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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρειάζομαι

Από την Περιφερειακή Διακυβέρνηση

στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Πετύχαμε:

Διαφάνεια - Λογοδοσία - Σεβασμός στους δημόσιους πόρους

• Όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Γενικών Διευθύνσεων,

χρέος (πάνω από 33,5 εκ ευρώ) ως διάδοχη κατάσταση των Νομαρχιακών

της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αυτοδιοικήσεων, με αποτέλεσμα την έκδοση κατασχετηρίων τα οποία

και της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής αναρτήθηκαν στον

δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό των πληρωμών της Περιφέρειας. Oι

δικτυακό τόπο της Περιφέρειας με δυνατότητα μεταφόρτωσης (σε επίπεδο κάθε

ληξιπρόθεσμες οφειλές της Περιφέρειας εκμηδενίστηκαν μέσα από ένα

απόφασης) από κάθε ενδιαφερόμενο.

πρόγραμμα αυστηρών περικοπών περιττών λειτουργικών δαπανών και την

• Πρωτοβουλίες, στρατηγικές δράσεις και σημαντικά έργα συγχρηματοδοτούμενων

αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου. Σήμερα η Περιφέρεια όχι μόνο δεν χρωστάει

δράσεων με δικαιούχο την της Περιφέρεια τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση

ούτε ένα ευρώ αλλά αποδίδει φόρους πάνω από 500 χιλ ευρώ κάθε χρόνο και

στον δικτυακό τόπο με παράλληλη ανάρτηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων

παράλληλα εξυγίανε και την λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

της κάθε διαβούλευσης.

από ζημιογόνο οργανισμό σε υπερ-κερδοφόρο τα τελευταία 5 χρόνια.

• Όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο της
Π.Δ.Ε. με δυνατότητα μεταφόρτωσης όλων των συνημμένων αρχείων κάθε
διακήρυξης.

• Υλοποιήσαμε σε κάθε βαθμό την υποχρέωση μας για ανάρτηση όλων των
σχετικών αποφάσεων και πράξεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
• Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική υπηρεσία υποδοχής προτάσεων από πολίτες ή

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υλοποίηση του ιστοτόπου της Π.Δ.Ε. (www.pde.gov.gr) και θέση αυτού σε πλήρη
και συνεχή λειτουργία από 3/1/2011, δημιουργία νέων υποδομών ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε., καθορισμός πολιτικής προστασίας

φορείς που στοχεύουν σε δράσεις διαφάνειας και στη μείωση γραφειοκρατίας.

προσωπικών δεδομένων και όρων χρήσης των επισκεπτών/χρηστών του

Καθιερώσαμε ένα σημαντικό μήνυμα «Η γνώμη σου Γνώση μας».

ιστοτόπου, κωδικοποίηση των απαιτήσεων για την πιστοποίηση του ιστοτόπου

• Σεβασμός στους δημόσιους πόρους. Βασική πολιτική και κατεύθυνση ήταν και
είναι μία. Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και σπατάλης δημόσιων
πόρων. Προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε κάθε πράξη διοικητική
και ανάκληση πράξεων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων με επιβολή
προστίμων (πάνω από 3 εκ ευρώ) για παραβίαση του δημοσίου συμφέροντος.
• Ληξιπρόθεσμες Οφειλές – Διαχείριση Χρέους: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
στην έναρξη της λειτουργίας της κλήθηκε να διαχειριστεί ένα μεγάλο

σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.
• Παροχή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε.,

εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού και διαρκή μέριμνα για τη συνεχή
λειτουργία της εφαρμογής.

• Εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των δικτύων δεδομένων και φωνής όλων
των κτηρίων της Π.Δ.Ε. και σύνδεσης αυτών με το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
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• Εξασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας και της αποδοτικής
λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού
και υλοποίηση μηχανισμού ανάκαμψης από αστοχία (failover) για όλες τις
υποστηρικτικές εφαρμογές.
• Αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτού - ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού

Εσωτερική λειτουργία - Διεθνής παρουσία της Δυτ. Ελλάδας

• Μετατάξεις – Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.). Ολοκληρώθηκε με

επιτυχία ο κύκλος του ΕΣΚ και ήδη τουλάχιστον 40 νέοι υπάλληλοι προστίθενται
στο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Διαρκής επιμόρφωση κατάρτιση των υπαλλήλων. Σε τεχνολογίες ΠΕ, σε

θέματα δημόσιας διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, στο νέο θεσμικό

εικονικοποίησης (virtualization) για τη φιλοξενία των κεντρικών (π.χ. ιστότοπος)

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, στην διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο

και άλλων ενεργών συστημάτων λογισμικού της Π.Δ.Ε.

