνο ζα εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηεο ελ ιφγσ εληνιήο εξγαζηψλ ή θαηάζηαζεο εξγαζηψλ ή ηεο
αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο
α) Λα θαζηζηά άκεζα γλσζηφ ζηελ Ξεξηθέξεηα, εάλ θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΛΞΗΓ, κηα νδεγία πνπ
έρεη δνζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα Ξεξηθέξεηαο παξαβηάδεη
θάπνηα δηάηαμε Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ- θαη
β) Γελ ζα επεμεξγάδεηαη, θνηλνινγεί ή επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Ξεξηθέξεηα έρεη δψζεη ζαθείο νδεγίεο ή
φπνπ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε δπλάκεη δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην νπνίν ππφθεηηαη ην
ΛΞΗΓ, δεδνκέλνπ φηη ην ΛΞΗΓ ζα γλσζηνπνηεί ζηελ Ξεξηθέξεηα ηελ ελ ιφγσ λνκηθή απαίηεζε
πξνηνχ πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία ή θνηλνιφγεζε ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (κε
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ελ ιφγσ λνκνζεζία απαγνξεχεη ηηο ελέξγεηεο απηέο εθ
κέξνπο ηνπ ΛΞΗΓ γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ). Ρν ΛΞΗΓ ζα παξέρεη ζηελ
Ξεξηθέξεηα εχινγε ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο λα απνηξέςεη ηελ
θνηλνιφγεζε ή λα ιάβεη θάπνηα πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε (θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη κε δαπάλε ηεο
Ξεξηθέξεηαο) θαη ζα θνηλνινγεί κφλν εθείλν ην κέξνο ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα
πνπ απαηηείηαη λα θνηλνινγεζνχλ δπλάκεη ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
XII.

XIII.

Πε πεξίπησζε πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεζπίζεη ή κηα αξκφδηα αξρή ειέγρνπ πηνζεηήζεη
ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 28(3) θαη 28(4)
ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 28(7)
ή ηνπ Άξζξνπ 28(8) ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε) θαη ε Ξεξηθέξεηα γλσζηνπνηήζεη ζην ΛΞΗΓ φηη επηζπκεί λα ελζσκαηψζεη
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηέηνησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ ζην παξφλ, ην ΛΞΗΓ ζα
ζπκθσλήζεη κε ηηο αιιαγέο απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα κε ζθνπφ ηελ
ελζσκάησζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ.
Κε Ξξφζβαζε θαη Φχιαμε ζηνλ ΔΝΣ.

Ρν ΛΞΗΓ δελ ζα πξνβαίλεη ρσξίο ηελ πξφηεξε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ
απνζηνιή νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, ζηελ θχιαμε Γεδνκέλσλ
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, ή ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα, ζε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή θέληξν δεδνκέλσλ εθηφο ηνπ
Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ. Δάλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ην ΛΞΗΓ ζα πξνβαίλεη
ακειιεηί, ή ζα εμαζθαιίδεη φηη ν ζρεηηθφο πεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο ζα πξνβαίλεη ακειιεηί ζηε
ζχλαςε ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
ηεο 5εο Φεβξνπάξηνπ 2010 ζρεηηθά κε ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο γηα ηε δηαβίβαζε
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε εθηεινχληεο επεμεξγαζία εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηξίηεο
ρψξεο βάζεη ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ ή ππφ ηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη δπλάκεη νπνησλδήπνηε
αληηθαηαζηάζεσλ ή πξνζζεθψλ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα
θνηλνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ελψ ε Ξεξηθέξεηα, ή ε νπνηαδήπνηε
Ππλδεδεκέλε Δηαηξία ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ηελ ελ ιφγσ απαίηεζε κε ζθνπφ λα
σθειεζνχλ απφ ηηο πεξεζίεο ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δθαξκνζηέν Γίθαην πεξί Ξξνζηαζίαο ησλ
Γεδνκέλσλ.
XIV.

Δπεμεξγαζία πεξγνιάβνπ Δπεμεξγαζίαο.
Ζ Ξεξηθέξεηα εγθξίλεη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηπρφλ ππεξγνιάβνπο ηνπ
ΛΞΗΓ εθφζνλ ε ηειεπηαία εμαζθαιίζεη φηη νη πεξγνιάβνη ηεο ζα δεζκεχνληαη απφ ηνπο φξνπο
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πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.
XV.

Έιεγρνο.
Ρν ΛΞΗΓ ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ
λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία πεξί
Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ.

