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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23
23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/177683/979/10-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη
συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (προσήλθε μετά τη

συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης. Β) Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος με
τίτλο: «Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος». Γ) Ορισμός εκπροσώπων
(τακτικός

και αναπληρωτής) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9). Δ) Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/176489/2101/09-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί
να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την απόφαση με αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ:6Υ727Λ6-ΜΣ7) του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 2/2022 πρακτικό αυτού, περί εκλογής
προεδρείου του Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09-01-2022 έως 31-12-2023
(άρθρο 165 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
4. Την απόφαση με αριθ. 3/09-01-2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 2/2022 πρακτικό αυτού, περί εκλογής
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την
περιφερειακή περίοδο 09-01-2022 έως 31-12-2023 (άρθρο 175 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
5. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ].
6. Του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ148Α/31-07-2020) και ειδικότερα του άρθρου 132 με το οποίο
αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020) ως εξής:«Η
σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες
Οικονομικές Επιτροπές».
7. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία.
8. Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
9. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την Υ.Π. 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β΄/4-2-1998) «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ. αριθ. 287493/19 (ΦΕΚ 384/Β΄/10-2-2020) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – αντικατάστασης του
Κανονισμού Προσωπικού του ΠΤΑ/ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το Άρθρο
2.2 (ενότητες των υπηρεσιών του Ταμείου) και το Άρθρο 6 (Αρμοδιότητες Μονάδας
Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης).
13. Την υπ. αριθ. πρωτ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β/30-12-2016 – ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ-7ΘΚ)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι), με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με την οποία τροποποιήθηκε, στο σύνολό του το Π.Δ. 132/12-122010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» καθώς και τις υπ.
αριθ. πρωτ. 165633/08-08-2017 (ΦΕΚ 2953 Β/29-08-2017 – ΑΔΑ: 6ΖΘΠΟΡ1Φ-Ω63), 20686/01-0218 (ΦΕΚ 387 Β/08-02-2018-ΑΔΑ: 6ΣΔΧΟΡ1Φ-Χ84) και 88897/18.05.2018 (ΦΕΚ 2070Β/07-06-2018
– ΑΔΑ: 64Σ1ΟΡ1Φ-ΨΨΒ) αποφάσεις του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
14. Tην με αριθ. πρωτ. .Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022) απόφαση
Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
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15. Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022) Απόφαση
Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτ. Ελλάδας.
16. Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ141/τ. Β΄/20-01-2022, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
17. Το άρθρο 136 (ΦΕΚ 170Α/23.09.2021) που τροποποιεί το άρθρο 100 του Ν.3852/2021 (Α’87).
18. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Πανεπιστήμιο Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, και του
Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου
19. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132559/7868/19-05-2022 «Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης»
ποσού 124.000,00€ για την κάλυψη του κόστους της παρούσης Προγραμματικής σύμβασης.
20. Την με Α/Α 2290/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
21. Την υπ. αριθμ. 816/31-05-2022 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών
περί έγκρισης σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, η οποία
εστάλη και στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών για ενημέρωση.

Και επειδή,
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) προγραμματίζει την υλοποίηση του
ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος», με στόχο να εξετάσει τις δυνατότητες και να προκρίνει τους τρόπους
εκείνους με τους οποίους μπορεί να προσφερθεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική
υπηρεσία για τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που θα απευθύνεται
σε όλους τους εμπλεκόμενους του τομέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχης
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε
αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της
αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν
αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται
απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.»
Κατά παραδοχή εξειδικευμένη θα θεωρείται οποιαδήποτε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό, κατονομάζεται ρητά, δεν χρειάζεται περαιτέρω ειδίκευση ή ιδιαίτερο
προσδιορισμό, αναλύεται στο τελευταίο επίπεδο κωδικού λογιστικής και ή έχει εγκριθεί με
τον προϋπολογισμό από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το περιφερειακό συμβούλιο, ή
περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών, τεχνικό
πρόγραμμα έργων, τεχνικό δελτίο έργων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται από την
Περιφέρεια, πρόγραμμα δράσης κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ., τα
οποία θα έχουν εγκριθεί επίσης από το ίδιο συμβούλιο, οπότε θα έχουν εξειδικευτεί κατά την
έννοια του προαναφερόμενου άρθρου.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η πίστωση δαπάνης ποσού 124.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που χρήζει εξειδίκευσης από την Οικονομική Επιτροπή της
Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132559/7868/19-05-2022 βεβαίωση ύπαρξης
πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται).
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί δράσεις οι οποίες ενισχύουν τους στρατηγικούς
στόχους 1 και 2 του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας:
Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και δομές
πολυτροπικών μεταφορών, γνώσης, τεχνολογίας και ψηφιακής διακυβέρνησης
Στρατηγικός Στόχος 2: Ανθεκτικότητα στη Διοίκηση και στην Κοινωνία, με έμφαση στη
διοικητική ετοιμότητα, την αειφορία στο περιβάλλον και στην παραγωγή και την υγείαμέριμνα
Ο Άξονας προτεραιότητας 3 του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει το
μέτρο: «Ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης μέσω υψηλής εξειδίκευσης και αξιοποίησης
της καινοτομίας»
Στο πλαίσιο προαγωγής των στόχων αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης συνεργασίας της
επιστημονικής κοινότητας με τους φορείς δημοσίων πολιτικών, το Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Πανεπιστήμιο Πατρών,
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», η
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν σε μεταξύ τους Μνημόνιο Συνεργασίας να λαμβάνουν
κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την επίτευξη δράσεων και στόχων που, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνουν:
(α) την συνεργασία σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό επιστημονικό και ερευνητικό
ενδιαφέρον με γνώμονα την επίτευξη των στόχων,
(β) την διοργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Ημερίδων, Συνεδρίων,
Εργαστηρίων) με θεματικό άξονα τον Αγροτικό τομέα,
(γ) την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής υλικού, τεχνογνωσίας και
δεδομένων,
(δ) την υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων για έρευνα,
ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών,
(ε) την υποβολή κοινών προτάσεων σε διεθνείς οργανισμούς.
H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως η κύρια διοικητική οντότητα άσκησης και διαμόρφωσης
πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το μέτρο «Ανασυγκρότηση παραγωγικής
βάσης μέσω υψηλής εξειδίκευσης και αξιοποίησης της καινοτομίας», προτίθεται να συνάψει
Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών/ΕΛΚΕ με τα ακόλουθα πακέτα
εργασίας:
«Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
Α/Α ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
01

