ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο7/2015

Στη Λαµία στις 15.12.2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.µ., συνεδρίασε στα Γραφεία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας, µετά από την αριθµ. 2516/10.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου, αποτελούµενο
από τους:
1. κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο, Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, Πρόεδρο του Δ.Σ. Π.Τ.Α.
2. κ. Καραϊσκο Ευθύµιο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας,
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
3. κ. Φακίτσα Βασίλειο, Περιφερειακό Σύµβουλο
Μέλος Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
4. κ. Κουδούνη Νικόλαο, Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας
5. κ. Διαµαντάρα Αλέξανδρο Πρόεδρο Ε.Β.Ε.
Εκπρόσωπο οικείου Επιµελητηρίου
6. κ. Γιαννιώτη Ιωάννη, Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Ευρυτανίας
7. κ. Κούτρα Κωνσταντίνο, Προϊστάµενο Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε.
Το τακτικό µέλος κ. Ρουµπελάκη Μαρία απουσίασε για λόγους υγείας & το αναπληρωµατικό
µέλος κ. Τερζής Αντώνιος δήλωσε αδυναµία λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Το τακτικό µέλος κ. Παλαιοπάνος Σπυρίδωνας δήλωσε αδυναµία λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων και παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος αυτού, κ.Κούτρας Κωνσταντίνος.
Για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ως επείγοντα:

ΘΕΜΑ 4ο : Σχεδιασµός, δηµιουργία, εφαρµογή και υλοποίηση πρωτοβουλίας για
την τοπική και περιφερειακή καινοτοµία από το Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
1.- Ως γνωστόν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας,
συστήθηκε στη Λαμία, έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο
53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) υπάγεται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
αναφέρεται με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»,
ήτοι φέρει το όνομα της Περιφέρειας και εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
Τα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 190
επ.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες:
(α) σκοπός και αρμοδιότητες του είναι: α) Η διαχείριση, σύμφωνα με τις
αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών
προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες
αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της

Περιφέρειας. Κατ* εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων
σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, β) Η υποστήριξη του έργου της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης. γ) Η υποστήριξη αναπτυξιακού
σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την
παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες. Η υποστήριξη των δικαιούχων
κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξη
τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την
εκτέλεση έως και την ολοκλήρωση τους. δ) Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας,
ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων
που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων,
ε) Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης, στ) Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζ) Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η) Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του
εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή
προγραμμάτων, θ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση
αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και
υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα
Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και
από Ν.Π.Δ.Δ.. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η
αμοιβή του Ταμείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η
καταβολή της αμοιβής του Ταμείου από τους πόρους του άρθρου 25 του ν. 1828/1989
(ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει, όταν η ανάθεση προς το Ταμείο έχει γίνει από δήμο [190 παρ.
2].
(β) Οι πόροι του είναι: 1. α) Ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες
διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, β) Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, γ) Έσοδα
από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) Έσοδα από τη
σύναψη δανείων, ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών και τη
διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, στ) Έσοδα από
κάθε είδους επιχορηγήσεις, ζ) Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές, η)
Έσοδα από την περιουσία του Ταμείου, θ) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή. 2. Η οικονομική
διαχείριση του Ταμείου γίνεται με το δικό του προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Το
οικονομικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό. Το Ταμείο έχει τη δική του ταμειακή

