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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 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκρισης
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υλοποίηση του έργου «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
- Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός Πράξης: 2.600.000,00€,
χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00
Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα». Β) Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός
και αναπληρωτής) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως
άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7). Γ) 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/172629/2052/08-06-2022 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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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 186 του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 3112-2023 (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
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Υποστήριξης).
13. Την υπ. αριθ. πρωτ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β/30-12-2016 – ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ7ΘΚ) 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. 132/12-12-2010 (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), 20686/01-02-18
(ΦΕΚ 387 Β/08-02-2018-ΑΔΑ: 6ΣΔΧΟΡ1Φ-Χ84) και 88897/18.05.2018 (ΦΕΚ 2070Β/07-062018 – 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.
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. Την υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5167 και με αρ. πρωτ. 178/7-2-2022
Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» (Α.Δ.Α.: ΨΚ4Ο46ΜΤΛΡΥ51).με καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2022
18. Το από 3/6/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα Δ/ντη Περιφερειακού Ταμείου προς τη ΔΙΑΠ που
αφορά το περιεχόμενο της Προγραμματικής
σύμβασης. (αρ. πρωτ.
170169/2008/6.6.2022)
19. Τα από 3 & 6/6/20222 ηλεκτρονικά μηνύματα Πρ/νου ΓΔΑΠΠΥ για το περιεχόμενο της
Προγραμματικής σύμβασης και το από 2/6/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα νομικού
συμβούλου του γραφείου Περιφερειάρχη περί αρτιότητας νομικής πλευράς της
Προγραμματικής σύμβασης. (αρ. πρωτ. 169440/1998/6.6.2022)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) έχει αναδείξει ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας εθνικής
ή/και περιφερειακής στρατηγικής η οποία θα στοχεύει στην ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας των φορέων πολιτικής και την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα τους, ενώ
θα βασίζεται σε τοπικό επίπεδο στην καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση.
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι πολιτικές της Ε.Ε. στα κείμενα
στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή μετά το 20201 εξειδικεύουν
περαιτέρω τους κοινούς στόχους για τα Κράτη Μέλη (Κ-Μ) υποστηρίζοντας την υλοποίηση
δράσεων σε τομείς της δημόσιας διοίκησης στους οποίους θα εφαρμόζονται νέα
συστήματα και διαδικασίες μέσα από τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης των περιφερειών.
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Στο πλαίσιο αυτό, από κοινού τον Ιούνιο του 2021, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, συμφώνησαν να συντονίσουν τις παρεμβάσεις τους για την
ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιφερειακό επίπεδο μέσω της
δημιουργίας ενός νέου μοντέλου που θα εστιάζει στην περιφερειακή ανάπτυξη και θα
βασίζεται στην Καινοτομία. Κατανοώντας την ανάγκη προσαρμογής των Περιφερειών στις
απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και τον συντονισμό των τομεακών
πολιτικών των εμπλεκόμενων υπουργείων, ώστε να ενισχυθεί η παρακολούθηση των
δημόσιων πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη με άξονα την καινοτομία, η ανάγκη
δημιουργίας μιας νέας πρότασης που θα ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
γίνεται πιο επιτακτική σήμερα.
Σύμφωνα με την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα» της περιόδου 2014–2020, που προέκυψε από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος τον Ιούλιο 2021, πρόκειται να υλοποιηθεί το Έργο «Η
4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική
Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει με την από́ 28-7-2021 Απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ:
ΨΥ6Γ4ΜΤΛΡ-ΚΗ4) για την έγκριση της 20ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής
του Ε.Π.
Με την υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του
Δημόσιου Τομέα», με τίτλο «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
που στοχεύει στην εφαρμογή της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης ανάμεσα στην Κεντρική
και Περιφερειακή Διοίκηση, έχοντας ως πιλοτική εφαρμογή την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, το ΥΠΕΣ - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης κλήθηκε ως Κύριος Δικαιούχος της
Πράξης να υποβάλλει αίτημα για πιθανή χρηματοδότηση προς την ΕΥΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» της περιόδου 2014–
2020.
ΣΤΟΧΟΣ της Πράξης αποτελεί η ενίσχυση της εφαρμογής της πολύ-επίπεδης
διακυβέρνησης ανάμεσα στην Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, δηλαδή την
ευθυγράμμιση μεταξύ των Πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης με τις Εθνικές Τομεακές
Πολιτικές, με κεντρική στόχευση την μετάβαση των περιφερειών στην 4 η Βιομηχανική
Επανάσταση, και με ειδικότερο στόχο την εισαγωγή της Καινοτομίας σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο της Δημόσιας διοίκησης.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, το έργο Περιφέρεια 4.0, με άξονα την ενίσχυση της καινοτομίας
σε περιφερειακό επίπεδο, θα μελετήσει την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και
επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
υλοποιώντας δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσεις αναβάθμισης του
ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα βελτιώνοντας και καθιστώντας τη Διοίκηση
πιο αποτελεσματική και αποδοτική.
Η συνεργασία τεσσάρων υπουργείων στην υλοποίηση του έργου θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη και παρακολούθηση των δημοσίων πολιτικών τους για την περιφερειακή
ανάπτυξη με βάση τις απαιτήσεις τις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
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Η συνεργασία επίσης με θεσμικούς φορείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει
στην ενσωμάτωση των νέων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νέα
προγραμματική περίοδο σε εθνικό επίπεδο.
Στην βάση του περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης και
της μετάβασης των περιφερειών στην Ελλάδα προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση που
θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) Τον μετασχηματισμό της οργάνωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα σε Κεντρικό και
Περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υποστηρίξουν μια περιφερειακή αναπτυξιακή προοπτική
που θα βασίζεται στην καινοτομία,
β) Τη στοχευμένη ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών
μέσω των νέων ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις
που απαιτεί η μετάβαση, και
γ) Την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων μετάβασης στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση μέσω
πρότυπων δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τομείς ενδιαφέροντος για την
περιφερειακή ανάπτυξη.
Για την υποβολή της πρότασης στην πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ, την επιστημονικοτεχνική
υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών στην υλοποίηση, καθώς και την οικονομική
διαχείριση της πράξης, κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία του ΥΠΕΣ με την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ.
Η ΠΔΕ αποτελεί το αρμόδιο όργανο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής στην περιοχή
εφαρμογής της εν λόγω πρόσκλησης, είναι αρμόδια για τον περιφερειακό αναπτυξιακό
σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, και μπορεί να εξασφαλίσει
την συνολική περιφερειακή κάλυψη του προγράμματος. Ο τρίτος συμβαλλόμενος, το
ΠΤΑ-ΠΔΕ υποστηρίζει την Περιφέρεια στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και της παρέχει
επιστημονικοτεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή προγραμμάτων, στην εκπόνηση
μελετών και ερευνών, κ.α., διαχειρίζεται τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες αφορούν τα
περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας, ενώ
ορίζεται και ως υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αποτελεί αναπτυξιακό βραχίονα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κύριες αρμοδιότητες την οικονομική διαχείριση των
χρηματοδοτήσεων που αφορούν στα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά
προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας, καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη
της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής
προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια (άρθρο 190 του ν.3852/2010).