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και διάγνωση αναγκών
δεξιοτήτων τυπικής εκπαίδευσης γενικά, ανά επίπεδο προσόντων και
περιφερειακή ενότητα

ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
€ 12.400,00
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«Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
Α/Α ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
02

03
04

05

Ανίχνευση αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και διάγνωση
δεξιοτήτων άτυπης εκπαίδευσης ανά ομάδα στόχο αγροτών και
γεωτεχνικών και για κάθε περιφερειακή ενότητα
Προτάσεις ολοκληρωμένης παροχής τυπικής εκπαίδευσης ανά
επίπεδο προσόντων και περιφερειακή ενότητα
Προτάσεις παροχής ολοκληρωμένης κατάρτισης και δια βίου
εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσμό και τους γεωτεχνικούς της
περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών αντικειμένων,
των μεθόδων μετάδοσης της γνώσης και των προγραμμάτων
κατάρτισης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων διακριτά για
την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κάθε περιφερειακή ενότητα
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
€ 37.200,00

€ 12.400,00
€ 43.400,00

€ 18.600,00
€ 124.000,00

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι:
• Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών απόκτησης δεξιοτήτων στα
διάφορα επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
• Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων για
κάθε διακριτή ομάδα αγροτών και γεωτεχνικών σε κάθε μία περιφερειακή ενότητα
• Βέλτιστη παροχή τυπικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών
αντικειμένων και των προγραμμάτων για κάθε ένα επίπεδο προσόντων και σε κάθε μία
περιφερειακή ενότητα
• Βέλτιστη παροχή κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσμό και τους
γεωτεχνικούς της περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών αντικειμένων, των
μεθόδων μετάδοσης της γνώσης και των προγραμμάτων κατάρτισης σε κάθε
περιφερειακή ενότητα
• Χρηματοοικονομικές, τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις υλοποίησης της στρατηγικής,
οδικός χάρτης υλοποίησης, προσδιορισμός οροσήμων και κρίσιμων σημείων, ενέργειες
εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) με ιδιαίτερη αναφορά στον
ιδιωτικό τομέα, ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για κατάρτιση, ενέργειες
επαγγελματικού προσανατολισμού για την τυπική εκπαίδευση και ενέργειες διάχυσης
και διάδοσης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η διάρκεια της Προγραμματικής σύμβασης θα είναι δώδεκα(12) μήνες.
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
•
•

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης του έργου «Μελέτη
Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΕΛΚΕ σύμφωνα με το άρθρο
100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
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•
•

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και σε συνδυασμό με το άρθρο 190 του ιδίου
νόμου.
Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης με τον αναπληρωτή του.
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ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Συνολικού Ποσού 124.000,00€ με ΦΠΑ
«Μελέτη

Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος»
Πάτρα 2022

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιέχει τα κάτωθι άρθρα:
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Στην Πάτρα σήμερα ……… του έτους 2022,
οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
1.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στη ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, με ΑΦΜ
997824337, Α΄Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της
παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων κ. Αθανάσιο
Μαυρομμάτη.

2.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα, στην Πανεπιστημιούπολη κτίριο Α, Ρίο, Τ.Κ. 26500, με ΑΦΜ 090061075, ΔΟΥ Α΄ Πατρών, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρύτανη, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
108176/21 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Έχοντας υπόψη:

1.

Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/3-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Το Ν.Δ. 4425/64 (ΦΕΚ 216/Α/1964) Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Πάτραις.

4.

Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Το άρθρο 24 του ν. 4386/2016 και τα άρθρα 50-68 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν
που αποτελούν το ειδικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει όλους τους ΕΛΚΕ των
ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4485/2017.

