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Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020

21 Οκτωβρίου 2022

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  Ε.Π.  «Πελοπόννησος»  2014-2020,  η
οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1226/18-3-2015 Απόφαση του
Περιφερειάρχη, και τροποποιήθηκε με την 3326/16-9-2016 Απόφαση του
Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου,  συνήλθε  στην  6η  Συνεδρίασή  της,  στις
21/10/2022 στην Αρεόπολη Λακωνίας, μετά την με αρ. πρωτ. 349673/10-
10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου. 

Στη  6η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  ΕΠ
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  παρέστησαν  27  μέλη  με  δικαίωμα
ψήφου επί συνόλου 52 μελών,  και  4 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί
συνόλου 13 μελών.

Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία,  και  μετά  από  πρόταση  του  Προέδρου,
εγκρίθηκε από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρ-

χη Πελοποννήσου

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020

1. Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 και παρου-

σίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2021

2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη

Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη.

3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πλη-

ροφόρηση και την Επικοινωνία.

4. Θέματα Αξιολόγησης του Ε.Π.
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5. Δράσεις προς εξειδίκευση.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων 

 Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 / προτεραιότητες

 Αναθεώρηση  Κανονισμών,  κλείσιμο  Ε.Π.  και  απαιτήσεις  Πλαισίου

Επίδοσης.

 Σχέδια Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων.

2. Άλλα Θέματα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της
Ημερήσιας  Διάταξης  και  τη  συζήτηση  που  ακολούθησε,  κατέληξε  στα
παρακάτω συμπεράσματα και αποφάσεις.

1. Έγκριση  Πρακτικών  5ης  Συνεδρίασης  Επιτροπής
Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τα Πρακτικά της 5ης συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2019
στην Τρίπολη.

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου,  αναφέρθηκε  στην  ιδιαίτερη  σημασία  της  παρούσας  6ης

Συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  Προγράμματος  και
παρουσίασε τα βασικά σημεία της προόδου εφαρμογής του, με επισήμανση
της ιδιαίτερης επιτάχυνσης ενεργοποίησης και  υλοποίησης τα έτη 2020-
2022, με τη δημιουργία προοπτικών αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του
Προγράμματος με τη λήξη της περιόδου.

Ιδιαίτερη  έμφαση  έδωσε  στις  δυσκολίες  εφαρμογής  των  Στρατηγικών
Χωρικής  Ανάπτυξης  στη  Περιφέρεια,  καθώς  και  στα  προβλήματα
υλοποίησης των έργων του Προγράμματος,  κυρίως  λόγω της ποιότητας
των τεχνικών μελετών και τις αδυναμίες των δικαιούχων, παράγοντες οι
οποίοι θα πρέπει να διορθωθούν. 

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του που επιτεύχθηκε η ένταξη του έργου
ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου και την υλοποίησή του στην περίοδο
2014-2020, καθώς και την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη λύση επί του
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προβλήματος του έργου της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Άργος –
Ναύπλιο,  το  οποίο  θα  χρηματοδοτηθεί  από  το  Πρόγραμμα  2021-2027,
όπως αναφέρεται στα Ειδικά Θέματα.

3. Επίπεδα εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
και προοπτική αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αναφορικά με:

(α) τα  επίπεδα  ενεργοποίησης  και  υλοποίησης  του  Προγράμματος
(προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις, πληρωμές)

(β) την προοπτική αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του έως το τέλος του
έτους 2023. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέφρασε την ικανοποίησή της, τόσο για τη
πρόοδο και  τα επίπεδα εφαρμογής του Προγράμματος,  όσο και  για  την
προοπτική αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του.

Οι  εκπρόσωποι  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  πρότειναν,  στις  επόμενες
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ να υπάρχει ενότητα
με παρουσίαση σημαντικών έργων / πράξεων, καθώς και τα αναπτυξιακά
τους  αποτελέσματα,  με  την  οποία  πρόταση  συμφώνησε  η  Επιτροπή
Παρακολούθησης και η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2021.

Παρουσιάσθηκαν  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  στοιχεία  της  Ετήσιας
Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2021.