Από τη συνεργασία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες,
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της
επιχειρησιακής λειτουργίας του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τον
συντονισμό των τομεακών πολιτικών των εμπλεκόμενων υπουργείων.
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Το έργο έχει ήδη συζητηθεί και παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν έργοορόσημο κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού συνεδρίου #EURegionsWeek 2020, ενώ
παρουσιάστηκε από την Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης στη διαδικτυακή
εκδήλωση «Knowledge sharing: Learning and Teaching advanced skills» που οργανώθηκε
από την DG Digit τον Νοέμβριο 2020 για τις καλύτερες μεθοδολογικά προσεγγίσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχει σαν επιπλέον στόχο
και την ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας που συνάδουν με τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδυνάμωση του προσωπικού του δημόσιου τομέα με
προηγμένες δεξιότητες και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κεντρική και
περιφερειακή διοίκηση. Στη κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει και η συνεργασία με την
DG Digit και DG Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European
Institute of Innovation & Technology (E.I.T) – Manufacturing και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
CPRM που εκπροσωπεί πάνω από 130 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής ένωσης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο.
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των
συμβαλλόμενων φορέων, ώστε με την παροχή των υπηρεσιών του καθενός, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, να επιτευχθεί η υλοποίηση της ως άνω Πράξης -και ο εν γένει
δημόσιος στόχος τους-, η οποία αποτελείται από 6 υποέργα (καλούμενων συλλογικά ως το
«Έργο»). Τα προτεινόμενα υποέργα, οι προϋπολογισμοί τους και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης αυτών εξειδικεύονται περαιτέρω στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η διάρκεια της παρούσας αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και καθορίζεται από την
καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ενώ σε κάθε περίπτωση τερματίζεται με την
εκατέρωθεν εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ τους και προς τρίτους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την για την υλοποίηση της Πράξης της παρούσας
ανέρχεται στο ποσό των 2.600.000€ (συμπεριλαμβανομένου των λειτουργικών εξόδων
κάθε συμβαλλόμενου φορέα και του Φ.Π.Α.). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Το ως άνω ποσό καταβάλλεται στον εκάστοτε
δικαιούχο πληρωμής από τον υπόλογο που θα οριστεί από τον διατάκτη της Συλλογικής
Απόφασης στην οποία θα ενταχθεί η πράξη.
Το σχέδιο και περιεχόμενο της παρούσης προγραμματικής σύμβασης και η περαιτέρω
μεθοδολογία υλοποίησής του εφόσον το έργο ενταχθεί έχει καθορισθεί και εξειδικευθεί
σε συναντήσεις εργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
(το οποίο έχει αναλάβει λόγω τεχνογνωσίας και ειδικότερου ρόλου του στην
επιστημονικοτεχνική υποστήριξη της ΠΔΕ την ευθύνη συντονισμού της πρότασης και
υποβολής του τεχνικού δελτίου) στελεχών του ΥΠΕΣ και του Αντιπεριφερειάρχη
επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα σε επόμενη φάση και και εφόσον ενταχθεί το έργο στο ΕΠ
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προβλέπεται η σύναψης νέας προγραμματικής
σύμβασης καθώς
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•
•
•
•
•
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Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με
αυτεπιστασία.
Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω προγραμματικής
σύμβασης με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων –
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΠΔΕ και το
ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Το Υποέργο 4 θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.) μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΠΔΕ και
το ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Το Υποέργο 5 θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με
αυτεπιστασία.
Το Υποέργο 6 θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με δημόσια
σύμβαση.
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. Την έγκριση σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Εσωτερικών,
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου
«Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση –
Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1
Γ.2.1 00 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο Σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης.
3. Τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης με τον αναπληρωτή τους.
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ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

μεταξύ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και
του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

για την πράξη με τίτλο:

«Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση –
Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της υπ.
αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου
Τομέα»

Αθήνα, __________ 2022
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Στην Αθήνα σήμερα την ______2022, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι φορείς:
α.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ.
15 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Μαυρουδή Βορίδη
και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Πρώτος Συμβαλλόμενος» ή «Κύριος
της Πράξης» ή «Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης της Πράξης» ή «ΥΠΕΣ», και

β.1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32,
ΤΚ 26441 με ΑΦΜ 997824337 και ανήκει στην Α’ ΔΟΥ Πατρών και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας «Δεύτερος Συμβαλλόμενος» ή «ΠΔΕ», και
β.2. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει
στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32, ΤΚ 26441 με ΑΦΜ 090208378 και ανήκει στην
Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον
…………………………………….. και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Τρίτος
Συμβαλλόμενος» ή «ΠΤΑ-ΠΔΕ»,

εφεξής καλούμενων συλλογικά όλων των μερών ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»,

έχοντας υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα τις
κατωτέρω διατάξεις:
1.

Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 4 του
άρθρου 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα».

2.

Του άρθρου 13 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και
Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».

3.

Του N. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4.

Του αρ. 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του
άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (Α’ 104) ως εξής: «Η σύναψη των προγραμματικών
συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές
Επιτροπές».

5.

Του Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «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».

6.

Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

7.

Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8.

Του Ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
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Κράτους και άλλες διατάξεις».
9.

Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

10. Του π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
11. Του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Του π.δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
13. Της Υ.Α. 2141/1998 (Β’ 78) «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Της υπ. αριθ. 32492/24-3-2020 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/1912-2018 (Β’ 5968) υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της αριθ,
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 1110),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Της υπ. αριθ. 287493/19 (Β’ 384) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης –
αντικατάστασης του Κανονισμού Προσωπικού του ΠΤΑ/ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
16. Την υπ. αριθ. πρωτ. 248595/27-12-2016 (Β’ 4309)(Α.Δ.Α.: 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. 132/12-12-2010 (Α’ 225) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» καθώς και τις υπ. αριθ. πρωτ. 165633/08-08-2017 (Β’ 2953)(Α.Δ.Α.:
6ΖΘΠΟΡ1Φ-Ω63), 20686/01-02-18 (Β’ 387)(Α.Δ.Α.: 6ΣΔΧΟΡ1Φ-Χ84) και
88897/18.05.2018 (Β’ 2070) (Α.Δ.Α.: 64Σ1ΟΡ1Φ-ΨΨΒ) αποφάσεις του Συντονιστή
Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
17. Την υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5167 και με αρ. πρωτ. 178/7-2-2022
Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» (Α.Δ.Α.:
ΨΚ4Ο46ΜΤΛΡ-Υ51).
18. Την από 23-6-2021 Προγραμματική Συμφωνία για την Πράξη «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0: Η 4η
Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και την Περιφερειακή Διοίκηση – Πιλοτική
Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
19. Την υπ. αριθ. _________ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τη σύναψη και
υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας.
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20. Την υπ. αριθμ. ____απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ για τη σύναψη και υπογραφή της
παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας.
21. Την υπ. αριθ. ____ / ____ (ΑΔΑ: ____) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη σύναψη και υπογραφή της παρούσας
Προγραμματικής Συμφωνίας.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:
1)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

3)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

6)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

7)

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

8)