XVI.

πνρξεψζεηο πεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο.
Πην βαζκφ πνπ απνηειεί πεχζπλν Δπεμεξγαζίαο, ην ΛΞΗΓ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη (θαη ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα Ππλδεδεκέλα κε απηφλ Ξξφζσπα ζπκκνξθψλνληαη) κε ηελ
Δθαξκνζηέα Λνκνζεζίαπεξί Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ.

XVII.

Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηψλ.
Ρν ΛΞΗΓ ζα δηαζθαιίζεη φηη νη πεξεζίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο ηνπ
ΛΞΗΓ ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί.

XVIII.

Αμηνιφγεζε Αζθαιείαο Ξιεξνθνξηψλ.
Ρν ΛΞΗΓδχλαηαη λα επηηξέπεη ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο, δπλάκεη πξφηεξεο
γλσζηνπνίεζεο θαη ζε εχινγν ρξφλν, λα εμεηάδεη θαη λα πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΛΞΗΓκε
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαη αλαθνξηθά κε (ί) ηε ρξήζε ησλ
Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαη (ii) ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πξφιεςε θαη
κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ κηαο πξαγκαηηθήο ή απφπεηξαο θινπήο ή ππεμαίξεζεο πιεξνθνξηψλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα).
Θάζε ζρεηηθή εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε δχλαηαη λα πξνυπνζέηεη ηελ (α) απάληεζε ζε
εξσηεκαηνιφγηα αζθαιείαο πνπ απαηηνχλ απαληήζεηο απφ ην ΛΞΗΓ ή ην Ξξνζσπηθφ ηνπ, (β)
επηζθέςεηο ζε ηνπνζεζίεο φπνπ (ή απφ φπνπ) νη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
δχλαληαη λα ηεζνχλ πξνο επεμεξγαζία, λα ρνξεγνχληαη ή λα θαζίζηαληαη πξνζβάζηκεο, θαη (γ)
επηζθφπεζε φισλ ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ΛΞΗΓή ηνπ
Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΛΞΗΓ θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. Ζ Ξεξηθέξεηα
ζα
πξνζπαζήζεη
λα
δηελεξγεί
ηα
αλσηέξσ κε ηξφπν πνπ δελ ζα παξεκπνδίδεη αλαηηηνιφγεηα ηελ επηρεηξεκαηηθή
ιεηηνπξγίαηνπ ΛΞΗΓ. Δάλ δηαπηζησζνχλ ή επηζεκαλζνχλ πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα
αζθαιείαο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα κε
θαιή πίζηε ψζηε λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα ζρέδην απνθαηάζηαζεο θαη ζην ζρεηηθφ
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ησλ ζρεδηαδφκελσλ ελεξγεηψλ. Ζ Ξεξηθέξεηα
ζπκθσλεί φηη νη ηπρφλ ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο απνηεινχλ Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο
ΛΞΗΓ θαη δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο.

XIX.

Δπζχλε Γηα Αζθαιή Δπεμεξγαζία.
Ρα Ππκβαιιφκελα Κέξε ζπκθσλνχλ φηη:





Ρν ΛΞΗΓ πξέπεη λα ιακβάλεη εχινγα κέηξα πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο (δεδνκέλεο ηεο θχζεο
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο φξνπ), ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ
αθεξαηφηεηα ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα Ξεξηθέξεηαο θαη γηα λα απνηξέςεη
νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ
Πε πεξίπησζε πνπ αμησζεί απνδεκίσζε ιφγσ παξάλνκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ ΛΞΗΓ σο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθάιεζε ε
επεμεξγαζία κφλν εθφζνλ απηφο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
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Ξξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (α. 82) ή ηνπ εθάζηνηε ζρεηηθνχ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ή ππεξέβε ή ελήξγεζε
αληίζεηα πξνο ηηο λφκηκεο εληνιέο ηεο Ξεξηθέξεηαο σο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Δάλ ακθφηεξνη
εκπιέθνληαη ζηελ ίδηα επεμεξγαζία θαη, εάλ θξηζνχλ σο ππεχζπλνη γηα ηπρφλ δεκία πνπ
πξνθάιεζε ε επεμεξγαζία, ηφζν ε Ξεξηθέξεηα φζν θαη ην ΛΞΗΓ επζχλνληαη γηα ηε ζπλνιηθή
δεκία. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ έλαο απφ ηνπο δπν ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη πιήξε
απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε, ηφηε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ έηεξν
αληηζπκβαιιφκελν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ ίδηα επεμεξγαζία ηελ αλάθηεζε κέξνπο ηεο
απνδεκίσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ηεο επζχλεο ηνπο ιφγσ ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε.
XX.