οργάνωσης της καθημερινότητας, στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην

• Εγκατάσταση εφαρμογών διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και
εξοπλισμού με μηδενικό κόστος.
• Ενεργειακή αποδοτικότητα των εξυπηρετητών (servers): απενεργοποιούνται
αυτόματα τις ώρες που δεν χρειάζεται να είναι λειτουργικοί, έτσι ώστε να
μειωθούν οι απαιτήσεις ενέργειας για ψύξη.
• Διαχείριση στοχευμένων έργων ΤΠΕ (με δικαιούχο την Π.Δ.Ε.) για κάθετους

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και σε ειδικά υπηρεσιακά θέματα.
• Καθολική ανανέωση του εξοπλισμού Τ.Π. και αξιοποίηση του υφιστάμενου –

αντικαθιστάμενου με την δωρεάν διάθεσή του σε πολιτιστικούς συλλόγους και
φορείς της κοινωνίας.

• Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Όλη η διαδικασία εισερχόμενου ή

εξερχόμενου εγγράφου έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί μειώνοντας δραστικά

άξονες με χαρακτηριστικά παραδείγματα: για την αγροτική οικονομία το έργο

το χαρτί και το κόστος εκτύπωσης και διακίνησης εγγράφων. Το σύνολο των

«Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων», για τον πολιτισμό και τουρισμό

υπηρεσιακών εγγράφων τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονικό αρχείο, περιορίζοντας

το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού

δραστικά το κόστος διατήρησης και συντήρησης του φυσικού αρχείου.

και Τουρισμού» και για την παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδιασμού της
Π.Δ.Ε. το έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες
προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη».
• Συμμετοχή της Π.Δ.Ε. σε ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο τεχνολογίες αιχμής
στον τομέα των ΤΠΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος και η ευρυζωνικότητα.

• Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης ΟΑΕΔ. Στοχευμένοι κύκλοι οκτάμηνης
διάρκειας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την συνέχιση της
εργασιακής εμπειρίας σε άνεργους της ΠΔΕ.
• Πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια. Σε ασκούμενους δικηγόρους, σε νέους
γεωλόγους και μηχανικούς των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της περιοχής μας.

• Μαθητεία ΟΑΕΔ. Κατόπιν συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και τις υπηρεσίες της

Περιφέρειας, προγραμματίστηκε και αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο
η έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών της ΕΠΑΣ
Μαθητείας ΟΑΕΔ.
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• Δημιουργία παρατηρητήριου έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της ΠΔΕ.

Μεσογείου και ανοίγει δρόμους σε συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία

Πλήρη διαφάνεια και διαύγεια κάθε δημόσιας πράξης προς τον πολίτη της

(Πολιτική Γειτονίας). Τέλος σημαντική κρίνεται η συμμετοχή της ΠΔΕ στην

Δυτικής Ελλάδας.

Διάσκεψη Περιφερειακών & Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Confer-

• Στις υπηρεσίες «αιχμής» εφαρμόζονται τα ηλεκτρονικά ραντεβού, ώστε να

διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και ν’ αποφεύγεται ο συνωστισμός.

ence of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR), για την ισορροπημένη
και πολυκεντρική ανάπτυξη της Ευρώπης.

• Ισχυρή φωνή της Δυτικής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε

ευρωπαϊκούς πολιτικούς σχηματισμούς. Επαφές και συναντήσεις με ξένους

διπλωμάτες, αξιωματούχους και αντιπροσωπείες με στόχο την προώθηση του
ονόματος και των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
Όργανα όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of Regions,
CoR), στις Επιτροπές «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα
και πολιτισμός (SEDEC)» και «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού

Θεσμικές Πρωτοβουλίες
• Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της οικογενειακής στέγης και

της προστασίας της απ’ τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Στο πλαίσιο της

της ΕΕ (COTER)» της Ε.Ε., στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, παραδόθηκε, στις 19.12.2018 στον

(PES Group) στην ΕτΠ, τη δεύτερη μεγαλύτερη Πολιτική Ομάδα, στην οποία ο

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων - ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης –

Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος.