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

9)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
11) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) έχει αναδείξει ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας εθνικής
ή/και περιφερειακής στρατηγικής η οποία θα στοχεύει στην ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας των φορέων πολιτικής και την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα τους, ενώ
θα βασίζεται σε τοπικό επίπεδο στην καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση.
Στόχος της επίσης αποτελεί η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο με τους δημόσιους,
ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην καινοτομία και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων κυρίως μέσω των πολιτικών μετάβασης των περιφερειών στην
4η Βιομηχανική Επανάσταση2. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) σηματοδοτεί την
αναγκαιότητα αυτή με νέα εργαλεία όπως η έννοια των συμφωνιών καινοτομίας
(Innovation Deals) που στόχο έχουν να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα ρυθμιστικά εμπόδια
προτείνοντας την σύναψη συμφωνιών σε περιφερειακό επίπεδο ανάμεσα σε δημόσιες

2

EC (2020) - Creating Growth by Connecting Place- Based Development Strategies
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αρχές και εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Ο σχεδιασμός τους έχει σαν βάση τη
διαμόρφωση μιας πιο σύγχρονης και ανταποκρινόμενης Δημόσιας διοίκησης σύμφωνα και
με το θεματολόγιο της Επιτροπής για καλύτερη νομοθέτηση.
Η δημιουργία πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο εστιάζεται
αφενός στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση των φορέων της Δημόσιας
διοίκησης σε ένα σύστημα πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη και παρακολούθηση δημοσίων πολιτικών που θα βασίζονται στην καινοτομία,
αφετέρου στην αναβάθμιση της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού τους με δεξιότητες
και γνώσεις που θα την υποστηρίξουν σε επιχειρησιακό επίπεδο μια μετάβαση των
περιφερειών στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι πολιτικές της Ε.Ε. στα κείμενα
στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή μετά το 20203 εξειδικεύουν
περαιτέρω τους κοινούς στόχους για τα Κράτη Μέλη (Κ-Μ) υποστηρίζοντας την υλοποίηση
δράσεων σε τομείς της δημόσιας διοίκησης στους οποίους θα εφαρμόζονται νέα
συστήματα και διαδικασίες μέσα από τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης των περιφερειών.
Τέλος, ο ΟΟΣΑ, όπως κι άλλοι διεθνείς οργανισμοί, σε πρόσφατη αναφορά του (2020) για
την Ελλάδα, αναφέρει την ανάγκη «σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής
βάσει τοπικών αναγκών, που θα μπορεί να οικοδομήσει νέες σχέσεις εμπιστοσύνης με τις
υπηρεσίες του κράτους και να βοηθήσει την ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας».
Στο πλαίσιο αυτό, από κοινού τον Ιούνιο του 2021, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, συμφώνησαν να συντονίσουν τις παρεμβάσεις τους για την
ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιφερειακό επίπεδο μέσω της
δημιουργίας ενός νέου μοντέλου που θα εστιάζει στην περιφερειακή ανάπτυξη και θα
βασίζεται στην Καινοτομία. Κατανοώντας την ανάγκη προσαρμογής των Περιφερειών στις
απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και τον συντονισμό των τομεακών
πολιτικών των εμπλεκόμενων υπουργείων, ώστε να ενισχυθεί η παρακολούθηση των
δημόσιων πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη με άξονα την καινοτομία, η ανάγκη
δημιουργίας μιας νέας πρότασης που θα ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
γίνεται πιο επιτακτική σήμερα.
Σύμφωνα με την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα» της περιόδου 2014–2020, που προέκυψε από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος τον Ιούλιο 2021, πρόκειται να υλοποιηθεί το Έργο «Η
4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική
Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει με την από́ 28-7-2021 Απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ:
ΨΥ6Γ4ΜΤΛΡ-ΚΗ4) για την έγκριση της 20ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής
του Ε.Π.
Με την υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του
Δημόσιου Τομέα», με τίτλο «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και