6.

Την υπ’ αριθμ. 6529/33333 (ΦΕΚ 3899/Β/2019) Απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πατρών (Συνεδρίαση 158/19.09.2019) για τον Εσωτερικό Κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

7.

Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132559/7868/19-05-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης.

8.

Την υπ’ αρ.816/31-05-2022 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πατρών περί έγκρισης σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των
όρων αυτής, η οποία εστάλη και στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών για
ενημέρωση.

9.

Την υπ’ αρ. ......................................Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής
Ελλάδας για την σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

[6]
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Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο πλαίσιο προαγωγής των στόχων αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης συνεργασίας
της επιστημονικής κοινότητας με τους φορείς δημοσίων πολιτικών, το Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το
Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισμός «Δήμητρα», η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη
& Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν σε μεταξύ τους
Μνημόνιο Συνεργασίας να λαμβάνουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την επίτευξη
δράσεων και στόχων που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
(α) την συνεργασία σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό επιστημονικό και
ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την επίτευξη των στόχων,
(β) την διοργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Ημερίδων,
Συνεδρίων, Εργαστηρίων) με θεματικό άξονα τον Αγροτικό τομέα,
(γ) την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής υλικού,
τεχνογνωσίας και δεδομένων,
(δ) την υποβολή κοινών προτάσεων, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, για
έρευνα, ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών,
(ε) την υποβολή κοινών προτάσεων σε διεθνείς οργανισμούς.
Οι ανωτέρω φορείς επίσης αποφάσισαν μια ευρύτερη και εντατικότερη συνεργασία με
στόχο την αγροτική οικονομία της Περιφέρειας και ειδικότερα:
1.

Την συμβολή στην ομαλή προσαρμογή της τοπικής αγροτικής οικονομίας και στη
μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης
υπαίθρου

2.

Την βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων στον πρωτογενή
και δευτερογενή τομέα για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και της
υγείας των καταναλωτών

3.

Την συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

4. Την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την προστασία των πόρων και τον μετριασμό
των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή
5.

Την προσφορά ολοκληρωμένης τυπικής/άτυπης εκπαίδευσης επιπέδου 3, 4 και 5

6. Την προσφορά προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης (κατάρτιση, σεμινάρια, κλπ.)
7.

Την διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας με την αγροτική
παραγωγή.

Βάσει των 5, 6 και 7 ως άνω σχετικών στόχων, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα εκπονήσει
μία μελέτη σκοπιμότητας για μια χωρικά στοχευμένη εκπαιδευτική στρατηγική, που θα
εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές επιδιώξεις και τους στόχους του αγροτικού τομέα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
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Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο σκοπός του έργου «Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος» είναι να εξετάσει τις δυνατότητες και να προκρίνει τους τρόπους εκείνους με
τους οποίους μπορεί να προσφερθεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υπηρεσία για
τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που θα απευθύνεται σε όλους
τους εμπλεκόμενους του τομέα.
Το έργο πρέπει κατ’ ελάχιστον, να αναφέρεται και να περιέχει τα εξής:
• Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών απόκτησης δεξιοτήτων
στα διάφορα επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
• Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων
για κάθε διακριτή ομάδα αγροτών και γεωτεχνικών σε κάθε μία περιφερειακή
ενότητα
• Βέλτιστη παροχή τυπικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών
αντικειμένων και των προγραμμάτων για κάθε ένα επίπεδο προσόντων και σε κάθε
μία περιφερειακή ενότητα
• Βέλτιστη παροχή κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσμό
και τους γεωτεχνικούς της περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών
αντικειμένων, των μεθόδων μετάδοσης της γνώσης και των προγραμμάτων
κατάρτισης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
• Χρηματοοικονομικές, τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις υλοποίησης της
στρατηγικής, οδικός χάρτης υλοποίησης, προσδιορισμός οροσήμων και κρίσιμων
σημείων, ενέργειες εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) με
ιδιαίτερη αναφορά στον ιδιωτικό τομέα, ενέργειες ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων για κατάρτιση, ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού για
την τυπική εκπαίδευση και ενέργειες διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων
της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως Φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει να υλοποιήσει το ως
άνω έργο, με δικά του μέσα και προσωπικό, και με όποια άλλα μέσα τυχόν χρειαστεί
να παράσχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Κύριος του έργου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι διακριτά τμήματα
(πακέτα) εργασίας:
1.

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων τυπικής
εκπαίδευσης γενικά, ανά επίπεδο προσόντων και περιφερειακή ενότητα

2.

Ανίχνευση αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και διάγνωση δεξιοτήτων
άτυπης εκπαίδευσης ανά ομάδα στόχο αγροτών και γεωτεχνικών και για κάθε
περιφερειακή ενότητα

3.