5.  Ενημέρωση για  τα  επίπεδα  εφαρμογής  των  Στρατηγικών
Χωρικής  Ανάπτυξης  του  ΕΠ Περιφέρειας  Πελοποννήσου,
καθώς και για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης
για  την  πορεία  εφαρμογής  των  Στρατηγικών  Χωρικής  Ανάπτυξης  του
Προγράμματος, καθώς επίσης και για τις προοπτικές χρηματοοικονομικής
«ολοκλήρωσής» τους, στο τέλος του έτους 2023. 

Επίσης,  η  ΕΥΔ  του  ΕΠ  «Πελοπόννησος»  ενημέρωσε  την  Επιτροπή
Παρακολούθησης  για  την  πρόοδο  Εφαρμογής  της  Στρατηγικής  Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3)  της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  καθώς και  για  την
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επικαιροποίησή της και τον προγραμματισμό εξέλιξης της εφαρμογής της,
τονίζοντας την δημιουργία και την λειτουργία περιφερειακού Μηχανισμού
διαχείρισης  της  RIS3,  για  την  αποτελεσματική  συνεργασία  ερευνητικών
φορέων και επιχειρήσεων.

Οι  εκπρόσωποι  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Περιφερειακής  Πολιτικής  και
Αστικής  Ανάπτυξης  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  κατά  τον  διάλογο  που
αναπτύχθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, προέβησαν σε
ειδικές επισημάνσεις για τις παρεμβάσεις Χωρικής Ανάπτυξης ως προς τον
τρόπο  σχεδιασμού  και  εφαρμογής  αυτών  των στρατηγικών.  Αντίστοιχες
τοποθετήσεις έγιναν επί  του θέματος και της σημασίας του και από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Οι εκπρόσωποι  Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και  Αστικής
Ανάπτυξης  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής πρότειναν τη  διενέργεια  τεχνικής
συνάντησης πριν το τέλος του έτους 2022 για τις  Στρατηγικές Χωρικής
Ανάπτυξης,  με  όλους  τους  συμμετέχοντες  στην  εφαρμογή  αυτών  των
Στρατηγικών. Η ΕΥΔ και η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου συμφώνησαν
να πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2022.

Ιδιαίτερη εστίαση έγινε στον Μηχανισμό διαχείρισης, παρακολούθησης και
Εφαρμογής  της  Στρατηγικής  RIS3  της  Περιφέρειας  και  ανεπτύχθη
εποικοδομητικός  διάλογος  μεταξύ  των  μελών  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης, τόσο με ειδικές επισημάνσεις από τους εκπροσώπους της
Γενικής  Δ/νσης  Περιφερειακής  Πολιτικής  και  Αστικής  Ανάπτυξης  της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και με αντίστοιχες τοποθετήσεις του Προέδρου
της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

6. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για
την  Πληροφόρηση  και  Επικοινωνία  του  ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης,  τον  απολογισμό  των  δράσεων  πληροφόρησης  και
επικοινωνίας  από  το  2015  και  για  το  έτος  2022,  σύμφωνα  με  την
εγκεκριμένη  Στρατηγική  Επικοινωνίας  του  ΕΠ.  Στη  συνέχεια  η  ΕΥΔ
παρουσίασε  τον  προγραμματισμό  των  ενεργειών  πληροφόρησης  &
επικοινωνίας για το επόμενο διάστημα.

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εξέφρασε  την  ικανοποίησή  της  για  τις
ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Προγράμματος από την ΕΥΔ
και δόθηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών, στο πλαίσιο των δράσεων
πληροφόρησης κα επικοινωνίας του Προγράμματος.
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7. Ενημέρωση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  επί  της
εξέλιξης  υλοποίησης  του  Σχεδίου  Αξιολόγησης  του  ΕΠ
«Πελοπόννησος»  2014-2020  και  έγκριση  της
Αναθεώρησής του.

Ενημερώθηκε  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  ΕΠ  επί  της  πορείας
υλοποίησης  του  Σχεδίου  Αξιολόγησης  του  ΕΠ,  και  παρουσιάσθηκε  η
πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Αναθεώρηση του
Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος, προκειμένου να εγκριθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης,  μετά  από  συζήτηση,  ενέκρινε  την
Αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ
ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου να προβεί  στις αντίστοιχες τροποποιήσεις
επί των κειμένων του Σχεδίου ή/και σε τυχόν άλλες τροποποιήσεις ήσσονος
σημασίας,  κατόπιν  συνεργασίας  της  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  της  ΕΑΣ
(ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ).