3

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/budget-may2018-new-framework-glance_en.pdf
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Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
που στοχεύει στην εφαρμογή της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης ανάμεσα στην Κεντρική
και Περιφερειακή Διοίκηση, έχοντας ως πιλοτική εφαρμογή την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, το ΥΠΕΣ - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης κλήθηκε ως Κύριος Δικαιούχος της
Πράξης να υποβάλλει αίτημα για πιθανή χρηματοδότηση προς την ΕΥΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» της περιόδου 2014–
2020.
ΣΤΟΧΟΣ της Πράξης αποτελεί η ενίσχυση της εφαρμογής της πολύ-επίπεδης
διακυβέρνησης ανάμεσα στην Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, δηλαδή την
ευθυγράμμιση μεταξύ των Πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης με τις Εθνικές Τομεακές
Πολιτικές, με κεντρική στόχευση την μετάβαση των περιφερειών στην 4 η Βιομηχανική
Επανάσταση, και με ειδικότερο στόχο την εισαγωγή της Καινοτομίας σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο της Δημόσιας διοίκησης.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, το έργο Περιφέρεια 4.0, με άξονα την ενίσχυση της καινοτομίας
σε περιφερειακό επίπεδο, θα μελετήσει την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και
επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
υλοποιώντας δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσεις αναβάθμισης του
ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα βελτιώνοντας και καθιστώντας τη Διοίκηση
πιο αποτελεσματική και αποδοτική.
Η συνεργασία τεσσάρων υπουργείων στην υλοποίηση του έργου θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη και παρακολούθηση των δημοσίων πολιτικών τους για την περιφερειακή
ανάπτυξη με βάση τις απαιτήσεις τις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
Η συνεργασία επίσης με θεσμικούς φορείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει
στην ενσωμάτωση των νέων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νέα
προγραμματική περίοδο σε εθνικό επίπεδο.
Στην βάση του περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης και
της μετάβασης των περιφερειών στην Ελλάδα προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση που
θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) Τον μετασχηματισμό της οργάνωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα σε Κεντρικό και
Περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υποστηρίξουν μια περιφερειακή αναπτυξιακή προοπτική
που θα βασίζεται στην καινοτομία,
β) Τη στοχευμένη ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών
μέσω των νέων ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις
που απαιτεί η μετάβαση, και
γ) Την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων μετάβασης στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση μέσω
πρότυπων δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τομείς ενδιαφέροντος για την
περιφερειακή ανάπτυξη.
Για την υποβολή της πρότασης στην πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ, την επιστημονικοτεχνική
υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών στην υλοποίηση, καθώς και την οικονομική
διαχείριση της πράξης, κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία του ΥΠΕΣ με την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ.
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Η ΠΔΕ αποτελεί το αρμόδιο όργανο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής στην περιοχή
εφαρμογής της εν λόγω πρόσκλησης, είναι αρμόδια για τον περιφερειακό αναπτυξιακό
σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, και μπορεί να εξασφαλίσει
την συνολική περιφερειακή κάλυψη του προγράμματος. Ο τρίτος συμβαλλόμενος, το
ΠΤΑ-ΠΔΕ υποστηρίζει την Περιφέρεια στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και της παρέχει
επιστημονικοτεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή προγραμμάτων, στην εκπόνηση
μελετών και ερευνών, κ.α., διαχειρίζεται τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες αφορούν τα
περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας, ενώ
ορίζεται και ως υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αποτελεί αναπτυξιακό βραχίονα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κύριες αρμοδιότητες την οικονομική διαχείριση των
χρηματοδοτήσεων που αφορούν στα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά
προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας, καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη
της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής
προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια (άρθρο 190 του ν.3852/2010).
Από τη συνεργασία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες,
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της
επιχειρησιακής λειτουργίας του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τον
συντονισμό των τομεακών πολιτικών των εμπλεκόμενων υπουργείων.
Το έργο έχει ήδη συζητηθεί και παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν έργοορόσημο κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού συνεδρίου #EURegionsWeek 2020, ενώ
παρουσιάστηκε από την Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης στη διαδικτυακή
εκδήλωση «Knowledge sharing: Learning and Teaching advanced skills» που οργανώθηκε
από την DG Digit τον Νοέμβριο 2020 για τις καλύτερες μεθοδολογικά προσεγγίσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχει σαν επιπλέον στόχο
και την ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας που συνάδουν με τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδυνάμωση του προσωπικού του δημόσιου τομέα με
προηγμένες δεξιότητες και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κεντρική και
περιφερειακή διοίκηση. Στη κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει και η συνεργασία με την
DG Digit και DG Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European
Institute of Innovation & Technology (E.I.T) – Manufacturing και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
CPRM που εκπροσωπεί πάνω από 130 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής ένωσης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των
συμβαλλόμενων φορέων, ώστε με την παροχή των υπηρεσιών του καθενός, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, να επιτευχθεί η υλοποίηση της ως άνω Πράξης -και ο εν γένει
δημόσιος στόχος τους-, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα (καλούμενων
συλλογικά ως το «Έργο»):
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1. Το υποέργο 1 περιλαμβάνει την μελέτη και χαρτογράφηση των Διευθύνσεων και
τμημάτων όπως επίσης και των διαδικασιών και των συστημάτων των
Περιφερειών και των επιτροπών και δομών τους, που σχετίζονται με την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της
λειτουργίας του κράτους προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η
καταγραφή δεν θα περιοριστεί μόνο στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους,
αλλά στόχο έχει να εντοπίσει μέσω επιτόπιας έρευνας, τα προβλήματα που
δημιουργούνται και να προτείνει λύσεις μέσα από ένα νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό
που θα βασίζεται στις οδηγίες και κατευθύνσεις του αρμόδιου Ευρωπαϊκού
Οργανισμού ΕΙΤ-RIS. Στην υλοποίηση του υποέργου 1 προβλέπεται η συνεργασία
με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τα θέματα ΠΕΠΙΣ &
ΔΕΠΙΣ και της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας μέσω της κοινής επιτροπής
θεσμικών φορέων που θα συγκροτηθεί, και η οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά
για την ενσωμάτωση των στρατηγικών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του
Έργου.
2. Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την χαρτογράφηση των δεξιοτήτων του
εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και στόχο έχει να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την δημιουργία
μιας Ακαδημίας Δεξιοτήτων για Ο.Τ.Α. η οποία θα σχεδιαστεί από κοινού με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Digit) και θα βασιστεί στο πρότυπο της EU Academy
σχεδιάζοντας επίσης έξι θεματικά μαθήματα για Δημοσίους υπαλλήλους που
εργάζονται σε Περιφέρειες και αντίστοιχες δομές. Στην υλοποίηση του υποέργου 2
προβλέπεται η συνεργασία με την ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣ και του
ΕΚΔΑΑ μέσω της κοινής επιτροπής θεσμικών φορέων που θα συγκροτηθεί, και η
οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά για την ενσωμάτωση των στρατηγικών και τη
διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.
3. Το υποέργο 3 στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης σε μία σειρά από περιοχές εφαρμογής με σημασία για την
περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος του υποέργου είναι να μελετηθεί η επίδραση και ο
τρόπος αποδοτικής ενσωμάτωσης τέτοιων εφαρμογών στην Περιφέρεια και θα
βασιστεί στις κατευθύνσεις τις DG Connect και του ΟΟΣΑ για το GOVTECH. Θα
αξιοποιηθεί επίσης η εμπειρία από την εφαρμογή αρχιτεκτονικών αναφοράς όπως
της RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0) και του IIRA (Industrial
Internet Reference Architecture) σε νέες περιοχές εφαρμογής. Στην υλοποίηση του
υποέργου 3 προβλέπεται η συνεργασία με την ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
ΕΚΔΑΑ μέσω της κοινής επιτροπής θεσμικών φορέων που θα συγκροτηθεί, και η
οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά για την ενσωμάτωση των στρατηγικών και τη
διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.

4. Το υποέργο 4 αφορά στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην πιλοτική
λειτουργία για όλες εκείνες τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι οποίες
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απαιτούνται για να στηρίξουν τα αποτελέσματα του ΥΕ1. Πιο συγκεκριμένα θα
αποτελούν την «πλατφόρμα» που απαιτείται για την εφαρμογή του νέου μοντέλου
περιφερειακής ανάπτυξης, λειτουργίας και διακυβέρνησης της Περιφέρειας για την
κατάλληλη υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των πολιτών με
βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Στην υλοποίηση του υποέργου 4 προβλέπεται η συνεργασία με την ΓΓ Έρευνας και
Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Καινοτομίας μέσω της κοινής
επιτροπής θεσμικών φορέων που θα συγκροτηθεί, και η οποία θα λειτουργεί
συμβουλευτικά για την ενσωμάτωση των στρατηγικών και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων του Έργου.
5. Το υποέργο 5 στοχεύει στην ανάπτυξη και παρακολούθηση δημοσίων πολιτικών
μέσα από έναν συνολικό συντονισμό των επιμέρους τομεακών πολιτικών των
εμπλεκόμενων υπουργείων και ειδικότερα μέσα από την συνεργασία: α) της
Ομάδας Εργασίας από στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και λοιπών φορέων που θα συμβληθούν με
αυτούς, β) της Ομάδας Εργασίας από στελέχη των αρμόδιων Ευρωπαϊκών φορέων
και γ) της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελούμενη από
εξειδικευμένους επιστήμονες για ειδικά θέματα που άπτονται των εμπλεκόμενων
τομεακών πολιτικών.
6. Το υποέργο 6 έχει στόχο την δημοσιότητα του Έργου.
Τα προτεινόμενα υποέργα, οι προϋπολογισμοί τους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
αυτών εξειδικεύονται περαιτέρω στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η ενσωμάτωση των προβλεπόμενων Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και εφαρμογών όπως
αυτές θα προκύψουν από την συνεργασία με τις προαναφερόμενες Γενικές Διευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DIGIT και DG CONNECT) και τους ευρωπαϊκούς φορείς
Ε.Ι.Τ – Manufacturing και CPRM, θα έχουν σαν πλαίσιο εφαρμογής την περιφερειακή τους
διάσταση.
Στη βάση αυτή, από κοινού τα μέρη αποφασίζουν τον ορισμό ως Δικαιούχου του Έργου,
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία θα αποτελέσει και τον πιλοτικό φορέα για την
υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, τα αποτελέσματα των οποίων δύνανται να
εφαρμοστούν στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και για την επιλογή της οποίας
ελήφθησαν υπόψη η ανθρωπογεωγραφική και οργανωτική διασπορά των Περιφερειών
και των Δήμων.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα
Συμβαλλόμενα Μέρη και καθορίζεται από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας
των δαπανών από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ενώ σε κάθε
περίπτωση τερματίζεται με την εκατέρωθεν εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των
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συμβαλλόμενων μερών και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ τους και προς
τρίτους.
Η ισχύς της παρούσας τελεί υπό την αίρεση της ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.
59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα». Σε
περίπτωση που η πράξη δεν ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς
χρηματοδότηση, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την κοινοποίηση στον
Κύριο της Πράξης της απορριπτικής απόφασης ή της ρητής απόρριψης του Τεχνικού
Δελτίου από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι τμηματικές προθεσμίες-χρονοδιάγραμμα των υποέργων της παρούσας σύμβασης
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει:
− Την εξασφάλιση των απαιτούμενων από την πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» βεβαιώσεων και εγκρίσεων της
πρόσκλησης από τις αρμόδιες αρχές (ΓΓΨΔΑΔ, ΕΚΔΔΑ).
− Να συνυπογράψει το Σχέδιο Δράσης και το Σχήμα Διοίκησης Έργου του
Παραρτήματος ΙΙ της προτεινόμενης Πράξης, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση,
και να συνεργαστεί με τους έτερους συμβαλλομένους για την υποβολή της
πρότασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας και τα αναφερόμενα στην
υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του
Δημόσιου Τομέα».
− Να ορίσει τον υπόλογο της πράξης.
− Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
− Να διασφαλίσει τη σύνδεση του Έργου της παρούσας Συμφωνίας με τη γενικότερη
δημόσια πολιτική για τη Δημόσια Διοίκηση – περιλαμβανομένης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - και με το έργο μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
έχει αναλάβει.
− Να παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς τις απαραίτητες πληροφορίες,
στοιχεία και μελέτες που γνωρίζει, καθώς και την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με τις κανονιστικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του
Έργου, ώστε να διευκολύνει τους συμβαλλόμενους φορείς, προκειμένου να
ανταποκριθούν στο ρόλο που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας.
− Να διασφαλίσει τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων στην υλοποίηση
του Έργου και ειδικότερα τη συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή
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εξουσιοδοτημένων αρμόδιων στελεχών τους.
− Να διασφαλίσει την συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των αρμοδίων
στελεχών του, τα οποία γνωρίζουν το κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειών και των Δήμων.
− Να θέσει στη διάθεση των έτερων συμβαλλομένων τυχόν διαθέσιμο προσωπικό
του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
− Να συνεργάζεται με τα έτερα Συμβαλλόμενα Μέρη στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή των ενεργειών δημοσιότητας του Έργου.
−