Προτάσεις ολοκληρωμένης παροχής τυπικής εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων
και περιφερειακή ενότητα

4. Προτάσεις παροχής ολοκληρωμένης κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στον
αγροτικό πληθυσμό και τους γεωτεχνικούς της περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων
των γνωστικών αντικειμένων, των μεθόδων μετάδοσης της γνώσης και των
προγραμμάτων κατάρτισης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
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5.

Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων διακριτά για την τυπική και
άτυπη εκπαίδευση και κάθε περιφερειακή ενότητα

Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πακέτα εργασίας αναλύεται ως εξής:
Πακέτο Εργασίας 1:
Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων τυπικής
εκπαίδευσης γενικά, ανά επίπεδο προσόντων και περιφερειακή ενότητα
Περιγραφή πακέτου εργασίας 1:
Η διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων αφορά στη συστηματική και ολοκληρωμένη
παρακολούθηση, καταγραφή, αποτύπωση, επεξεργασία, μελέτη και παρουσίαση
στοιχείων και δεδομένων ως προς τις εξειδικευμένες ανάγκες των γεωργικών και
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων τροφίμων σε γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες. Εδώ, με τον όρο τυπική εκπαίδευση, εννοείται η
συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια την οποία αναλαμβάνουν κρατικοί ή μη
φορείς και ιδρύματα προκειμένου να εξασφαλίσουν στους αποδέκτες τα αγαθά της
εκπαίδευσης. Στην τυπική μορφή της σχετίζεται με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που οργανώνεται από κάποιο φορέα/ίδρυμα και νοείται ως μάθηση που
προκαλείται από έναν εκπαιδευτικό ή μια ομάδα εκπαιδευτικών. Για την ανίχνευση
των αναγκών θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως οι συνεντεύξεις, οι ομάδες εργασίας
και τα ατομικά ερωτηματολόγια σε κύριους εμπλεκόμενους της εκπαίδευσης, ώστε να
καλύπτεται η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών από πάνω προς τα κάτω και από
κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον, από την πλευρά της προσφοράς τυπικής εκπαίδευσης,
θα πρέπει να χαρτογραφηθούν τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών στα
διαφορετικά επίπεδα έτσι ώστε να αναγνωρισθούν οι τυχόν περιορισμοί στην
προσφορά κατάλληλα εκπαιδευμένων εκπαιδευτών και να δοθεί ένα επιπλέον
παιδαγωγικό έναυσμα για την αναθεώρηση των μεθόδων διδασκαλίας και των
εργαλείων μετάδοσης της γνώσης. Τέλος, θα πρέπει να καταγραφούν οι δυνατότητες
και οι περιορισμοί που προκύπτουν από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο παροχής τυπικής
εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο προσόντων.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα πακέτου εργασίας 1:
Ανάγκες τυπικής αγροτικής εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων, σε συνδυασμό με
τις υπάρχουσες και τις υπό αξιοποίηση εκπαιδευτικές υποδομές και το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο.
Παραδοτέα πακέτου εργασίας 1:
1.1 Έκθεση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και απόκτησης δεξιοτήτων τυπικής
εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας
1.2 Έκθεση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και απόκτησης δεξιοτήτων τυπικής
εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας
1.3 Έκθεση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και απόκτησης δεξιοτήτων τυπικής
εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων στην περιφερειακή ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων πακέτου εργασίας 1:
1.1

από μήνα 1 μέχρι μήνα 2

1.2

από μήνα 6 μέχρι μήνα 7

1.3

από μήνα 10 μέχρι μήνα 11

Συνολικά εκτιμώμενο κόστος πακέτου και ανά παραδοτέο:
Πακέτο 1: 12.400 ευρώ με ΦΠΑ
1.1