υπηρεσία και διατάκτης των δαπανών του είναι ο πρόεδρος, αναπληρούμενος από το
νόμιμο αναπληρωτή του. 3. Σε όσους κάνουν χρήση σημαντικών έργων τα οποία
εκτελούνται με δαπάνες του Ταμείου ή υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται με μέριμνα
και δαπάνες του Ταμείου, το Ταμείο δικαιούται και να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα τα
οποία ορίζονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου. 4. Οι πόροι από κάθε
πηγή του Ταμείου, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες κάθε φορά πιστώσεις προς
διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών και αρμοδιοτήτων του Ταμείου,
κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς που ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο στην
Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη τράπεζα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η
χρήση των εσόδων από τους τόκους. 5. Κατά τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το πλαίσιο διαχείρισης των αντίστοιχων
έργων που διαχειρίζονται (άρθρο 192 παρ.1-5).
2.- Περαιτέρω η λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης διέπεται
από το Κανονισμό του Προσωπικού του, που καταρτίστηκε με την υπ.αριθ.
4683/09-02-1998 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β'140/1998), κατά τον οποίο (α) Οι υπηρεσίες του κατανέμονται
σε ενότητες, μία εκ οποίων αποτελεί και το Τμήμα επιστημονικο-τεχνικής υποστήριξης
και υλοποίησης προγραμμάτων (άρθρο 2.2. Κανονισμού) και (β) κατά το άρθρο 6 του
Κανονισμού το γενικό αντικείμενο του Τμήματος επιστημονικο-τεχνικής υποστήριξης
και υλοποίησης προγραμμάτων, είναι η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως
στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που
αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια, για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και
η συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ, η εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών και η
εφαρμογή προγραμμάτων για λογαριασμό του Ταμείου. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες
του Τμήματος περιλαμβάνουν : Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των οργάνων
διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΠΤΑ στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε
ειδικά θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ταμείου ή
της Περιφέρειας, Υποστήριξη της συμμετοχής του Ταμείου σε προγράμματα της ΕΕ.
(Διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση). Ενημέρωση/ πληροφόρηση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας για την δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα της ΕΕ. Παροχή
τεχνικής βοήθειας για την υποβολή προτάσεων. Σχεδιασμός, υλοποίηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που αναθέτει η Περιφέρεια στο
Ταμείο. Μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής των
προηγούμενων προγραμμάτων. Σχεδιασμός υλοποίηση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας (Σύνταξη τεχνικών δελτίων

ενεργειών, προμελετών, μελετών σκοπιμότητας, δελτίων παρακολούθησης, εκθέσεων
προόδου κλπ.). Σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία
και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτων των σκοπών του Ταμείου ή
της Περιφέρειας. Διενέργεια ερευνών - εκπόνηση μελετών (αναπτυξιακών,
οργανωτικών, μηχανοργάνωσης, τεχνικοοικονομικών προμελετών, μελετών
σκοπιμότητας, αξιολόγησης κλπ.). Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών ερευνών σε τρίτους , κατάρτιση προδιαγραφών των μελετών και τήρηση των
διαδικασιών ανάθεσης. Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών που ανατίθεται σε
τρίτους, τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών
από ποιοτικής και συμβατικής άποψης. Τεκμηρίωση - Στατιστική - Τήρηση αρχείου
μελετών που αφορούν στην Περιφέρεια Μηχανοργάνωση και γενικότερα αξιοποίηση
της πληροφορικής προς όφελος των υπηρεσιών του Ταμείου και της Περιφέρειας.

3. Παρά τις απόπειρες διοικητικού εκσυγχρονισμού και αποκέντρωσης, η
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων αγαθών, της
αποτελεσματικότητας της διοίκησης και της ικανοποιητικής εξυπηρέτησης του πολίτη
συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη ζητούμενο και πρόκληση. Μάλιστα, η οικονομική κρίση
απέκτησε χαρακτηριστικά κρίσης διακυβέρνησης, καθώς η ελληνική δημόσια
διοίκηση, γενική και κεντρική δεν έχει κατοχυρώσει ούτε τα επιτελικά ούτε τα
εκτελεστικά χαρακτηριστικά που θα της επέτρεπαν να αφομοιώσει και να υλοποιήσει
μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επίσης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει σημαντικά νομοθετικά βήματα αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, την καλή νομοθέτηση και την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια
πληροφορία (ανοιχτά δημόσια δεδομένα) και ενώ διεθνείς και ευρωπαϊκές θεσμικές
και άτυπες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν κράτη και διοικήσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση, στην Ελλάδα οι εξελίξεις είναι αργές και αποσπασματικές. Συνεπώς,
τόσο η κεντρική όσο και η γενική κυβέρνηση έχουν ανάγκη από δομές, λειτουργίες
και εργαλεία που θα αναβαθμίσουν την επάρκεια, την αποδοτικότητα και τη
δημοκρατικότητα των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου ο ρόλος του κράτους δοκιμάζεται εξαιτίας της οικονομικής στενότητας.
3.1. Η έννοια της καινοτομίας της επινοητικότητας και της εφευρετικότητας
για δημόσιους και κοινωνικούς σκοπούς αποκτά δημόσια αξία, καθώς ενθαρρύνει τους
δημόσιους οργανισμούς και τους δημόσιους λειτουργούς να αντιληφθούν
διαφορετικά το ρόλο και τη λειτουργία του Δημοσίου, να ξανασχεδιάσουν τις
υπηρεσίες τους, να συνεργαστούν με την Κοινωνία των Πολιτών, τον χώρο της
έρευνας και της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να παράγουν καλύτερες
υπηρεσίες για τους πολίτες. Σήμερα, η μετατόπιση του κέντρου βάρους της
οικονομικής ανάπτυξης και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς την τοπική
αυτοδιοίκηση μετατρέπει τις Περιφέρειες σε πυλώνες χάραξης στρατηγικής και