η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συνταγματική κατοχύρωση

• Συμμετοχή σε Διαπεριφερειακές Ομάδες όπως «Λιγότερο Ανεπτυγμένες

Περιφέρειες», που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2015 (6η (VI) θητεία της ΕτΠ)

με στόχο αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν αυτή την κατηγορία
περιφερειών (τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) και για να δίνει στα μέλη

της προστασίας της οικογενειακής στέγης και της προστασίας της απ’ τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
• Από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση.
Κατά το χαιρετισμό του στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική

της τη δυνατότητα να προωθούν την επικοινωνία, τις επαφές και την ανταλλαγή

Ανασυγκρότηση «Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης» παρουσίασε ένα νέο μοντέλο

βέλτιστων πρακτικών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στη Διαπεριφερειακή

διακυβέρνησης, που δίνει ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία.

Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο» όπου ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας πρωτοστάτησε
στην δημιουργία της και διετέλεσε Α αντιπρόεδρος (2013) και Πρόεδρος (2015).
Ακόμα στην Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM)

ένα σημαντικό όργανο που προωθεί την έμπρακτη συνεργασία στη λεκάνη της
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Δεσμευόμαστε για:
• Δημιουργία ενιαίου διοικητήριο για την έδρα της ΠΔΕ με την Αξιοποίηση
εγκαταστάσεων του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου». Η μεγαλύτερη

παρέμβαση αξιοποίησης πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων που έγινε στην
χώρα. Μια ανάπλαση που δεν αφορά μόνο τα κτίρια αλλά όλη την νότια πλευρά
τη Πάτρας που θα ξαναπάρει ζωή και οξυγόνο και θα γίνει σημείο αναφοράς για
όλη την πόλη.
• Συνέχεια, υποστήριξη και αναβάθμιση όλων των ενεργειών και πρωτοβουλιών
διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

• Ανάπτυξη ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με στόχο τη

μακροχρόνια βελτίωση της επίδοσης αλλά και της ποιότητας των παρεχομένων

2. Τον περιορισμό ή και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας,

3. Την απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των

διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις
συναλλαγές τους με την Π.Δ.Ε.,

4. Τη μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την εδραίωση σχέσης
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου
τομέα,
5. Τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης,
6. Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη

αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία,

από την Περιφέρεια υπηρεσιών, την ικανοποίηση των αναγκών των «πελατών»

ταχύτητα, ποιότητα με ασφάλεια στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία

και εν κατακλείδι τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

των φορέων.

• Υποστήριξη, διαχείριση και αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικού και

δικτύων με παράλληλη εκπαίδευση προσωπικού σε σύγχρονα θέματα ΤΠΕ.

• Υποστήριξη του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, το οποίο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής

Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda for Europe).
• Πλήρη ενσωμάτωση στη λειτουργία της Π.Δ.Ε. και υποστήριξη στην

• Αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση

ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η Π.Δ.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία
στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (οπτικές ίνες, ασύρματα δίκτυα και
συναφείς τεχνολογίες) που αποτελούν τις νέες αναγκαίες υποδομές για την
ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών.

• Προώθηση της χρήσης ανοικτού λογισμικού που αποτελεί ένα δημόσιο

αγαθό το οποίο βασίζεται στην ελευθερία χρήσης και περαιτέρω ανάπτυξης
λογισμικού και εφαρμογών, προσφέροντας ένα σύνολο από οικονομικά,

αποτελεσματική εφαρμογή του, του Νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική

επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και πηγές που μπορούν να συμβάλουν

Διακυβέρνηση με στόχους:

στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της

1. Την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης μέσα από τη χρήση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής
συναλλαγής σε κάθε Λειτουργική Μονάδα της Π.Δ.Ε.,

Περιφέρειας.
• Δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Υποστήριξης των Διαδικασιών Ελέγχου και

Αδειοδότησης Επιχειρήσεων, το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες

Διαφάνεια, Λογοδοσία, Σεβασμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρειάζομαι

Από την Περιφερειακή Διακυβέρνηση

στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

υποδομές και τεχνολογίες για τη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία
αδειοδότησης αλλά και να αυτοματοποιείται η διενέργεια ελέγχων/ αυτοψιών
από τα αντίστοιχα κλιμάκια των Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.
• Προώθηση των πράσινων ΤΠΕ, όπως τα δίκτυα νέας γενιάς (NGN), το

υπολογιστικό νέφος (cloud computing), τα ενεργειακά αποδοτικά υπολογιστικά
κέντρα (green centres).

• Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) σε όλες
τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας.

Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε
τη ρότα
της Δυτικής Ελλάδας
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