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Κοινοποίηση
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού 
Προγραμ/σμου

3. Οριζόμενοι Υπάλληλοι

Θέμα: Απόφαση ορισμού ομάδας υλοποίησης του εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου 
«Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και εφαρμογής για την δημιουργία μιας Εικονικής 
Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα 
της Αγρο-Διατροφής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Social Economy Missions 
(GRO/SME/19/D/021 – GRO/SME/20/D/01 CΟS-SEM-2020-4-01) AGRO SE VI » του 
Προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης  Περιφερειών.

2) Την υπ’ αρ. 165633/08.08.2017 (ΦΕΚ 2953 Β’ 29.08.2017) Απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας», με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 
Β’ 4309) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(ΠΔΕ).

3) Το αρ. 159 του Ν.3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

4) To υπ’ αριθμ. 84/2020 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής 
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 
συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος στο 
πλαίσιο υποβολής πρότασης με τίτλο «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και 
εφαρμογής για την δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την 
υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-
Διατροφής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Social Economy Missions 
(GRO/SME/19/D/021 – GRO/SME/20/D/01 CΟS-SEM-2020-4-01)» του Προγράμματος 
COSME (ΑΔΑ:64ΧΟ7Λ6-ΗΛ9).
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5) Την  υπ’ αριθμ. 1347/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα  «Αποδοχή υλοποίησης της 
εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και 
εφαρμογής για την δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την 
υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-
Διατροφής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Social Economy Missions 
(GRO/SME/19/D/021 – GRO/SME/20/D/01 CΟS-SEM-2020-4-01)» του Προγράμματος 
COSME.

6) Τηνν  αρ.(2020)7301224 - 03/12/2020 σύμβαση  Grant Agreement  μεταξύ ΕΕ και 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

7) Την ανάγκη υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης 
και εφαρμογής για την δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την 
υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-
Διατροφής»  στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό ομάδας υλοποίησης και ομάδας έργου για το εγκεκριμένο έργο του 
προγράμματος COSME με τίτλο «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και εφαρμογής για την 
δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξης της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής», αποτελούμενη από τους κάτωθι 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Τίτλος Έργου:  «AGRO SE VI»
1. «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και εφαρμογής για την δημιουργία μιας Εικονικής 

Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα 
της Αγρο-Διατροφής» (Blueprint for the creation of a Virtual Incubator supporting 
Social Entrepreneurship inthe Agri-Food Sector) 
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την ΠΔΕ: 49.896,75 €

Διάρκεια: 12 μήνες

Ομάδα Έργου

1) Παπασπύρου Σπυρίδων, ΠΕ Γεωτεχνικών, Προϊστάμενος Τμήματος 
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, ως υπεύθυνος του έργου( Project manager)

2) Παπαγιάννη Κων/να, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Σχεδιασμού της  Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη με 
παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
οικονομικός υπεύθυνος (financial manager) και ως διοικητική υπεύθυνος  του 
έργου (Project Financial & Administrative Manager).

3) Καρβέλη Σοφία, ΠΕ Μηχανικών, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, ως υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου (communication 
manager).

4) Καραγιάννης Δημήτρης, ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, ως Τεχνικός υπεύθυνος. ( technical expert) 

Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης διαμέσου της οποίας θα διακινείται η αλληλογραφίας 
του έργου:Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Με βάση το Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας της Περιφέρειας, το τεχνικό δελτίο του έργου 
και το κανονισμό του προγράμματος COSME οι αρμοδιότητες των ανωτέρω 
ενδεικτικά είναι οι εξής:
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 Ο/Η υπεύθυνος/η έργου έχει την γενική εποπτεία της πορείας υλοποίησης του 
έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και χρονοδιάγραμμα και την 
ευθύνη συντονισμού και λειτουργίας της ομάδας έργου.  Ενδεικτικά οι 
υποχρεώσεις του υπεύθυνου έργου αφορούν συμμετοχή σε συναντήσεις του 
έργου, υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, έλεγχος προόδου και 
παρακολούθηση των έργων, θέματα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με 
σκοπό την κατάρτιση των διακηρύξεων όπου αυτές απαιτούνται σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες  υπηρεσίες  της Περιφέρειας, εισηγήσεις για λήψη 
αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της ΠΔΕ, μεταφορά 
τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες της ΠΔΕ, μέριμνα για την δημοσιότητα και 
κεφαλαιοποίηση του έργου. Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και 
συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Πρόγραμμα

 Ο/Η οικονομικά υπεύθυνος/η (financial manager) έχει την αρμοδιότητα   
κατανομής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, τον συντονισμό και την 
παρακολούθηση των πληρωμών μέσα στα προβλεπόμενα από το έργο 
χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης αυτών, σύνταξη και υποβολή οικονομικών 
reports με συλλογή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα δικαιολογητικών 
πληρωμών, εισηγήσεις για λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά 
όργανα της ΠΔΕ και την συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου. Οι τελικές 
πληρωμές πραγματοποιούνται πάντα από την Δ/νση Οικονομικού της ΠΔΕ 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Oι ανωτέρω πρ/σμοι των έργων είναι οι 
τελευταίοι εγκεκριμένοι και δύνανται να τροποποιούνται/επικαιροποιούνται 
με απόφαση της Τεχνικής γραμματείας του προγράμματος και σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος COSME.

 Ο/Η υπεύθυνος/η επικοινωνίας έχει  την αρμοδιότητα υλοποίησης του 
επικοινωνιακού σχεδιασμού του έργου και την κεφαλαιοποίηση των 
αποτελεσμάτων αυτού.

 Ο /η τεχνικός υπεύθυνος/η έχει την αρμοδιότητα τεχνικής υποστήριξης του 
υπευθύνου έργου σε όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητάς του τελευταίου.

Η ομάδα έργου θα ενημερώνει την Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας  έρευνας και 
καινοτομίας και  σε όλες τις εργασίες αυτών μπορεί να συμμετέχουν η Προϊσταμένη 
 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και λοιπά στελέχη σχετικών με το 
έργο διευθύνσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ως χρόνος απασχόλησης της  ομάδας εργασίας ορίζεται ο χρόνος από  την 
έκδοση της παρούσας απόφασης συγκρότησης έως τη λήξη του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η  ανωτέρω ομάδα παραμένει υπεύθυνη  για 
την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων και μετά την λήξη του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου αυτών. Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται 
να  πραγματοποιείται  και πέραν του συμβατικού ωραρίου εργασίας. 

Η ανωτέρω κατανομή αρμοδιοτήτων δεν είναι αποκλειστική και ιεραρχική, 
ενώ οι οριζόμενοι υπάλληλοι δύνανται να εκτελούν μέρος των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων από κοινού, υπό τις κατευθύνσεις του υπεύθυνου έργου.  

     Ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς

          Νεκτάριος Φαρμάκης

ΑΔΑ: ΨΧ217Λ6-ΜΜΨ


		2021-02-15T11:07:07+0200
	Athens