Επιπρόσθετα έγινε αποδεκτή η πρόταση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,  για  συνοπτική  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  των
αξιολογήσεων σε σχετικό φόρουμ, όπως και η σύνθεση των αξιολογήσεων
που προβλέπεται στον ΚΚΔ της περιόδου 2014-2020.

8. Συζήτηση  και  έγκριση  της  τροποποίησης  υφιστάμενης
εξειδίκευσης  εγκεκριμένων  δράσεων  του  ΑΠ5  «Τεχνική
Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Παρουσιάστηκε  και  εγκρίθηκε  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  η
τροποποίηση της εξειδίκευσης δύο (2) υφιστάμενων δράσεων (Δράση 5.3
«Αξιολόγηση,  Μελέτες,  Εμπειρογνωμοσύνες»  και  Δράση  5.4  «Τεχνικοί
Σύμβουλοι»), στον Άξονα Προτεραιότητας 5. Για τις εν λόγω δράσεις δεν
τροποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και ως εκ
τούτου ισχύουν τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ
(13η Γραπτή Διαδικασία).

9. Ειδικά Θέματα

α) Εξέλιξη  της  πρότασης  χρηματοδότησης  του  Έργου  «Αναβάθμιση  /
Εκσυγχρονισμός  τμημάτων της  σιδηροδρομικής  γραμμής  Κόρινθος  –
Άργος – Ναύπλιο».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε αναλυτικά, σχετικά με την
εξέλιξη  της  διαδικασίας  αξιολόγησης  της  προτεινόμενης  προς
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χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πράξης που συνδέει  τα εν λόγω
αστικά  κέντρα  της  περιφέρειας  με  το  διευρωπαϊκό  δίκτυο,  η  οποία
προβλέπεται στο Πρόγραμμα, κατόπιν της 5ης Αναθεώρησής του.

Κατά την ευρεία συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, για όλες τις
παραμέτρους ένταξης της συγκεκριμένης πράξης στο Πρόγραμμα, σε
σχέση με τους όρους της πρόσκλησης προς τον δυνητικό δικαιούχο
(ΟΣΕ)  και  τον  εναπομείναντα  χρόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  περιόδου
επιλεξιμότητας  δαπανών  του  Προγράμματος,  συμφωνήθηκαν  μεταξύ
της  Περιφερειακής  Αρχής  Πελοποννήσου,  της  ΕΥΔ  Προγράμματος
Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και
της  Γενικής  Διεύθυνσης  Περιφερειακής  Πολιτικής  και  Αστικής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα εξής:

i. Δεν επαρκεί ο εναπομένων χρόνος για την αναγκαία προετοιμασία
εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της
πράξης,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να
αξιολογηθεί θετικά και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»
2014 – 2020.

ii. Με δεδομένη την ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία της συγκεκριμένης
πράξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την οποία συμφωνεί η
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και  Αστικής Ανάπτυξης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
και εντός του έτους 2023, σε στενή συνεργασία του ΟΣΕ και της ΕΥΔ
Προγράμματος  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  με  τις  Υπηρεσίες  της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Εθνική Αρχή Συντονισμού και με
την  τεχνική  /  επιστημονική  υποστήριξη  των  JASPERS,  θα
εξασφαλιστούν  οι  προϋποθέσεις  βιωσιμότητας  της  πράξης  για
χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα της περιόδου 2021 – 2027.

iii. Αυτή  η  συμφωνία  θα  επιβεβαιώνεται  με  ανταλλαγή  σχετικών
επιστολών, εντός του έτους 2022, μεταξύ Αρχών και Υπηρεσιών του
Κράτους Μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της
ΕΥΣΕ  για  την  πρόοδο  υλοποίησης  του  ΕΣΠΑ  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου.

γ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της
ΕΥΣΣΑ για:

 Τις Αναθεωρήσεις των Κανονισμών 

 To κλείσιμο των ΕΠ και τις απαιτήσεις του Πλαισίου Επίδοσης.
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 Τις Κατευθύνσεις για την Αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και

τη Σύνθεση των  Αξιολογήσεων των Προγραμμάτων  της ΠΠ 2014-

2020.

δ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως προς το ρόλο και το έργο της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
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