υλοποίησης του νέου μοντέλου διακυβέρνησης, σύμφωνα και με τη νομοθεσία του
"Καλλικράτη". Ταυτόχρονα τις αναδεικνύει σε πρωταγωνιστικά διοικητικά σύνολα της
ΕΕ που αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές και αλληλεπιδρούν σε μια
ανταγωνιστική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.
Η έξυπνη διαχείριση πόρων, υλικών και ανθρώπινων, η δημιουργία δικτύων και
υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της
διοίκησης, η παροχή ποιοτικών και στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η
προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η
προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου
διέρχονται μέσα από τη διάδραση διοίκησης και πολιτών, ως φυσικών συμμάχων στην
κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων, αλλά και μέσα από την ανταλλαγή καλών
πρακτικών μεταξύ Περιφερειών και Δήμων. Οι πολίτες πλέον δεν περιμένουν από το
κεντρικό κράτος να τους λύσει τα προβλήματα και προστρέχουν στις Περιφέρειες και
τους Δήμους για όσα αφορούν στην καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα, η διάδοση
των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, της διάθεσης δεδομένων
ανοιχτού χαρακτήρα και του Διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things) δημιουργεί
ένα στιβαρό υπόβαθρο για μια νέα γενιά κυβερνητικών/διοικητικών υπηρεσιών, με
περισσότερη διαφάνεια, κοινωνική συμμετοχή και μικρότερο κόστος.
3.2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεγάλες δυνατότητες αλλά
χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις μεγάλες εσωτερικές της ανισότητες μέσα από την
κινητοποίηση επενδυτικού κεφαλαίου, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και
τον επανασχεδιασμό των κοινωνικών της υπηρεσιών για τις κοινωνικές ομάδες που
βρίσκονται σε ανάγκη και κίνδυνο. Αυτό θα το πετύχει με την αναβάθμιση των
κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών της, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να υποστηρίξουν υποδομές
και πρωτοβουλίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την ευημερία όλων των
κατοίκων της. Προκειμένου να ανταποκριθεί η Στερεά Ελλάδα, οι Περιφερειακές της
Ενότητες και οι Δήμοι της στο διογκούμενο κύμα απαιτήσεων από την πλευρά των
πολιτών, αλλά και για να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές για
σύγχρονες ανάγκες, έχουν ανάγκη από τη λειτουργική αναβάθμιση, τη συμμετοχή των
ίδιων των υπαλλήλων, και φυσικά, των πολιτών στη διαδικασία αυτή. Μια σύγχρονη και
έξυπνη Περιφέρεια οφείλει να αξιοποιεί τη γνώση και την έρευνα, να συνεργάζεται και
να αναζητά συμμάχους, ιδέες και καλές πρακτικές μέσα και έξω από τα ελληνικά
σύνορα. Κυρίως όμως, να αποτελεί παράδειγμα καλής και χρηστής διοίκησης, να
λογοδοτεί, με πλήρη διαφάνεια, να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες των
πολιτών, να σχεδιάζει πολιτικές βασισμένες σε δεδομένα και γνώση, να συνεργάζεται
με τις επιχειρήσεις, να αξιοποιεί το ταλέντο και την ενέργεια της Κοινωνίας των
Πολιτών για κοινωνικούς σκοπούς. Για αυτό και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
αποφασίζει να προχωρήσει με μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την