3.720 ευρώ με ΦΠΑ

1.2

4.960 ευρώ με ΦΠΑ

1.3

3.720 ευρώ με ΦΠΑ

Πακέτο Εργασίας 2:
Ανίχνευση αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και διάγνωση δεξιοτήτων
άτυπης εκπαίδευσης ανά ομάδα στόχο αγροτών και γεωτεχνικών και για κάθε
περιφερειακή ενότητα
Περιγραφή πακέτου εργασίας 2:
Η κατάρτιση αγροτών είναι εκπαίδευση που συνήθως λαμβάνει χώρα εκτός των
επίσημων ιδρυμάτων μάθησης και είναι προσανατολισμένη προς την εκπαίδευση
ενηλίκων και την αλλαγή συμπεριφορών. Σε αντίθεση με τη συμβατική εκπαίδευση
στην οποία ο σπουδαστής καλείται να προσαρμόσει τον εαυτό του σε ένα
καθιερωμένο πρόγραμμα σπουδών, στην εκπαίδευση ενηλίκων το πρόγραμμα
σπουδών βασίζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Για το λόγο αυτό
η αποτελεσματική κατάρτιση και προσφορά δια βίου μάθησης απαιτεί ολοκληρωμένη
γνώση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας-στόχου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
ανάγκες κατάρτισης των αγροτών εντοπίζονται από οργανισμούς ή άτομα, συχνά σε
εθνικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες και προτιμήσεις των
ίδιων των αγροτών. Αυτό συχνά οδηγεί σε αναντιστοιχία μεταξύ προγραμμάτων και
μεθόδων κατάρτισης και των ειδικών απαιτήσεων των γεωργών όσον αφορά τις
δεξιότητες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα. Το παρόν πακέτο εργασίας θα
δημιουργήσει τμήματα-στόχους ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό που θα
διαφοροποιούν τις ανάγκες των εμπλεκόμενων αγροτών ανάλογα με τα δημογραφικά
(ηλικία) και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες κατάρτισης. Το πακέτο
εργασίας θα ιεραρχεί τις ανάγκες για κάθε μια ομάδα αγροτών ή για γεωτεχνικούς για
να είναι δυνατόν να προταθούν προγράμματα τα οποία θα στοχεύουν να
θεραπεύσουν ένα συνδυασμό αυτών των αναγκών. Οι ανάγκες κατάρτισης και δια
βίου μάθησης θα εξετασθούν από κοινού με τα εργαλεία μετάδοσης της γνώσης και τις
προτιμήσεις που οι γεωργοί δείχνουν σε αυτά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για
την αποδοτικότητα της κατάρτισης αλλά και για τον αποτελεσματικό
προγραμματισμό της αφού, άλλα εργαλεία προσφέρονται σε διαφορετικές εποχές
αλλά και ώρες της ημέρας.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα πακέτου εργασίας 2:
Ιεραρχημένες ανάγκες κατάρτισης ανά ομάδα-στόχο αγροτών και οριζόντια, σε
συνδυασμό με τις υπάρχουσες και υπό αξιοποίηση εκπαιδευτικές υποδομές.
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Παραδοτέα πακέτου εργασίας 2:
2.1 Έκθεση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και
απόκτησης δεξιοτήτων αγροτών και γεωτεχνικών στην περιφερειακή ενότητα
Ηλείας
2.2 Έκθεση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και
απόκτησης δεξιοτήτων αγροτών και γεωτεχνικών στην περιφερειακή ενότητα
Αχαΐας
2.3 Έκθεση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης και
απόκτησης δεξιοτήτων αγροτών και γεωτεχνικών στην περιφερειακή ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων πακέτου εργασίας 2:
2.1

από μήνα 1 μέχρι μήνα 4

2.2

από μήνα 6 μέχρι μήνα 7

2.3

από μήνα 10 μέχρι μήνα 11

Συνολικά εκτιμώμενο κόστος πακέτου και ανά παραδοτέο:
Πακέτο 2: 37.200 ευρώ συν ΦΠΑ
2.1

12.400 ευρώ με ΦΠΑ

2.2

12.400 ευρώ με ΦΠΑ

2.3

12.400 ευρώ με ΦΠΑ

Πακέτο Εργασίας 3:
Προτάσεις ολοκληρωμένης παροχής τυπικής εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων και
περιφερειακή ενότητα
Περιγραφή πακέτου εργασίας 3:
Καταγραφή και χαρτογράφηση της τυπικής εκπαίδευσης με θέμα την αγροτική
δραστηριότητα ανά επίπεδο προσόντων και περιφερειακή ενότητα. Στα
αποτελέσματα και τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 1 που καταγράφουν και
αναλύουν τις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, θα αντιστοιχηθούν και
εξετασθούν τα προσφερόμενα προγράμματα ανά επίπεδο προσόντων. Από τη
σύγκριση αυτή θα προκύψουν τα κενά αναγκών-προσφοράς που θα υποδείξουν τους
στόχους της στρατηγικής για την ανάπτυξη της τυπικής εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο
προσόντων και κάθε περιφερειακή ενότητα. Μετά τη διαπίστωση των κενών θα
αναλυθεί κάτω από ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες η προσφορά αντίστοιχων
προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει αυτά τα κενά.
Επιπλέον, από την πλευρά της προσφοράς τυπικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να
χαρτογραφηθούν τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών στα διαφορετικά επίπεδα
έτσι ώστε να αναγνωρισθούν οι τυχόν περιορισμοί στην προσφορά κατάλληλα
εκπαιδευμένων εκπαιδευτών και να δοθεί ένα επιπλέον παιδαγωγικό έναυσμα για την
αναθεώρηση των μεθόδων διδασκαλίας και των εργαλείων μετάδοσης της γνώσης.
Στις προϋποθέσεις και τις συνθήκες θα αναφερθούν θεσμικοί, χρηματοδοτικοί και
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άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως να εμποδίζουν ή να ευνοούν την παροχή
συμπληρωματικών προγραμμάτων.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα πακέτου εργασίας 3:
Προτάσεις κάλυψης κενών ή προσαρμογής της τυπικής εκπαίδευσης με στόχο ένα
ολοκληρωμένο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα για κάθε επίπεδο προσόντων στο
σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και εξειδικευμένο στις περιφερειακές
ενότητες.
Παραδοτέα πακέτου εργασίας 3:
3.1 Έκθεση προτάσεων ολοκληρωμένης τυπικής εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων
στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και εξειδικευμένων ανά περιφερειακή
ενότητα
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων πακέτου εργασίας 2:
3.1