B.

Να αξιοποιήσει και να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή
του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε
τρίτο φορέα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει:
−

Να διασφαλίσει τη σύνδεση του Έργου της παρούσας με τη γενικότερη πολιτική
μετάβασης των Περιφερειών στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση - και με το
συνολικότερο έργο των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει και εφαρμόζει.

−

Την υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου, την μέριμνα και την εξασφάλιση της
συμμετοχής του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην υλοποίηση του
Έργου. Ειδικότερα, η ΠΔΕ δύναται να συμβάλλεται με λοιπούς φορείς της
Περιφέρειας για την υλοποίηση τμημάτων (υποέργων) της πράξης, όπως ρητά
αναφέρεται και στην 20η επικαιροποίηση εξειδίκευσης εφαρμογής του Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Α.Δ.Α. απόφασης έγκρισης: ΨΥ6Γ46ΜΤΛΡΚΗ4).

−

Να εφαρμόζει τις ενέργειες που προβλέπονται στο σκοπό της και ειδικότερα να
διασφαλίζει τη συνεργασία του άτυπου δικτύου επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας της ΕΝ.ΠΕ., να συντονίζει τις ενέργειες στο Έργο και να συνεργάζεται
με τους υπόλοιπους φορείς για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

−

Να συμβάλλει στην ορθή εκτέλεση όλων των δράσεων, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα αναλυθούν
περαιτέρω στο ή στα τεύχη διακήρυξης.

−

Να διασφαλίσει τη συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των αρμοδίων
στελεχών της τα οποία γνωρίζουν το πως εφαρμόζεται το κανονιστικό και
διοικητικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών, τις δυνατότητες
των υπηρεσιών τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

−

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

−

Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
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Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, και να φροντίζει για την
εύρυθμη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την
γραμματειακή της υποστήριξη.

Γ.

−

Να παρέχει έγκαιρα στους ετέρους συμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση
για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση της σύμβασης.

−

Να συνεργάζεται με τους ετέρους αντισυμβαλλόμενους για την υλοποίηση της
ενημέρωσης του κοινού και την προβολή του Έργου.

−

Να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του έργου με την παροχή όλου του
απαραίτητα καταρτισμένου προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό των επί
μέρους παρεμβάσεων με δεδομένη την άριστη γνώση των τοπικών θεμάτων.
Επιπροσθέτως, έχει την υποχρέωση να παράσχει, μέσω των υπηρεσιών της,
καθολική υποστήριξη προς τους Επιστημονικούς Συνεργάτες του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης.

−

Να υλοποιήσει τα υποέργα 2, 3, 4 μέσω προγραμματικής σύμβασης με τους
λοιπούς φορείς, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, αναλαμβάνοντας την
παρακολούθηση και το συντονισμό αυτών, και διασφαλίζοντας τη συνεργασία
αυτών με το ΠΤΑ-ΠΔΕ για την υλοποίηση των υποέργων 1, 5, 6.

−

Τη συνεργασία με τη ΓΓ Εσωτερικών & Οργάνωσης και το ΠΤΑ-ΠΔΕ για την
υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και τα συνημμένα έγγραφα αυτού, καθώς
και τυχόν τροποποιήσεις τους.

−

Να αποδέχεται και να ανταποκρίνεται στους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους
από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνει:
− Να συντάξει τον πλήρη φάκελο και να υποβάλλει την πρόταση σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσας και τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1
Γ.2.1 00 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».
− Να συμβάλλει στην ορθή εκτέλεση όλων των δράσεων, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα αναλυθούν
περαιτέρω στο ή στα τεύχη διακήρυξης.
− Να επιλέξει, να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα
υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο που του αναλογεί.
− Να συντονίσει τους επιμέρους ερευνητές - εκπαιδευτές ανάλογου επιστημονικού
προφίλ, οι οποίοι πλαισιώνουν το Έργο στο πλαίσιο που του αναλογεί.
− Να προβεί στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού για την
υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό
πλαίσιο λειτουργίας του, αν απαιτείται.
− Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, διενεργεί τους
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διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του, αν απαιτείται.
− Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα που του αντιστοιχούν και να τα
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
−

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

−

Να υλοποιήσει τα υποέργα 1, 5, 6 και να εκδώσει απόφαση ορισμού Υπευθύνου
κάθε υπο-έργου, να παρακολουθεί και να ελέγχει διοικητικά το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο των ως άνω υποέργων, καθώς και να συνεργαστεί με τους
λοιπούς φορείς όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι για την υλοποίηση των
υποέργων 2, 3, και 4.