οργανωτική αναβάθμιση, την εισαγωγή καλύτερη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, καλές πρακτικές ανοιχτής διακυβέρνησης για τη λογοδοσία και τη
διαφάνεια.
Η στρατηγική για την «Έξυπνη Περιφέρεια» που θέτει το πλαίσιο των δράσεων
για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την ανάδειξη του κοινωνικού
κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνει υπόψη της την
εσωτερική λειτουργία της Περιφέρειας και τον τρόπο ανταπόκρισης της στις ανάγκες
των πολιτών, τον ρόλο της ως κομβικό κύτταρο κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων (ενοποιητικός ρόλος) και την
εθνική οικονομία, την αρμονική της ευθυγράμμιση με εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές και τις αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης, τη δυνατότητα της να
ενθαρρύνει και να αξιοποιεί τα δίκτυα περιφερειών, πόλεων και πολιτών, εγχώρια και
διεθνή, ώστε να κεφαλαιοποιεί την εγχώρια και διεθνή τεχνογνωσία προς όφελος των
πολιτών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη Περιφέρεια που καταρτίζει ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακών και φυσικών δράσεων με στόχο να ενισχύσει τη
συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων, να αναβαθμίσει την ποιότητα, την
αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών της και να πρωταγωνιστήσει
στην ανάπτυξη κοινωνικής και διοικητικής καινοτομίας, αξιοποιώντας τη γνώση) και
τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της σύγχρονης διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο,
η] Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εισάγει για πρώτη φορά οργανωμένα την τεκμηρίωση,
την έρευνα και ανάλυση, τη δημιουργία προτύπων και μια 'αγορά ιδεών
διακυβέρνησης", για να παρέχει λύσεις εφαρμοσμένης πολιτικής και μεταρρυθμίσεων
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
3.3. Το Κέντρο Περιφερειακής και Τοπικής Καινοτομίας υπηρετεί και υλοποιεί
τις παραπάνω ανάγκες, με απώτερο στόχο να δικτυώσει την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με τις διεθνείς τάσεις στην ανοιχτή διακυβέρνηση, τις έξυπνες υπηρεσίες,
την διαφάνεια, τη 'σοφία του πλήθους, τα διεθνή φόρα και παραγωγούς γνώσης στην
Ευρώπη και στον κόσμο που υποστηρίζουν την Καινοτομία για Δημόσιους Σκοπούς.
Παράλληλα, η Στερεά Ελλάδα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δικτυώσει τις 13
Περιφέρειες και τις Περιφερειακές τους Ενότητες, καθώς και τους Δήμους σε
ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια με άξονα την καινοτομία δημόσιου χαρακτήρα και
την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
3.4.- Οι ανωτέρω αρμοδιότητες και σκοποί του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και το γενικό αντικείμενο του Τμήματος επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να
αναλάβει το Περιφερειακό Τμήμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας την εισαγωγή και
υλοποίηση της προαναφερόμενης πρωτοβουλίας, με όλες τις σχετικές επιμέρους
δράσεις που αυτή θα προβλέπει και να υλοποιήσει προγράμματα και δράσεις στον

τομέα της Κοινωνικής και Θεσμικής Καινοτομίας, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται
κατωτέρω.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει οµόφωνα
1.- Ως γνωστόν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας,
συστήθηκε στη Λαμία, έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο
53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) υπάγεται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
αναφέρεται με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»,
ήτοι φέρει το όνομα της Περιφέρειας και εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
Τα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 190
επ.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες:
(α) σκοπός και αρμοδιότητες του είναι: α) Η διαχείριση, σύμφωνα με τις
αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών
προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες
αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της
Περιφέρειας. Κατ* εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων
σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, β) Η υποστήριξη του έργου της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης. γ) Η υποστήριξη αναπτυξιακού
σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την
παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες. Η υποστήριξη των δικαιούχων
κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξη
τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την
εκτέλεση έως και την ολοκλήρωση τους. δ) Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας,
ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων
που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων,
ε) Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης, στ) Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζ) Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η) Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του
εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή
προγραμμάτων, θ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση

αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και
υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα
Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και
από Ν.Π.Δ.Δ.. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η
αμοιβή του Ταμείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η
καταβολή της αμοιβής του Ταμείου από τους πόρους του άρθρου 25 του ν. 1828/1989
(ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει, όταν η ανάθεση προς το Ταμείο έχει γίνει από δήμο [190 παρ.
2].
(β) Οι πόροι του είναι: 1. α) Ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες
διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, β) Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, γ) Έσοδα
από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) Έσοδα από τη
σύναψη δανείων, ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών και τη
διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, στ) Έσοδα από
κάθε είδους επιχορηγήσεις, ζ) Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές, η)
Έσοδα από την περιουσία του Ταμείου, θ) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή. 2. Η οικονομική
διαχείριση του Ταμείου γίνεται με το δικό του προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Το
οικονομικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό. Το Ταμείο έχει τη δική του ταμειακή
υπηρεσία και διατάκτης των δαπανών του είναι ο πρόεδρος, αναπληρούμενος από το
νόμιμο αναπληρωτή του. 3. Σε όσους κάνουν χρήση σημαντικών έργων τα οποία
εκτελούνται με δαπάνες του Ταμείου ή υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται με μέριμνα
και δαπάνες του Ταμείου, το Ταμείο δικαιούται και να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα τα
οποία ορίζονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου. 4. Οι πόροι από κάθε
πηγή του Ταμείου, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες κάθε φορά πιστώσεις προς
διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών και αρμοδιοτήτων του Ταμείου,
κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς που ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο στην
Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη τράπεζα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η
χρήση των εσόδων από τους τόκους. 5. Κατά τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το πλαίσιο διαχείρισης των αντίστοιχων
έργων που διαχειρίζονται (άρθρο 192 παρ.1-5).
2.- Περαιτέρω η λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης διέπεται
από το Κανονισμό του Προσωπικού του, που καταρτίστηκε με την υπ.αριθ.
4683/09-02-1998 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β'140/1998), κατά τον οποίο (α) Οι υπηρεσίες του κατανέμονται

σε ενότητες, μία εκ οποίων αποτελεί και το Τμήμα επιστημονικο-τεχνικής υποστήριξης
και υλοποίησης προγραμμάτων (άρθρο 2.2. Κανονισμού) και (β) κατά το άρθρο 6 του
Κανονισμού το γενικό αντικείμενο του Τμήματος επιστημονικο-τεχνικής υποστήριξης
και υλοποίησης προγραμμάτων, είναι η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως
στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που
αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια, για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και
η συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ, η εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών και η
εφαρμογή προγραμμάτων για λογαριασμό του Ταμείου. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες
του Τμήματος περιλαμβάνουν : Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των οργάνων
διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΠΤΑ στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε
ειδικά θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ταμείου ή
της Περιφέρειας, Υποστήριξη της συμμετοχής του Ταμείου σε προγράμματα της ΕΕ.
(Διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση). Ενημέρωση/ πληροφόρηση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας για την δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα της ΕΕ. Παροχή
τεχνικής βοήθειας για την υποβολή προτάσεων. Σχεδιασμός, υλοποίηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που αναθέτει η Περιφέρεια στο
Ταμείο. Μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής των
προηγούμενων προγραμμάτων. Σχεδιασμός υλοποίηση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας (Σύνταξη τεχνικών δελτίων
ενεργειών, προμελετών, μελετών σκοπιμότητας, δελτίων παρακολούθησης, εκθέσεων
προόδου κλπ.). Σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία
και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτων των σκοπών του Ταμείου ή
της Περιφέρειας. Διενέργεια ερευνών - εκπόνηση μελετών (αναπτυξιακών,
οργανωτικών, μηχανοργάνωσης, τεχνικοοικονομικών προμελετών, μελετών
σκοπιμότητας, αξιολόγησης κλπ.). Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών ερευνών σε τρίτους , κατάρτιση προδιαγραφών των μελετών και τήρηση των
διαδικασιών ανάθεσης. Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών που ανατίθεται σε
τρίτους, τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών
από ποιοτικής και συμβατικής άποψης. Τεκμηρίωση - Στατιστική - Τήρηση αρχείου
μελετών που αφορούν στην Περιφέρεια Μηχανοργάνωση και γενικότερα αξιοποίηση
της πληροφορικής προς όφελος των υπηρεσιών του Ταμείου και της Περιφέρειας.