από μήνα 10 μέχρι μήνα 11

Συνολικά εκτιμώμενο κόστος πακέτου και ανά παραδοτέο:
Πακέτο 3: 12.400 ευρώ με ΦΠΑ
3.1

12.400 ευρώ με ΦΠΑ

Πακέτο Εργασίας 4:
Προτάσεις παροχής ολοκληρωμένης κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στον
αγροτικό πληθυσμό και τους γεωτεχνικούς της περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων
των γνωστικών αντικειμένων, των μεθόδων μετάδοσης της γνώσης και των
προγραμμάτων κατάρτισης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
Περιγραφή πακέτου εργασίας 4:
Καταγραφή και χαρτογράφηση προσφοράς άτυπης εκπαίδευσης, κατάρτισης ή δια
βίου μάθησης για αγρότες και γεωτεχνικούς σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Οι
προτάσεις παροχής ολοκληρωμένης κατάρτισης θα προκύψουν από τα αποτελέσματα
και τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 2 που θα έχουν καταγράψει και αναλύσει τις
διαπιστωμένες ανάγκες που υπάρχουν ή τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν από την
εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 σε σχέση
με την προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης που προγραμματίζονται. Οι ανάγκες θα
υποδείξουν και θα προτεραιοποιήσουν τα γνωστικά αντικείμενα ανά ομάδα στόχο
εκπαιδευόμενων και περιφερειακή ενότητα. Η αναζήτηση των πιο πρόσφορων
μαθησιακών υποδειγμάτων σχετίζεται με το αντικείμενο της μάθησης και φυσικά με
τον αποδέκτη. Έχει βρεθεί ότι τα μαθησιακά εργαλεία που βασίζονται στην δράση
(Action based) και στην ίδια την εκμετάλλευση (Farm-Based Trainings) είτε με τη μορφή
μαθημάτων, εργασίας-ασκήσεων και επίδειξης έχουν μεγάλη ανταπόκριση και
αποτελεσματικότητα. Τα βέλτιστα υποδείγματα αλλά και ο χρόνος εφαρμογής της
κατάρτισης θα εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε μία προτεινόμενη κατάρτιση. Έτσι, για
κάθε ένα προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καταγράφονται και θα
περιγράφονται:
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• Οι θεραπευόμενες ανάγκες κατάρτισης
• Οι μαθησιακοί στόχοι και τα μαθησιακά υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν
• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (γνωστικό αντικείμενο και ενότητες, εκπαιδευτικό
υλικό και διαδικασία παραγωγής του, διάρκεια και εποχή προσφοράς, τοποθεσία/ες,
κ.λπ.)
Αναμενόμενο αποτέλεσμα πακέτου εργασίας 4:
Προτάσεις κάλυψης κενών άτυπης εκπαίδευσης (κατάρτισης και δια βίου μάθησης) με
στόχο την μέσο-βραχυπρόθεσμη προσαρμογή της αγροτικής οικονομίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο νέο υπόδειγμα γεωργίας με εξειδίκευση στις
περιφερειακές ενότητες.
Παραδοτέα πακέτου εργασίας 4:
4.1 Έκθεση προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου
μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας
4.2 Έκθεση προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου
μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας
4.3 Έκθεση προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου
μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων πακέτου εργασίας 4:
4.1

από μήνα 3 μέχρι μήνα 5

4.2

από μήνα 8 μέχρι μήνα 9

4.3

από μήνα 11 μέχρι μήνα 12

Συνολικά εκτιμώμενο κόστος πακέτου και ανά παραδοτέο:
Πακέτο 4: 43.400 ευρώ με ΦΠΑ
4.1

12.400 ευρώ με ΦΠΑ

4.2

17.360 ευρώ με ΦΠΑ

4.3

13.640 ευρώ με ΦΠΑ

Πακέτο Εργασίας 5:
Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων διακριτά για την τυπική και
άτυπη εκπαίδευση και κάθε περιφερειακή ενότητα
Περιγραφή πακέτου εργασίας 5:
Στο πακέτο αυτό θα αναλυθούν και θα καταγραφούν οι χρηματοοικονομικές, τεχνικές
και θεσμικές προϋποθέσεις υλοποίησης της στρατηγικής δημιουργίας ενός
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος για τον αγροτικό τομέα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ποια πρέπει να είναι η χρηματοδότηση των
προβλεπόμενων επενδύσεων των πράξεων μέχρι την υλοποίηση του σχεδίου και η
τακτική χρηματοδότηση λειτουργίας του συστήματος. Στο πακέτο αυτό πρέπει να
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υιοθετηθεί ένας οδικός χάρτης υλοποίησης που θα προσδιορίζει τα ορόσημα, αλλά και
τα κρίσιμα σημεία όπως για παράδειγμα η έκδοση νομοθετικών ρυθμίσεων.
Ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση πρέπει να γίνεται στον ιδιωτικό τομέα και στο τρόπο με
τον οποίο αυτός μπορεί να εμπλακεί στο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των
προγραμμάτων. Επίσης πρέπει να προβλέπεται μια σειρά ενεργειών επαγγελματικού
προσανατολισμού για την τυπική εκπαίδευση και ενεργειών γνωστοποίησης των
προγραμμάτων, προσέλκυσης αγροτών και άλλων εμπλεκομένων, και διάχυσηςδιάδοσης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα πακέτου εργασίας 5:
Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων δημιουργίας του
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος για τον αγροτικό τομέα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με εξειδίκευση στις περιφερειακές ενότητες.
Παραδοτέα πακέτου εργασίας 5:
5.1 Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων για το σύνολο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με εξειδίκευση στις περιφερειακές ενότητες
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων πακέτου εργασίας 5:
5.1

