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Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-
2027,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  με  αρ.  πρωτ.  325898/22-9-2022
Απόφαση  του  Περιφερειάρχη,  συνήλθε  στην  1η  Συνεδρίασή  της,  στις
21/10/2022 στην Αρεόπολη Λακωνίας, μετά την με αρ. πρωτ. 349670/10-
10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου. 

Στη  1η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027 παρέστησαν 30 μέλη
με  δικαίωμα  ψήφου  επί  συνόλου  57  μελών,  και   8  μέλη  χωρίς
δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 10 μελών.

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

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης.

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 - 2027

1. Παρουσίαση του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021 - 2027 

2. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων.

3. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων 

4. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων

 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
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 Αναγκαίοι Όροι.

 Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης.

 Υποστήριξη Δικαιούχων.

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021 -

2027

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. Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργιάς  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  ενέκρινε  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό
Λειτουργίας  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  Προγράμματος
«Πελοπόννησος»  2021-2027,  ο  οποίος  επισυνάπτεται  στο  συνημμένο
παράρτημα.

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στη βασική αναπτυξιακή Στρατηγική του νέου
Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τις ανάγκες και τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τονίζοντας την
ικανοποίησή  του  για  την  υποστήριξη  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  της
χρηματοδότησης  του  έργου  αναβάθμισης  της  σιδηροδρομικής  γραμμής
Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο. Επεσήμανε δε, τα παρακάτω ζητήματα της
νέας  προγραμματικής  περιόδου,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  διευθετηθούν,
προκειμένου να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι  αναγκαίες  αναπτυξιακές
παρεμβάσεις:

α) Επιλεξιμότητα  των  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υποστήριξης  των
ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης και της στέγασης.

β) Αύξηση του προϋπολογισμού του Στόχου Πολιτικής 3 για την κάλυψη
των άμεσων και σοβαρών αναγκών για μεταφορικές υποδομές υπέρ της
επιχειρηματικότητας  κυρίως  και  της  τουριστικής  δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένης και της οδικής ασφάλειας.
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γ) Αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή των Στρατηγικών Χωρικής
Ανάπτυξης, μαθαίνοντας από τα παθήματα της περιόδου 2014-2020.

δ) Ενίσχυση  της  ικανότητας  των  Δικαιούχων  όλων  των  έργων  του
Προγράμματος, καθώς και των Φορέων Στρατηγικής / Χωρικών Αρχών
των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.

ε) Ενίσχυση του κυριότερου συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας
που είναι οι ιδιαίτεροι πολιτιστικοί πόροι της και σύνδεσή τους με τον
τουρισμό και την εν γένει οικονομία της Περιφέρειας.

στ) Τέλος,  τόνισε  την  ανάγκη  ιδιαίτερης  ενίσχυσης  της  περιοχής  της
Μεγαλόπολης,  της  Οιχαλίας,  της  Τρίπολης  και  της  Γορτυνίας,  σε
απόλυτη  συμπληρωματικότητα  και  συνέργεια  με  το  ΠΔΑΜ  για  την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.

3. Βασικά  στοιχεία  του  Προγράμματος  «Πελοπόννησος»
2021-2027

Παρουσιάσθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής τα βασικά
στοιχεία  του  Προγράμματος  «Πελοπόννησος»  2021-2027,  σε  επίπεδο
Προτεραιοτήτων  και  αντίστοιχων  Ειδικών  Στόχων,  ανά  Ταμείο,  καθώς
επίσης και οι προβλέψεις του Προγράμματος επί των Στρατηγικών Χωρικής
Ανάπτυξης. 

4. Έναρξη  Εφαρμογής  και  Προγραμματισμός  Προσκλήσεων
του Προγράμματος

Ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης από τη Διαχειριστική Αρχή επί
της  έναρξης  εφαρμογής  του  Προγράμματος,  καθώς  επίσης  και  για  τον
Προγραμματισμό των Προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους έως το
τέλος του 2023. 

5. Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων

Παρουσιάσθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής πράξεων για μία (1) δράση με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη
παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για
τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,
σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». 
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Κατόπιν  της  παρουσίασής  τους,  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του
Προγράμματος,  ενέκρινε  την  εν  λόγω  μεθοδολογία  και  τα  αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής πράξεων για τη συγκεκριμένη δράση.

Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία και αναλυτική συζήτηση ενημέρωσης της
Επιτροπής Παρακολούθησης από τον Γενικό Δ/ντη Προϊστάμενο της ΕΑΣ,
των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΔ Προγράμματος
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  περί  των  διαδικασιών  προετοιμασίας  και
έγκρισης  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  των  κριτηρίων  επιλογής
πράξεων.

6. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής.

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  Προγράμματος  ενημερώθηκε  από  τη
Διαχειριστική  Αρχή  επί  των  ενεργειών  επικοινωνίας,  πληροφόρησης  και
προβολής του Προγράμματος στην περίοδο 2021-2027.

7. Ειδικά Θέματα

α) Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  ενημερώθηκε  από  τον  εκπρόσωπο  της
ΕΥΘΥ για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

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

 Τους Αναγκαίους Πρόσφορους Όρους της Προγραμματικής Περιόδου

2021 -2027

 Τις Αναθεωρήσεις των Κανονισμών 

 Ζητήματα Αξιολόγησης και τα Σχέδια Αξιολόγησης στην Προγραμμα-

τική Περίοδο 2021-2027

 Την Ενίσχυση της Ικανότητας των Δικαιούχων στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος  «Τεχνική  Βοήθεια  και  Υποστήριξη  Δικαιούχων  2021-

2027».

γ) Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  ενημερώθηκε  από  την  εκπρόσωπο  της
ΕΥΣΕΚΤ  για  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  plus (EKT+)  την
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

ε) Η  Επιτελική  Δομή  ΕΣΠΑ  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού
εξέφρασε την επιθυμία και τη δυνατότητα αποτελεσματικής αξιοποίησης
των  πόρων  του  Προγράμματος  για  τον  πολιτισμό.  Στη  συνέχεια,  οι
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την υποστήριξη τους
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για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και τόνισαν την
αναγκαιότητα εξασφάλισης της προσβασιμότητας.

8. Λοιπές ανακοινώσεις/παρεμβάσεις

α) Εκπρόσωπος  της  Ακαδημίας  Αθηνών  περιέγραψε  τον  σχεδιασμό  της
Δράσης Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος στον Ειδικό Στόχο
RSO2.4 του ΣΠ2.

β) Η  ΕΣΑΜΕΑ  εξέφρασε  την  ικανοποίησή  της  για  τις  δράσεις  του
Προγράμματος  «Πελοπόννησος»  υπέρ  των  ΑμεΑ  και  περιέγραψε
συνοπτικά προγραμματιζόμενη δράση της Συνομοσπονδίας. Επ’ αυτών
οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την προγραμματιζόμενη δράση από την ΕΣΑΜΕΑ.

γ) Εκπρόσωπος  τριών  Δήμων  σε  περιοχή  προγραμματιζόμενης
Στρατηγικής ΟΧΕ, παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές κατευθύνσεις της
σχεδιαζόμενης Στρατηγικής.
Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους  για  την  συνεργασία  των τριών  Δήμων  και  επεσήμαναν  ότι  θα
παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.

δ) Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας ΚΑΛΟ παρουσίασε τον
φορέα  του  και  την  ενεργό  συμμετοχή  που  μπορεί  να  έχει  στο  νέο
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 - 2027.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
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