3. Παρά τις απόπειρες διοικητικού εκσυγχρονισμού και αποκέντρωσης, η
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων αγαθών, της
αποτελεσματικότητας της διοίκησης και της ικανοποιητικής εξυπηρέτησης του πολίτη
συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη ζητούμενο και πρόκληση. Μάλιστα, η οικονομική κρίση
απέκτησε χαρακτηριστικά κρίσης διακυβέρνησης, καθώς η ελληνική δημόσια

διοίκηση, γενική και κεντρική δεν έχει κατοχυρώσει ούτε τα επιτελικά ούτε τα
εκτελεστικά χαρακτηριστικά που θα της επέτρεπαν να αφομοιώσει και να υλοποιήσει
μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επίσης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει σημαντικά νομοθετικά βήματα αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, την καλή νομοθέτηση και την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια
πληροφορία (ανοιχτά δημόσια δεδομένα) και ενώ διεθνείς και ευρωπαϊκές θεσμικές
και άτυπες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν κράτη και διοικήσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση, στην Ελλάδα οι εξελίξεις είναι αργές και αποσπασματικές. Συνεπώς,
τόσο η κεντρική όσο και η γενική κυβέρνηση έχουν ανάγκη από δομές, λειτουργίες
και εργαλεία που θα αναβαθμίσουν την επάρκεια, την αποδοτικότητα και τη
δημοκρατικότητα των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου ο ρόλος του κράτους δοκιμάζεται εξαιτίας της οικονομικής στενότητας.
3.1. Η έννοια της καινοτομίας της επινοητικότητας και της εφευρετικότητας
για δημόσιους και κοινωνικούς σκοπούς αποκτά δημόσια αξία, καθώς ενθαρρύνει τους
δημόσιους οργανισμούς και τους δημόσιους λειτουργούς να αντιληφθούν
διαφορετικά το ρόλο και τη λειτουργία του Δημοσίου, να ξανασχεδιάσουν τις
υπηρεσίες τους, να συνεργαστούν με την Κοινωνία των Πολιτών, τον χώρο της
έρευνας και της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να παράγουν καλύτερες
υπηρεσίες για τους πολίτες. Σήμερα, η μετατόπιση του κέντρου βάρους της
οικονομικής ανάπτυξης και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς την τοπική
αυτοδιοίκηση μετατρέπει τις Περιφέρειες σε πυλώνες χάραξης στρατηγικής και
υλοποίησης του νέου μοντέλου διακυβέρνησης, σύμφωνα και με τη νομοθεσία του
"Καλλικράτη". Ταυτόχρονα τις αναδεικνύει σε πρωταγωνιστικά διοικητικά σύνολα της
ΕΕ που αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές και αλληλεπιδρούν σε μια
ανταγωνιστική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.
Η έξυπνη διαχείριση πόρων, υλικών και ανθρώπινων, η δημιουργία δικτύων και
υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της
διοίκησης, η παροχή ποιοτικών και στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η
προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η
προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου
διέρχονται μέσα από τη διάδραση διοίκησης και πολιτών, ως φυσικών συμμάχων στην
κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων, αλλά και μέσα από την ανταλλαγή καλών
πρακτικών μεταξύ Περιφερειών και Δήμων. Οι πολίτες πλέον δεν περιμένουν από το
κεντρικό κράτος να τους λύσει τα προβλήματα και προστρέχουν στις Περιφέρειες και
τους Δήμους για όσα αφορούν στην καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα, η διάδοση
των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, της διάθεσης δεδομένων
ανοιχτού χαρακτήρα και του Διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things) δημιουργεί
ένα στιβαρό υπόβαθρο για μια νέα γενιά κυβερνητικών/διοικητικών υπηρεσιών, με
περισσότερη διαφάνεια, κοινωνική συμμετοχή και μικρότερο κόστος.