Γηαδηθαζία Αλαθνξάο Ξεξηζηαηηθψλ Αζθαιείαο.

Ρν ΛΞΗΓ ζα αλαπηχμεη, εθαξκφζεη, ηεθκεξηψζεη θαη
δηαηεξήζεη
δηαδηθαζία
αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη φηη (α) θαη ηα δχν
Ππκβαιιφκελα
Κέξε
είλαη ζε ζέζε άκεζα λα πξνζδηνξίζνπλ, αληηκεησπίζνπλ θαη
λα πεξηνξίζνπλ νπνηνλδήπνηε πηζαλφ θίλδπλν πξνθχςεη απφ νηαδήπνηε πξαγκαηηθή ή
πηζαλή θαηάρξεζε, κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε, θνηλνιφγεζε ή πξφζβαζε, απψιεηα,
θαηαζηξνθή, δηαθηλδχλεπζε, δεκία, ηξνπνπνίεζε ή θινπή ησλ Δκπηζηεπηηθψλ
Ξιεξνθνξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ Ππζηεκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαη (β) ππάξρεη κηα
ζπλεθηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, αλαθνξά, έξεπλα θαη αληηκεηψπηζε
πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ.

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία (α) ζα παξέρεη αθξηβή θαη ελεκεξσκέλε ιίζηα ηνπ Ξξνζσπηθνχ
ηνπ ΛΞΗΓ Ξεξηθέξεηαο κε ην νπνίν ζα επηθνηλσλήζνπλ ζε πεξίπησζε πξαγκαηηθνχ ή
πηζαλνχ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο, (β) ιεπηνκεξείο νξηζκνχο ζνβαξφηεηαο ζχκθσλνπο
κε ηηο πνιηηηθέο, ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαη (γ) ζα ζέηεη
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θιηκάθσζεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα βάζεη ηνπ επηπέδνπ
ζνβαξφηεηαο ηεο παξαβίαζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ή πηζαλνχ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο
πιεξνθνξηψλ. Θαη’ ειάρηζην, ε δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη: (i) φιν ην
Ξξνζσπηθφ ηνπ ΛΞΗΓ ζα ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε κέινο
ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΛΞΗΓδηαπηζηψζεη ηε ζπληέιεζε ελέξγεηαο πνπ ππνδεηθλχεη φηη έρεη
ιάβεη ρψξα ή δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα πεξηζηαηηθφ αζθαιείαο, θαη (ii) ζα επηθνηλσλήζνπλ
άκεζα κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Έξγνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο (ή νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθά ή
επηπξφζζεηα πξφζσπα επηθνηλσλίαο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα) ζε πεξίπησζε πξαγκαηηθήο ή πηζαλήο θνηλνιφγεζεο Δκπηζηεπηηθψλ
Ξιεξνθνξηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίαο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A : Πάποσοι ςπηπεζιϊν νεθοχπολογιζηικήρ(cloudcomputing)
1.

2.

3.