− Να διαχειριστεί το σύνολο του προϋπολογισμού της πράξης τηρώντας διακριτή
λογιστική μερίδα, κατόπιν της ένταξης της πράξης, να υποβάλλει τα αιτήματα
κατανομής, καθώς και τα δελτία δήλωσης δαπανών προς την ΕΥΔΕΠ.
− Να εκτελεί τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού της πράξης, εφόσον
οριστεί υπόλογος του Έργου από τον αρμόδιο διατάκτη.
− Να συμμετέχει και να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
− Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία στους ετέρους
συμβαλλόμενους για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπομένων στην
παρούσα σύμβαση.
−

Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου, να δημιουργεί και να τηρεί για κάθε
υποέργο διακριτό αρχείο παρακολούθησης διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο.

−

Να αποδέχεται και να ανταποκρίνεται στους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους
από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

−

Τη συνεργασία με τη ΓΓ Εσωτερικών & Οργάνωσης για τη σύνταξη των
Αποφάσεων Υλοποίησης με ίδια μέσα.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την για την υλοποίηση της Πράξης της παρούσας
ανέρχεται στο ποσό των 2.600.000€ (συμπεριλαμβανομένου των λειτουργικών εξόδων
κάθε συμβαλλόμενου φορέα και του Φ.Π.Α.). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
Το ως άνω ποσό καταβάλλεται στον εκάστοτε δικαιούχο πληρωμής από τον υπόλογο που
θα οριστεί από τον διατάκτη της Συλλογικής Απόφασης στην οποία θα ενταχθεί η πράξη.
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Η διαχείριση των πιστώσεων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα α΄ και β΄
Συμβαλλόμενα
Μέρη
(συμπεριλαμβανομένων
των
προστηθέντων
και
αντισυμβαλλομένων τους) για κάθε πληρωμή υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και τα προβλεπόμενα από τον νόμο παραστατικά προς τον τρίτο συμβαλλόμενο, εφόσον
αυτός οριστεί υπόλογος από τον αρμόδιο διατάκτη, άλλως προς τον οριζόμενο υπόλογο
της πράξης.
Οι δαπάνες τιμολογούνται στον εκάστοτε συμβαλλόμενο, άλλως στον τρίτο
συμβαλλόμενο. Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να φέρουν τον τίτλο ή τον κωδικό
MIS της πράξης.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δύνανται να αναλάβουν συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω συνολικό ποσό και το επιμέρους ανώτερο ποσό
για κάθε υποέργο.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και τον συντονισμό όλων των
απαιτούμενων εργασιών, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
− Έναν (1) εκπρόσωπο του Πρώτου Συμβαλλόμενου Φορέα, με τον/την αναπληρωτή/τριά
του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
− Έναν (1) εκπρόσωπο του
αναπληρωτή/τριά του/της.

Δεύτερου

Συμβαλλόμενου

Φορέα

με

τον/την

− Έναν (1) εκπρόσωπο του Τρίτου Συμβαλλόμενου Φορέα με τον/την αναπληρωτή/τριά
του/της.
− Έναν (1) Γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο/η οποίος/α ορίζεται από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Οι συμβαλλόμενοι φορείς, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους, ορίζουν τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της
παρούσας.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας συμφωνίας είναι ο
συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών/εργασιών που απαιτούνται για
την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των
όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη εισήγηση τροποποίησης της
παρούσας Σύμβασης, η εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος 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.
Παράλληλα για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
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αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της
εγκαίρως, εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως, έστω και ένα από τα μέλη της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό τεχνικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
κάποιο από τα μέλη της, το οποίο μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι
σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις αυτής
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχουν ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης τηρούνται με ευθύνη του Γραμματέα
της και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού υπογραφούν. Οι αποφάσεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη
της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς διευκόλυνση των μελών της μπορεί να
συνεδριάζει και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προς αποφυγή καθυστερήσεων είναι δυνατό να
διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά να αποτυπώνονται οι
απόψεις των μελών της Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής, μετά από παρέλευση πέντε
ημερών, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση επί των πρακτικών, θεωρείται ότι συμφωνούν με
αυτά.
Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στην
Κοινή Επιτροπή και διορισμού έτερων εκπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να
γνωστοποιούν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα έτερα συμβαλλόμενα μέρη με τον πλέον
πρόσφορο τρόπο. Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
καθορίζονται με αποφάσεις της πλειοψηφίας των μελών αυτής.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

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 στα έτερα μέρη το δικαίωμα να
καταγγείλουν μονομερώς ή και από κοινού τη σύμβαση, καθώς και να ζητήσουν κάθε
θετική και αποθετική ζημία που έχουν υποστεί, καθώς και διαφυγόν κέρδος.
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Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εγγράφως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
αδυναμία ολοκλήρωσης και συνεπώς εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας, αυτή λύεται
αυτοδικαίως.
Στην περίπτωση διακοπής, λύσης, αδυναμίας ολοκλήρωσης μέρους ή όλων των δράσεων
του έργου της Προγραμματικής Συμφωνίας, τα μέρη παραμένουν υπεύθυνα για τις
ενέργειες και δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.
Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποκτά και μονομερώς το δικαίωμα
καταγγελίας της παρούσας κατά του τρίτου συμβαλλομένου, η δε σύμβαση συνεχίζεται
μεταξύ του ΥΠΕΣ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Ο δεύτερος και τρίτος των συμβαλλομένων φορέων, ευθύνονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρούσας, έναντι του ΥΠΕΣ για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους και των
εργασιών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1.

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται στους συμβαλλόμενους φορείς η υποκατάστασή
τους από τρίτους για την υλοποίηση του Έργου που έχουν αναλάβει. Αν προκύψει
υποκατάσταση από τους συμβαλλόμενους φορείς, τότε λύεται η παρούσα Σύμβαση
για το παραβιάζον μέρος με υπαιτιότητά του και αναζητούνται τυχόν ζημίες. Η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης με φορείς της παρ. 12 του ν.4412/2016 ή άλλη
δημόσια σύμβαση για την υλοποίηση τμημάτων (υποέργων) της παρούσας δεν
θεωρείται υποκατάσταση εφόσον αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

9.2.

Πνευματικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Τα
πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Έργου που
απορρέουν από έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία, κ.ο.κ) που συντάσσονται από
τους συμβαλλόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων και
αντισυμβαλλομένων τους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, καθώς
και τα παραδοτέα του Έργου, εκχωρούνται πλήρως στον Πρώτο Συμβαλλόμενο της
παρούσας, ο οποίος έχει πλήρες δικαίωμα χρήσης, υπό την προϋπόθεση αναφοράς
του συγκεκριμένου Έργου ως πηγή. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να
περιλαμβάνουν αντίστοιχο συμβατικό και δεσμευτικό όρο στις συμβάσεις τους (λ.χ.
προγραμματικές, δημόσιες συμβάσεις κλπ) με τρίτους προστηθέντες/συνεργάτες
που αναλαμβάνουν οποιοδήποτε έργο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. Τα
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του Έργου μπορούν να αξιοποιηθούν από το
Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς την καταβολή αμοιβής (κατά τη διάρκεια και μετά το
πέρας της παρούσης) σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Με το πέρας του Έργου, το ΥΠΕΣ
δύναται να παραχωρεί άδεια χρήσης και λοιπά δικαιώματα στους ετέρους
συμβαλλομένους και σε τρίτα μέρη με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
του Έργου αυτού περαιτέρω για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες.