3.2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεγάλες δυνατότητες αλλά
χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις μεγάλες εσωτερικές της ανισότητες μέσα από την
κινητοποίηση επενδυτικού κεφαλαίου, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και
τον επανασχεδιασμό των κοινωνικών της υπηρεσιών για τις κοινωνικές ομάδες που
βρίσκονται σε ανάγκη και κίνδυνο. Αυτό θα το πετύχει με την αναβάθμιση των
κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών της, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να υποστηρίξουν υποδομές
και πρωτοβουλίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την ευημερία όλων των
κατοίκων της. Προκειμένου να ανταποκριθεί η Στερεά Ελλάδα, οι Περιφερειακές της
Ενότητες και οι Δήμοι της στο διογκούμενο κύμα απαιτήσεων από την πλευρά των
πολιτών, αλλά και για να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές για
σύγχρονες ανάγκες, έχουν ανάγκη από τη λειτουργική αναβάθμιση, τη συμμετοχή των
ίδιων των υπαλλήλων, και φυσικά, των πολιτών στη διαδικασία αυτή. Μια σύγχρονη και
έξυπνη Περιφέρεια οφείλει να αξιοποιεί τη γνώση και την έρευνα, να συνεργάζεται και
να αναζητά συμμάχους, ιδέες και καλές πρακτικές μέσα και έξω από τα ελληνικά
σύνορα. Κυρίως όμως, να αποτελεί παράδειγμα καλής και χρηστής διοίκησης, να
λογοδοτεί, με πλήρη διαφάνεια, να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες των
πολιτών, να σχεδιάζει πολιτικές βασισμένες σε δεδομένα και γνώση, να συνεργάζεται
με τις επιχειρήσεις, να αξιοποιεί το ταλέντο και την ενέργεια της Κοινωνίας των
Πολιτών για κοινωνικούς σκοπούς. Για αυτό και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
αποφασίζει να προχωρήσει με μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την
οργανωτική αναβάθμιση, την εισαγωγή καλύτερη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, καλές πρακτικές ανοιχτής διακυβέρνησης για τη λογοδοσία και τη
διαφάνεια.
Η στρατηγική για την «Έξυπνη Περιφέρεια» που θέτει το πλαίσιο των δράσεων
για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την ανάδειξη του κοινωνικού
κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνει υπόψη της την
εσωτερική λειτουργία της Περιφέρειας και τον τρόπο ανταπόκρισης της στις ανάγκες
των πολιτών, τον ρόλο της ως κομβικό κύτταρο κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων (ενοποιητικός ρόλος) και την
εθνική οικονομία, την αρμονική της ευθυγράμμιση με εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές και τις αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης, τη δυνατότητα της να
ενθαρρύνει και να αξιοποιεί τα δίκτυα περιφερειών, πόλεων και πολιτών, εγχώρια και
διεθνή, ώστε να κεφαλαιοποιεί την εγχώρια και διεθνή τεχνογνωσία προς όφελος των
πολιτών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη Περιφέρεια που καταρτίζει ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακών και φυσικών δράσεων με στόχο να ενισχύσει τη
συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων, να αναβαθμίσει την ποιότητα, την
αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών της και να πρωταγωνιστήσει
στην ανάπτυξη κοινωνικής και διοικητικής καινοτομίας, αξιοποιώντας τη γνώση) και

τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της σύγχρονης διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο,
η] Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εισάγει για πρώτη φορά οργανωμένα την τεκμηρίωση,
την έρευνα και ανάλυση, τη δημιουργία προτύπων και μια 'αγορά ιδεών
διακυβέρνησης", για να παρέχει λύσεις εφαρμοσμένης πολιτικής και μεταρρυθμίσεων
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
3.3. Το Κέντρο Περιφερειακής και Τοπικής Καινοτομίας υπηρετεί και υλοποιεί
τις παραπάνω ανάγκες, με απώτερο στόχο να δικτυώσει την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με τις διεθνείς τάσεις στην ανοιχτή διακυβέρνηση, τις έξυπνες υπηρεσίες,
την διαφάνεια, τη 'σοφία του πλήθους, τα διεθνή φόρα και παραγωγούς γνώσης στην
Ευρώπη και στον κόσμο που υποστηρίζουν την Καινοτομία για Δημόσιους Σκοπούς.
Παράλληλα, η Στερεά Ελλάδα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δικτυώσει τις 13
Περιφέρειες και τις Περιφερειακές τους Ενότητες, καθώς και τους Δήμους σε
ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια με άξονα την καινοτομία δημόσιου χαρακτήρα και
την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
3.4.- Οι ανωτέρω αρμοδιότητες και σκοποί του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και το γενικό αντικείμενο του Τμήματος επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να
αναλάβει το Περιφερειακό Τμήμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας την εισαγωγή και
υλοποίηση της προαναφερόμενης πρωτοβουλίας, με όλες τις σχετικές επιμέρους
δράσεις που αυτή θα προβλέπει και να υλοποιήσει προγράμματα και δράσεις στον
τομέα της Κοινωνικής και Θεσμικής Καινοτομίας, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται
κατωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 24/2015
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