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην ΛΞΗΓ σο εθηεινχζα ηελ επεμεξγαζία πξνζιακβάλεη πξφζζεηνπο
ππφ-εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, δειαδή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο κε ππεξγνιαβία
εξγαζίεο πεξί ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο,
δειαδή πξνζιακβάλεη πάξνρν ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ή ηφηε ππνρξενχηαη λα
θνηλνπνηεί ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά
ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί κε ππεξγνιαβία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηξερφλησλ ή δπλεηηθψλ ππεξγνιάβσλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ ΓΘΞΓ πνπ
παξέρνπλ σο πάξνρνη ππεξεζηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο.
Ρα Ππκβαιιφκελα Κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο ηνπ
παξφρνπλεθνυπνινγηζηηθήο κε ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ
ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρεη δεκνζηνπνηήζεη ε νκάδα εξγαζίαο ζηε ζεκαηηθή ηνπ
ServiceLevel Agreement (SLA) πνπ ππάγεηαη ζην CloudSelect Industry Group (C-SIG) ηεο
Γηεχζπλζεο DG Connect ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
ππνινγηζηηθνχ
λέθνπο πξέπεη
λα πξνβιέπεη ζην πεξηερφκελν
ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζίαο ηα εμήο:
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 Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ειαζηηθφηεηα (flexibility), επεθηαζηκφηεηα (extensibility) θαη
ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα (technologyneutrality) ησλ πιεξνθνξηθψλ
ππνδνκψλ
πνπ
ππάγνληαη ζην
ζχζηεκα λεθνυπνινγηζηηθήο ηνπ παξφρνπ ή ηξίησλ εληαγκέλσλ ζ’ απηφ.
 Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο
λεθνυπνινγηζηηθήο, δειαδή ζρεηηθά κε broadnetworkaccess, measuredservice, multi-tenancy,
on-demandself-service, rapidelasticity and scalability, resourcepooling.
 Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν—ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο πνπ
πξνζθέξεηαη κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα λεθνυπνινγηζηηθήο, δειαδή πιεξνθφξεζε γηα
ην αλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζία laaS, PaaS, ή SaaS.
 Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην εάλ ην ζπγθεθξηκέλν παξερφκελν ζχζηεκα είλαη Ηδησηηθφ,
Γεκφζην, Θνηλνηηθφ ή βξηδηθφ ζχζηεκα λεθνυπνινγηζηηθήο.
 λαιπηηθέο πιεξνθνξίεο (έθηαζε θαη ιεπηνκέξεηεο) γηα ηηο νδεγίεο πνπ πξφθεηηαη λα δίλεη ν
πειάηεο ζηνλ πάξνρν, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο επηπέδνπ εμππεξέηεζεο
(ServiceLevel Agreement) νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο θαη κεηξήζηκεο.
 Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ηηο δηαδηθαζίεο mirroring (αληηθαηνπηξηζκνχ), backup (δεκηνπξγίαο
αζθαινχο αληηγξάθνπ) θαη restore (αλάθηεζεο) δεδνκέλσλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο
λεθνυπνινγηζηηθήο.
 Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε θνξεηφηεηα δεδνκέλσλ (dataportability).
 Ξιεξνθφξεζε γηα ην αληηθείκελν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ππεξεζίαο λεθνυπνινγηζηηθήο
πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο, ηελ έθηαζε, ηνλ ηξφπν
θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο, θαζψο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα
πθίζηαληαη επεμεξγαζία ππφςε ηεο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.
 Ξξνζδηνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ επηζηξνθήο ησλ δεδνκέλσλ (πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) ή
θαηαζηξνθήο ηνπο κφιηο νινθιεξσζεί ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
 Ξξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ γηα ηελ αζθαιή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε ππεξεζηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο.
 Οήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο θαη γηα φζνπο ππαιιήινπο ηνπ έρνπλ ελδερνκέλσο πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.
πφςε ηεο ξήηξαο απηήο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν ζε φζνπο έρνπλ ζρεηηθή άδεηα.
Πην ζπκβαηηθφ θείκελν ηεο ζρέζεο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη παξφρνπ ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο παλεπξσπατθήο
ηζρχνο φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ ην CloudSelectindustryGroup (C-SIG) θαη ππφ ηελ έγθξηζε ηεο
Νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 2967 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξ.27 ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ εθπφλεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο πνπ απνζθνπνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή
εθαξκνγή ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : Πεπίλητη ηηρ Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένυν Πποζυπικοω Υαπακηήπα
1)

Αληηθείκελν Δπεμεξγαζίαο

Όπνηα επεμεξγαζία δεηεζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ αθφινπζσλ
βαζηθψλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε παξνρή ησλ νπνίσλ απηνηειψο δελ απνζθνπεί ζηελ
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ:
i. πεξεζία Απνκαθξπζκέλεο πνζηήξημεο εθαξκνγψλ θαη ησλ φκνξσλ απηήο πξνγξακκάησλ
ii. πεξεζία Δπί Ρφπνπ πνζηήξημεο θαη Δθπαίδεπζεο ζηηο εθαξκνγέο θαη ζηα φκνξα απηήο
πξνγξάκκαηα
iii.
πεξεζία πνζηήξημεο εγθεθξηκέλεο Γηαζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ φκνξσλ
απηήο πξνγξακκάησλ κε εθαξκνγέο ηξίησλ.
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Κε ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ε Ξεξηθέξεηα αλαγλσξίδεη
φηη δελ ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ ΛΞΗΓ δπλαηφηεηα γηα νπνηαδήπνηε άιιε επεμεξγαζία θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ απνζεθεχνληαη εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ κε θαλέλαλ ηξφπν.
Αλ ε Ξεξηθέξεηα επηζπκεί ή ζπλαηλεί ζε έιεγρν ιεηηνπξγίαο (testing) εθ κέξνπο ηνπ ΛΞΗΓ κε
αληίγξαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζα ην δειψλεη εγγξάθσο θαη ζα παξέρεη αλσλπκνπνηεκέλα
ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο βάζεηο απηέο.
2)