από μήνα 11 μέχρι μήνα 12

Συνολικά εκτιμώμενο κόστος πακέτου και ανά παραδοτέο:
Πακέτο 5: 18.600 ευρώ με ΦΠΑ
5.1

18.600 ευρώ με ΦΠΑ

Άρθρο 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν ώστε με την
παρούσα προγραμματική σύμβαση να υλοποιηθεί το έργο που αναφέρεται στο άρθρο
3 αυτής. Ειδικότερα οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
4.1

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
4.1.1 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης,
στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
4.1.2 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, μελέτες και
σχέδια που έχει στη διάθεσή της.
4.1.3 Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
4.1.4 Να ορίσει ή να υποδείξει στελέχη – τεχνικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν σε
βάθος το αντικείμενο του έργου, τα οποία θα επιβλέψουν την υλοποίηση του
ως άνω έργου. Να χρηματοδοτήσει το ερευνητικό έργο δια τμηματικών
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καταβολών της συμβατικής δαπάνης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο
που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
4.2. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις :
4.2.1

Να απασχολεί και να διαθέσει επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια και
έγκαιρη υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 της
παρούσας.

4.2.2

Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον Κύριο του Έργου και
να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση
της σύμβασης.

4.2.3

Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

4.2.4

Να υποβάλλει προς τον Κύριο του Έργου τα παραδοτέα του άρθρου 5 της
παρούσας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης.

4.2.5

Να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά για τη διενέργεια των αντίστοιχων
τμηματικών πληρωμών.

Άρθρο 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίηση της παρούσας σύμβασης είναι δώδεκα(12) μήνες από
την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση των εργασιών του άρθρου 3, την υλοποίηση των
παραδοτέων του άρθρου 5 και την απασχόληση της Ομάδας Έργου του άρθρου 10,
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 124.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 7. ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
7.1 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α/Α 2290/2022

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
7.2 Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :
•
35% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 43.400,00€ με ΦΠΑ, μετά την

•

•

παράδοση του παραδοτέου του Σταδίου Α, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
της παρούσας.
35% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 43.400,00€ με ΦΠΑ, μετά την
παράδοση του παραδοτέου του σταδίου Β, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
της παρούσας.
30% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 37.200,00€ με ΦΠΑ, μετά την
παράδοση του παραδοτέου του σταδίου Γ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
της παρούσας.

7.3 Η εξόφληση των τμηματικών πληρωμών του άρθρου 7.3, θα γίνεται από την

αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της ΠΔΕ μετά την υποβολή του εκάστοτε
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παραδοτέου και την παραλαβή του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης και την διαβίβαση του συνόλου των δικαιολογητικών σ’ αυτή
από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ.
7.4 Για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά

στοιχεία. O Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις
έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, όπως επίσης η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, σε κάθε περίπτωση, έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν
του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.
7.5 Την οικονομική διαχείριση του έργου προς όφελος του Πανεπιστημίου Πατρών θα

αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
(«φορέας διαχείρισης», σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚΑ
114/4.8.17) (Διεύθυνση: Πανεπιστηµιούπολη Ρίο, Πάτρα, 26 500 Α.Φ.Μ. 998219694,
Α’ ∆.Ο.Υ. Πατρών) μέσω του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς στα κάτωθι
στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ

6319-030020-489

IBAN

GR22 0171 3190 0063 1903 0020 489

BIC

PIRBGRAA

Άρθρο 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα(12) μήνες από την ανάρτηση
της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί, κατόπιν σχετική εισήγηση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας και
κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 9. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
9.1 Για την παρακολούθηση του έργου συνιστάται με την παρούσα σύμβαση, Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη:
•

•

Δύο(2) εκπρόσωπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
τον κ.
………………………………………
με αναπληρωτή του
τον κ. …………………………
έναν
(1)
εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
ΠΔΕ τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή
Προϊστάμενο της
Έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών:
τον κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητής Τμ. Βιολογίας με αναπληρωτή τον κ.
Γεώργιο Κεχαγιά Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. …………………………………….

