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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Σηηο 08 Ννεκβξίνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 2ε ζπλεδξίαζε ηεο 

Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Ε.Π. «Πεινπόλλεζνο» 2014-2020, ζηε 

Μνλεκβαζία κεηά ηελ κε αξ. πξση. 3936/14-10-16 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, Πέηξνπ Ταηνύιε, Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ  

Σηε 2ε ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο κεηά ηελ Έγθξηζε ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο 1εο Επ.Πα, ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο θνο 

Πέηξνο Ταηνύιεο, εηζεγήζεθε ηελ ζπδήηεζε ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ γηα 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ:   

  

ΠΑΡΟΤΙΑΗ-ΠΡΟΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 

2014-2020, έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ εηήζηα έθζεζε πινπνίεζεο, γηα ηελ 

πνξεία εθαξκνγήο ηεο Εμεηδίθεπζε ηνπ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 

θαη ηεο επίηεπμεο ησλ εηήζησλ ζηόρσλ θαη παξνπζηάζηεθαλ λέεο δξάζεηο 

πξνο εμεηδίθεπζε. Παξνπζηάζηεθε ε πνξεία ηεο Σηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Εμεηδίθεπζεο, έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

Οινθιεξσκέλεο Φσξηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΕΠ «Πεινπόλλεζνο», ηελ ζηήξημε 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο (θξαηηθέο εληζρύζεηο, clusters, θιπ). 

Επίζεο παξνπζηάζηεθε ε πξόνδνο θάιπςεο Αηξεζηκνηήησλ από ηελ ΕΥΣΣΑ, 

έγηλε ελεκέξσζε, ζπδήηεζε θαη έγθξηζε από ηα κέιε ηεο Επ. Παξ.  ηνπ 

mailto:panakout@mou.gr
mailto:ilampropoulou@mou.gr


      

 

Σρεδίνπ Αμηνιόγεζεο  ηνπ ΕΠ «Πεινπόλλεζνο», θαη ελεκέξσζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη Επηθνηλσλία ηνπ ΕΠ. 

  

Η Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο κεηά από ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε, εμέθξαζε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο γηα ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΕΥΔ κε βάζε ηηο νπνίεο ζα 

θαιπθζεί ην 7% ηεο πξνρξεκαηνδόηεζεο θαη ζα ζπκβάιεη επηπξνζζέησο 

ζηε θάιπςε ηνπ εηήζηνπ δεκνζηνλνκηθνί ζηόρνπ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε 

εηζξνήο θνηλνηηθώλ πόξσλ. 

Επίζεο ε Επ.Παξ. ελέθξηλε λέεο δξάζεηο πξνο εμεηδίθεπζε θαη παξάιιεια 

εμνπζηνδόηεζε ηελ ΕΥΔ ηνπ ΕΠ «Πεινπόλλεζνο» γηα ηηο αλαγθαίεο 

ηξνπνπνηήζεηο κηθξήο θιίκαθαο ζε πξνεγνύκελεο εμεηδηθεύζεηο κε γξαπηή 

δηαδηθαζία θαη ζε νξηζκέλεο θαηά ηε ζεκεξηλή Σπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ν αξηζκόο ησλ δπλεηηθώλ 

δηθαηνύρσλ θαη λα βειηηζηνπνηεζνύλ νη ηηκέο ζηόρνη ησλ δεηθηώλ εθξνώλ 

θαη απνηειέζκαηνο. 

Σε άιια ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, πξνηάζεθε ζηελ Επηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο από ηνλ πξόεδξό ηεο, Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ, ε 

δηεξεύλεζε θαη πξνώζεζε ησλ ΣΔΙΤ ζηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία 

πξάμεσλ δηαρείξηζεο πγξώλ απόβιεησλ θαζώο θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ 

εθπαίδεπζεο. 

Επίζεο ε ΕΥΔ ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο αλαθέξζεθε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη 

δξάζεσλ όπσο πξνβιέπεηαη ηόζν ζηνλ Καλνληζκό ΕΕ 1303/2013, όζν θαη 

ζηνλ Νόκν 4314/2014 γηα ην ΕΣΠΑ 2014-2020. Ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή, 

όηη ε ρώξα έρεη εθπνλήζεη θαη ππνβάιιεη ην 2014 ζηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο 

ηεο ΕΕ, Εζληθή Σηξαηεγηθή θαηά ηεο Απάηεο ζηηο Δηαξζξσηηθέο Δξάζεηο. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΣΟΤ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ» 2014 - 2020. 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΤ  

ΠΕΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ 