9.3. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά το πέρας
αυτής, οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
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ελληνικού και διεθνούς τύπου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
9.4. Δημοσίευση. Σε οποιαδήποτε παρουσίαση ή δημοσίευση δραστηριοτήτων ή
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων του Έργου, θα
συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα όλων των συμβαλλομένων φορέων που
συμμετείχαν στις δράσεις αυτές και είχαν ουσιαστική ανάμειξη στην ανάλυση των
δεδομένων και στη συγγραφή, όπως προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες της
επιστημονικής κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας συμφωνίας, δύναται να επιλύεται από τα ανώτατα
όργανα διοίκησης των συμβαλλομένων φορέων ή τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των
Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από
σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

11.2.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων, αντίθετων προς την Προγραμματική
Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξη αυτών, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό
της, υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Υποέργο 1: Στρατηγική Ανάλυση και Βίβλος για ένα νέο Μοντέλο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.

Το υποέργο 1 περιλαμβάνει την μελέτη και χαρτογράφηση των Διευθύνσεων και
τμημάτων όπως επίσης και των διαδικασιών και των συστημάτων των Περιφερειών και
των δομών τους που σχετίζονται με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον
πολίτη. Η καταγραφή δεν θα περιοριστεί μόνο στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους
αλλά στόχο έχει να εντοπίσει μέσω επιτόπιας έρευνας, τα προβλήματα που
δημιουργούνται και να προτείνει λύσεις μέσα από ένα νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό που
θα βασίζεται στις οδηγίες και κατευθύνσεις του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΙΤRIS.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 θα αναδειχθεί ο πολυεπίπεδος ρόλος της
περιφερειακής διοίκησης με έμφαση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με αυτεπιστασία.
Χρονική διάρκεια Υποέργου: 16 μήνες (1/7/2022 – 31/10/2023)
Προϋπολογισμός Υποέργου: 650.000 €

Υποέργο 2: Δημιουργία Πλαισίου Κατάρτισης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και
Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων υψηλής εξειδίκευσης που θα ανταποκρίνονται σε
μια περιφερειακή ανάπτυξη με βάση την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την χαρτογράφηση των δεξιοτήτων του εμπλεκόμενου
ανθρώπινου δυναμικού. Βασικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την δημιουργία μιας Ακαδημίας
Δεξιοτήτων για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα σχεδιαστεί από κοινού
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Digit). Η Ακαδημία Δεξιοτήτων θα βασιστεί στο πρότυπο
της EU Academy σχεδιάζοντας επίσης έξι θεματικά μαθήματα για δημοσίους υπαλλήλους
που εργάζονται σε Περιφέρειες και Δήμους. Για την βελτιστοποίηση της διδασκαλίας θα
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του Teaching Factory που βασίζεται στην επίλυση
προβλημάτων.
Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω προγραμματικής
σύμβασης με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Χρονική διάρκεια Υποέργου: 14 μήνες (1/9/2022 – 31/10/2023)
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Προϋπολογισμός Υποέργου: 500.000 €

Υποέργο 3: Πρότυπες Δράσεις Ψηφιοποίησης για περιφερειακή ανάπτυξη με βάση την
4η Βιομηχανική Επανάσταση

Το Υποέργο 3 προτείνει την δημιουργία μίας Πλατφόρμας Υπηρεσιών Τεχνητής
Νοημοσύνης, η οποία θα ενδυναμώσει τη δημόσια διοίκηση παρέχοντας ένα εργαλείο
αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού
κώδικα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η χρήση των δεδομένων από τον δημόσιο
τομέα αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής, για την παροχή νέων προηγμένων
υπηρεσιών, που θα βελτιώσουν τόσο την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης
όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η προτεινόμενη Πλατφόρμα θα δοκιμαστεί
πιλοτικά σε τέσσερεις τομείς εφαρμογής που αφορούν σε ενεργειακώς αποδοτικά
δημόσια κτήρια, συντήρηση και προστασία κτηρίων και υποδομών, ευφυές σύστημα
διαχείρισης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων στον τομέα των αγροτικών καλλιεργειών
και προγνωστική ανάλυση για εξατομικευμένη κατάρτιση προσωπικού του δημοσίου
τομέα.
Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων – Ερευνητικό
Κέντρο Αθηνά μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Χρονική διάρκεια Υποέργου: 14 μήνες (1/9/2022 – 31/10/2023)
Προϋπολογισμός Υποέργου: 500.000 €

Υποέργο 4: Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και δημιουργία του
τελικού Μοντέλου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τo Υποέργο 4 αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πιλοτική λειτουργία για όλες
εκείνες τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι οποίες απαιτούνται για να
στηρίξουν τα αποτελέσματα του ΥΕ1. Πιο συγκεκριμένα θα αποτελούν την «πλατφόρμα»
που απαιτείται για την εφαρμογή του νέου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης,
λειτουργίας και διακυβέρνησης της Περιφέρειας για την κατάλληλη υποστήριξη της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των πολιτών με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν
από
την
τέταρτη
βιομηχανική
επανάσταση.
Στο
πλαίσιο
αυτό
θα
αξιοποιηθούν/προσαρμοστούν και τα υπάρχοντα εργαλεία της Περιφέρειας σε συνέχεια
της προϋπάρχουσας συνεργασίας του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης της ΠΔΕ στη κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος που θα συγκεντρώνει και θα διαλειτουργεί μια σειρά από εργαλεία
υποστήριξης και εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής.
Το Υποέργο 4 θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
“Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.) μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΠΔΕ και το ΠΤΑ-ΠΔΕ.
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Χρονική διάρκεια Υποέργου: 14 μήνες (1/9/2022 – 31/10/2023)
Προϋπολογισμός Υποέργου: 500.000 €

Υποέργο 5: Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη του έργου.

Το υποέργο 5 αφορά στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου μέσα από έναν
συνολικό συντονισμό των επιμέρους τομεακών πολιτικών των εμπλεκόμενων
υπουργείων και ειδικότερα μέσα από την συνεργασία: α) των επιτροπών των αρμόδιων
υπουργείων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης, β) της Συμβουλευτικής Επιτροπής από στελέχη των αρμόδιων Ευρωπαϊκών
φορέων και γ) της Ομάδας Εργασίας από εξειδικευμένους επιστήμονες για ειδικά θέματα
που άπτονται των εμπλεκόμενων τομεακών πολιτικών, καθώς επίσης και στην συνολική
παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο της Πράξης.
Το Υποέργο 5 θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με αυτεπιστασία.
Χρονική διάρκεια Υποέργου: 16 μήνες (1/7/2022 – 31/10/2023)
Προϋπολογισμός Υποέργου: 400.000 €