9.2 Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η

παρακολούθηση όλων των εργασιών, που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η
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διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς
τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και
ενέργειας για την υλοποίηση της, η παράταση του χρόνου υλοποίησης της
σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της, καθώς και η εισήγηση προς τους συμβαλλόμενους
τροποποιήσεών της.
9.3 Στην περίπτωση που ζητηθεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον εργασίες ανάλογες

με αυτές της παρούσας σύμβασης, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί
να εισηγηθεί προς τον Κύριο του Έργου, αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
Ομοίως, και στην περίπτωση μη υλοποίησης μέρους των εργασιών, που έχουν
συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί προς
τον Κύριο του Έργου περικοπή του συμβατικού αντικειμένου με ανάλογη μείωση
της αμοιβής του αναδόχου.
9.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, όποτε

αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως και εγκαίρως. Στην ημερήσια
διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα
που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.
9.5

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις
συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη της ΠΔΕ, τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης για περαιτέρω διευκρινίσεις και χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

9.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα

τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν και τους δύο
συμβαλλόμενους.
9.7 Οι περαιτέρω λεπτομέρειες, διαδικαστικής και μόνο φύσεως, που ενδεχομένως

απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με
αποφάσεις της, εφ’ όσον αυτές δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσης.

Άρθρο 10. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ορίζεται ο Καθηγητής κ. Χρήστος Μπούρας,
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με αναπληρώτρια την κ. Αγγελική Καυγά,
Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Τα υπόλοιπα μέλη, που θα απαρτίζουν την Επιστημονική Ομάδα, θα είναι μέλη ΔΕΠ και
ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και εξειδικευμένοι με το έργο
Σύνθεση Ομάδας Έργου:
Αγγελική Καυγά, Αν. Καθηγήτρια Παν Πατρών
Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Παν Πατρών
Μπεκιάρη Βλασούλα, Αν. Καθηγήτρια Παν Πατρών
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Άρθρο 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου. Το προσωπικό αυτό μπορεί
να ορίζεται να επιβλέψει την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ή την επίβλεψη των
έργων που θα εκτελεστούν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη, ως και ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος δεν θα ευθύνονται για
καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους λόγω ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση
αυτή, ο επικαλούμενος υπαγωγή τής αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε
γεγονός, που εμπίπτει κατά νόμο στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να
γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς τα έτερα συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα
αμελλητί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά. Οι έτεροι συμβαλλόμενοι, σε μια τέτοια
περίπτωση, οφείλουν να χορηγήσουν εύλογη προθεσμία στον επικαλούμενο κατά τα ως
άνω ανωτέρα βία για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Άρθρο 13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η
Προγραμματική Σύμβαση. Ως τέτοιος ιδίως νοείται η διακοπή χρηματοδότησης του
προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση
οφείλεται το σχετικό ποσό που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν από το Πανεπιστήμιο
Πατρών έργο, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος που απορρέει από την
παρούσα σύμβαση και το νόμο.

Άρθρο 14: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, δια του Επιστημονικώς Υπεύθυνου, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, ως και όσοι ενταχθούν το ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση των
υποχρεώσεών τους, θα σεβαστούν και δεν θα παραβιάσουν τα πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα, ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τρίτων.

Άρθρο 15: Επεξεργασία Δεδομένων
15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν πιστά την κείμενη Εθνική

και Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων και στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR, θα υπογράψουν σύμβαση
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού.
15.2.

Τα μέρη διαθέτουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, για την έγκαιρη και έγκυρη
εφαρμογή του Κανονισμού GDPR σε όλες διαδικασίες της παρούσης, ενώ σε
κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούνται να ορίσουν αμέσως.
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Άρθρο 16. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η
Προγραμματική Σύμβαση. Ως τέτοιος ιδίως νοείται η διακοπή χρηματοδότησης του
προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση
οφείλεται το σχετικό ποσό που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν από το Πανεπιστήμιο
Πατρών έργο, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος που απορρέει από την
παρούσα σύμβαση και το νόμο.

Άρθρο 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται μετά από ομόφωνη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 9 της παρούσας
Κάθε τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης υπογράφεται από
εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένων σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
18.1.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραμματική σύμβαση, ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα, ή απαλλαγή από
υποχρέωσή τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.Η παρούσα σύμβαση
διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που
μπορεί να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της, αρμόδια είναι
τα
Δικαστήρια
Πατρών.Αυτά
συμφώνησαν,
συνομολόγησαν
και
συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη αυτών, αφού
αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της,
υπογράφεται σε πέντε [5] αντίτυπα, όπως ακολουθεί.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
________________ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
Ο Αντιπρύτανης Έρευνα &
Ανάπτυξης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών

Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. και στον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη –
Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για τη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου
Πατρών/ΕΛΚΕ για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο: «Μελέτη Σκοπιμότητας για
την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του
Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο: «Μελέτη
Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον
Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», προϋπολογισμός: 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
καθώς και το επισυναπτόμενο σχέδιο αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας.

Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9) τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Ηλείας κ.
Βασιλόπουλο Θεόδωρο με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αχαΐας κ.
Σακελλαρόπουλο Παναγιώτη.
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Δ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. για
την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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