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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 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.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - 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: «Έγκριση
υποβολής πρότασης ένταξης ενός νέου έργου με τίτλο: «DigiWest Κόμβος για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των μικρών και των πολύ μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€
(με Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/183396/2170/16-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Β’, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/Α’/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις»,
3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ΄ αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 65633/08.08.17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
4. 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.
5. 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
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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).
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 14645 /11-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8) Εγκύκλιο με θέμα: «Εγκύκλιος Οδηγιών
για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023-2025», και
ειδικότερα η παρ.5.12. «Έργα προς ένταξη σε προγράμματα των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 20212027».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 2374/30-05-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
8. Την υπ. αρ. 33/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Εισηγείται την υποβολή πρότασης ένταξης ενός (1) νέου έργου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΠΔΕ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2022, ως εξής:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

DigiWest Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των
4.000.000,00
Επιχειρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.000.000,00
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου και τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τα συνοδεύουν: το έργο με
τίτλο «DigiWest Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού
4.000.000,00€, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά την
υποστήριξη και επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί στην επικράτειά
της, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές συνθήκες. Στόχος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητάς
τους, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους
στον ταχύτερο δυνατό χρόνο από την επάνοδό τους σε λειτουργία.
Αντικείμενο του Έργου «DigiWest –Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» είναι η
υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η απόδοση, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της Ελληνικής οικονομίας εξαρτώνται σημαντικά
από το βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των εμπλεκόμενων μερών (κράτος, επιχειρήσεις, πολίτες). Το ζήτημα του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων αφορά προφανώς τις επιχειρήσεις, ωστόσο ταυτόχρονα
αποτελεί κύριο στόχο και ταυτόχρονα σημαντική υποχρέωση του κράτους και του κοινωνικού συνόλου.
Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, συγκεκριμένοι στόχοι και παρεμβάσεις από την κεντρική και τις
περιφερειακές κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο προκειμένου να
μετασχηματιστεί ψηφιακά όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο
ιδιωτικός τομέας πρέπει να υποβοηθηθεί από ένα σαφή και ρεαλιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, με
συγκεκριμένους στόχους και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανάπτυξης των
επιχειρήσεων. Ανάγκη που γίνεται ακόμα πιο επιτακτική αφού η πανδημία κορωνοϊού σηματοδοτεί το έναυσμα
για μια νέα εποχή, την εποχή της ψηφιοποίησης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να καταστούν ψηφιακά
ανταγωνιστικές και να υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των
δραστηριοτήτων τους. Η ψηφιοποίηση πρέπει δε να λαμβάνει χώρα σε πολλές περιπτώσεις συντονισμένα,
προκειμένου να υπάρχει αποτέλεσμα σε ικανοποιητικό βαθμό.
Στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν οριζόντιες υπηρεσίες προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αφενός με τη διάχυση δράσεων
άμεσης χρηματοδότησης και αφετέρου με την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και
των εργαζομένων τους.
Το έργο δομείται σε δύο (2) υποέργα:
• Υποέργο 01: Αντικείμενο του Υποέργου 01 είναι σε πρώτη φάση (Φάση 1.1) η συγκέντρωση των
υφιστάμενων διεθνών μοντέλων και καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τις αρχές της
Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0), η προσαρμογή τους στην περιφερειακή επιχειρηματική πραγματικότητα και η
αποτύπωσή τους σε σχετικό μεθοδολογικό οδηγό ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία
επιλογής των ωφελούμενων επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πράξη. Ταυτόχρονα με τις διαδικασίες
άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που αποτελούν αντικείμενο του Υποέργου 02, σε δεύτερη φάση (Φάση
1.2) θα επιλεγούν πιλοτικά περίπου 500 επιχειρήσεις της ΠΔΕ, με βάση τη μεθοδολογία που θα έχει
αναπτυχθεί. Θα αναπτυχθούν βελτιωμένα μοντέλα επιχειρηματικότητας που θα είναι σε σύμπνοια με την
1
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ελληνική και περιφερειακή πραγματικότητα. Τα μοντέλα αυτά θα ενταχθούν σε οδικό χάρτη για την
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τον αποδοτικότερο
σχεδιασμό δράσεων ψηφιακού προσανατολισμού από το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μέσα από τη λειτουργία του ψηφιακού κόμβου δικτύωσης και συνεργατικής
διαχείρισης έργων (Digital Hub). Θα αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα διατεθεί σε ψηφιακή
μορφή στην ελληνική γλώσσα στο σύνολο των επιχειρήσεων. Θα οργανωθούν επίσης δράσεις δικτύωσης με
άλλους φορείς και πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας (Επιμελητήρια, συστάδες και κέντρα καινοτομίας, δομές προώθησης νεοφυούς
επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα, επαγγελματικοί φορείς, κλπ.).
• Υποέργο 02: Αντικείμενο του Υποέργου 02 είναι η πιλοτική εφαρμογή των προσαρμοσμένων
επιχειρηματικών μοντέλων και καλών πρακτικών στις 500 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν επιλεγεί με βάση τη
σχετική μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί κατά τη Φάση 1.1 του Υποέργου 01. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις
(που θα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Υποέργου 01) θα κληθούν μέσα από διαδικασίες ανοιχτής πρόσκλησης
να ενταχθούν στον ψηφιακό κόμβο δικτύωσης και συνεργατικής διαχείρισης έργων (Digital Hub). Ο κόμβος θα
είναι ένα εξειδικευμένο portal, το οποίο ωστόσο θα μπορεί να ενσωματωθεί σε αντίστοιχες δράσεις της ΠΔΕ
για την επιχειρηματικότητα, όπως ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Oι επιχειρήσεις – μέλη του
κόμβου θα ενισχυθούν με την παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Ενδεικτική της λειτουργίας ενός ψηφιακού
κόμβου είναι η εικόνα που ακολουθεί (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020: Digital Innovation Hubs).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5.12 της Εγκυκλίου του ΠΔΕ 2022 για την επιτάχυνση των διαδικασιών
ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δύνανται να εγγράφονται σε ΣΑ του Εθνικού ΠΔΕ με την προϋπόθεση να
μην επιτρέπεται η δημιουργία υποχρεώσεων στη συγκεκριμένη ΣΑ (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων
μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα).
Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καλείται να εγκρίνει την
υποβολή πρότασης για ένταξη ενός νέου έργου στη ΣΑΕΠ 001 με τίτλο:
− «DigiWest Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού
Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022, η οποία θα
προωθηθεί αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς έγκριση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό
Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε., 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. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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ΑΔΑ: Ψ1ΚΤ7Λ6-86Φ
• Την προθήκη στον τίτλο του θέματος από τον εισηγητή του, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
«Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης ενός νέου έργου με τίτλο: «DigiWest Κόμβος για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των μικρών και των πολύ μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€
(με Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης ενός νέου έργου με τίτλο: «DigiWest Κόμβος για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των μικρών και των πολύ μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€
(με Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Συμεωνίδης Γρηγόριος ψήφισε
αρνητικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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