Λνκηθή Βάζε Δπεμεξγαζίαο

i-iii. Ρα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ζηελ Ξεξηθέξεηα δχλαληαη λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ ΛΞΗΓζχκθσλα κε ηελ απφ Πχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΛΞΗΓθαη ηεο Ξεξηθέξεηαο.
3)

Γηάξθεηα

i-iii. Ρα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ Ξεξηθέξεηα
δχλαληαη λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο
βιάβεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο βάζεη ηεο
ζρεηηθήο ad hoc εληνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο ή/θαη δπλάκεη ηεο ππνγεγξακκέλεο Πχκβαζεο κε ηελ
Ξεξηθέξεηα θαη φπσο απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλδξνκήο θαηά ηελ ιήμε ηεο ελ
ιφγσ Πχκβαζεο.
4)

Φχζε θαη Πθνπφο Δπεμεξγαζίαο

Ν ζθνπφο ηεο ελ δπλάκεη επεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ Ξεξηθέξεηα είλαη ε παξνρή θαη κφλν ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ θαη ησλ φκνξσλ
απηήο πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηεο απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα κέιε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Ρα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα πνπ πεξηγξάθνληαη
θαησηέξσ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ή λα πξνζπειαζηνχλ απφ ην ΛΞΗΓ
θαηά ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ πεξεζηψλ (βιπη. 1.) θαη κφλν.
5)

Δίδε Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ δχλαληαη λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο

Ρα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ησλ επηζθεπηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ ελδέρεηαη λα ηχρνπλ
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα πεδία
η. Νλνκαηεπψλπκν
II.

Γηεχζπλζε Θαηνηθίαο

Ill.

Δλαιιαθηηθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο

IV.

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ

V.

Ρειέθσλν Θαηνηθίαο

VI.

Θηλεηφ Ρειέθσλν

VII.

Ξξνζσπηθνί Ινγαξηαζκνί Πε Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο

6)
Θαηεγνξίεο πνθεηκέλσλ Γεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα πνπ δχλαληαη λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο
Ππλαιιαζζφκελνη πνιίηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο.
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7)

Ξεγέο Γεδνκέλσλ

Ρα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο θφξκεο εθαξκνγψλ θαηαρσξνχληαη απφ ηελ
Ξεξηθέξεηα ή ηξίηνπο κε εληνιή απηνχ θαη φρη απφ ην ΛΞΗΓ.
8)

Απνδέθηεο Γεδνκέλσλ

Κφλν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΛΞΗΓ κπνξεί λα πξνζπειάζεη ή λα επεμεξγαζηεί ηα
ζηνηρεία πξνζσπηθήο θχζεο πνπ αθνξνχλ ηελ Ξεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.

Οι ςμβαλλψμενοι
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Δ/ντι Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Ματκιόπουλο Ανδρζα –
Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ 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.
 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.
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 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.: 284956/1408/11-10-2021 ειςιγθςθ του Εντεταλμζνου υμβοφλου – Βοθκοφ
Περιφερειάρχθ – Τπεφκυνου για κζματα παιδείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ
«Κατάρτιςθ Ανζργων, ανάπτυξθ επαγγελματικϊν προςόντων», προχπολογιςμόσ: 3.998.800,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».

Β) Εγκρίνει το επιςυναπτόμενο ςχζδιο τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται
ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ1) Ορίηει εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ κφριοσ του Ζργου ςτθν Κοινι Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ κ.
Μπονάνο Χαράλαμπο με αναπλθρϊτριά του τθν Περιφερειακι φμβουλο Π.Ε. Αιτ/νιασ κα Χαλιμοφδρα
Αγγελικι.

Γ2) Ορίηει εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ κφριοσ του Ζργου ςτθν Κοινι Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ κ. Φίλια
Ανδρζα με αναπλθρϊτριά του τθν Περιφερειακι φμβουλο Π.Ε. Αιτ/νιασ κα Βοφλγαρθ – Πολονφφθ
Αμαλία.

Δ) Εξουςιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ
φμβαςθσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ,
Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και
Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν αρνθτικά.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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