Υποέργο 6: Ενέργειες Ευαισθητοποίησης

Η Στρατηγική Επικοινωνίας και Διάδοσης που έχει σχεδιαστεί στο υποέργο 6, έχει σκοπό
να βοηθήσει το έργο να επικοινωνεί αποτελεσματικά τις δράσεις του και να επιτυγχάνει
τους βασικούς του στόχους. Όλες οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν και να
προωθήσουν με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο τις δράσεις και τα αποτελέσματα. Η
υλοποίησή του θα φέρει επιτυχή κατανόηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του
έργου. Η στρατηγική προβλέπει εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Ως εκ τούτου,
αποτελείται τέσσερα στάδια: την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση, την δέσμευση και την
δράση.
Το Υποέργο 6 θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με δημόσια
σύμβαση.
Χρονική διάρκεια Υποέργου: 16 μήνες (1/7/2022 – 31/10/2023)
Προϋπολογισμός Υποέργου: 50.000 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στον παρόν περιγράφεται η οργάνωση της Διοίκησης του συνόλου των δράσεων που
συνθέτουν το έργο «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση - Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (στο εξής
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0») με στόχο την αποδοτική και ορθή εκτέλεση του σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
Το Σχήμα Διοίκησης είναι κοινό για όλα τα υποέργα της πράξης. Σύμφωνα με το
οργανωτικό σχήμα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) μέσω του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης έχει την ευθύνη της γενικής επίβλεψης και ελέγχου της υλοποίησης
των υποέργων της πράξης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά με:
1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με τον
Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
2. Την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των
Υπουργείων :
α) Εσωτερικών για τον άξονα Δημόσιας Διοίκησης,
β) Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον άξονα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Άξονα της Καινοτομίας και
δ) Εργασίας για θέματα που αφορούν τις Δομές Ισότητας στη χώρα
3. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΣ, ΠΔΕ και ΠΤΑ-ΠΔΕ σχετικά με την
υλοποίηση του έργου καθώς επίσης και την προγραμματική σύμβαση που θα
υπογραφεί κατόπιν ένταξης του Έργου στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
μεταξύ ΠΔΕ, ΠΤΑ-ΠΔΕ και των φορέων:
α) Πανεπιστήμιο Πατρών για τον άξονα της Κατάρτισης,
β)

Ερευνητικό

Κέντρο

«ΑΘΗΝΑ»

-

ΙΝΒΙΣ

για

τον

άξονα

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για τον Άξονα της Πιλοτικής Εφαρμογής.
4. Το θεσμικό πλαίσιο των Περιφερειών ως ΟΤΑ Β’ βαθμού και των Περιφερειακών
Ταμείων Ανάπτυξης
5. Το κανονιστικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων καθώς και το κανονιστικό
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών
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6. Το πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τα παραπάνω, η πορεία εκτέλεσης του Έργου
παρακολουθείται και συντονίζεται από τις ακόλουθες επιμέρους επιτροπές/ομάδες που θα
δρουν σε διαφορετικά επίπεδα.
1. Την Επιτροπή Επιχειρησιακής Αξιοποίησης ή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των τεσσάρων Υπουργείων
και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει τον ρόλο του Steering Committee
του Έργου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι και με τις αρμοδιότητες όπως
ορίζονται στο Σύμφωνο συνεργασίας των τεσσάρων Υπουργείων και της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.
2. Την Συμβουλευτική Επιτροπή του Έργου (Advisory Board), η οποία σε στρατηγικό
επίπεδο παρεμβαίνει θεσμικά με στόχο τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για
τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υπηρεσιών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του
Έργου. Συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Κύριου του Έργου
κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελούν υπηρεσιακοί
παράγοντες

τους,

και

εισηγείται

στην

Επιτροπή

Παρακολούθησης

της

Προγραμματικής Συμφωνίας σχετικά με την αξιοποίηση των επιμέρους παραδοτέων
του έργου, ενώ παράλληλα δρα συμβουλευτικά στην Ομάδα Έργου όποτε της ζητηθεί
για θέματα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και ιδίως σε θέματα ενσωμάτωσης
των τομεακών πολιτικών και στρατηγικών. Λόγω της σημαντικότητας του συλλογικού
αυτού οργάνου προβλέπεται η αμοιβή των μελών του βάσει του άρθρου 21 του
Ν.4354/2015.
3. Την Συμβουλευτική Επιτροπή φορέων της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ η οποία στόχο έχει την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα μεταφέρουν (και για αυτό θα επιταχύνουν)
ανάλογες εφαρμογές από την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία. Η πρόβλεψη θα αφορά
εφαρμογές από τον ΟΟΣΑ, των DG Connect, DG Digit και European Institute of
Innovation & Technology (E.I.T) της Ε.Ε. και Περιφερειών της Ε.Ε, ενώ θα λαμβάνει
υπόψη της και σχετικές πολιτικές από την CPMR. Η επιτροπή αυτή θα συνδράμει
συμβουλευτικά όποτε της ζητηθεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή του Έργου ή την
Ομάδα Έργου ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των υποέργων μέσω της μεταφοράς
τεχνογνωσίας.
4. Την Ομάδα Έργου η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και παραλαβή
του Έργου στα πλαίσια της Πράξης και των αποφάσεων των Επιτροπών
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Παρακολούθησης. Η Ομάδα Έργου έχει τον εκτελεστικό ρόλο της συνολικής
υλοποίησης της Πράξης και των υποχρεώσεων έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», εφαρμόζει και παρακολουθεί το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο όλων των υποέργων, και συνεργάζεται με την
Συμβουλευτική Επιτροπή του Έργου για την ορθή υλοποίηση των προβλεπόμενων
δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης. Η Ομάδα Έργου ορίζεται με απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και πλαισιώνεται με στελέχη της δομής της
Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και με στελέχη που
υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών των
Προγραμματικών Συμβάσεων. Η Ομάδα Έργου συντονίζεται από τον Υπεύθυνο
Έργου, ο οποίος επικουρείται από τον Αναπληρωτή του και Υπεύθυνο Ποιότητας του
Έργου, τον Οικονομικό Υπεύθυνο του Έργου και έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας και
Διοικητικής Υποστήριξης. Για κάθε Υποέργο ορίζεται ένας Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Υποέργου από το φορέα που έχει την κύρια ευθύνη υλοποίησης του
υποέργου, και ο οποίος συντονίζει την αντίστοιχη Ομάδα Υποέργου που θα συστήσει
ο κάθε φορέας με ευθύνη του. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι
των υποέργων συνιστούν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των
παραδοτέων του Έργου, η οποία συνεργάζεται με την Συμβουλευτική Επιτροπή του
Έργου και εισηγείται την καλή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
στις ακόλουθες δύο Επιτροπές :
1. Την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
ΥΠΕΣ, ΠΔΕ και ΠΤΑ-ΠΔΕ.
2. Την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
ΠΔΕ και ΠΤΑ-ΠΔΕ με τους Φορείς Πανεπιστήμιο Πατρών, Ερευνητικό Κέντρο
«ΑΘΗΝΑ» - ΙΝΒΙΣ και ΙΤΥΕ - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» .
Οι ανωτέρω δύο επιτροπές ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
στις αντίστοιχες προγραμματικές συμβάσεις.
Η Ομάδα Έργου δύναται να συμπληρώνεται με εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο των
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.
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Το ανωτέρω σχήμα διοίκησης απεικονίζεται σχηματικά στο ακόλουθο διάγραμμα:

Σχήμα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 31 από 31
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και
Περιφερειακή

Αυτοδιοίκηση

-

Πιλοτική

Εφαρμογή

στη

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας»,

προϋπολογισμός Πράξης: 2.600.000,00€, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο
πλαίσιο της υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου
Τομέα», καθώς και το επισυναπτόμενο σχέδιο αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας.

Β) Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Αχαΐας κ. Ζαΐμη
Φωκίωνα με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Αχαΐας κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 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

Σελίδα 34 από 35

ΑΔΑ: 9ΡΩ97Λ6-0ΦΓ
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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