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Θέμα : Υποβολή  Εγγράφων Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ)- 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 
2020  προς  τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος  για 
έγκριση, σύμφωνα με  το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.  

 
Σχετ.: 

 
α)    Η υπ. αριθ. εγκύκλιος 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 εγκύκλιο σχετική με  

τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού 
Προγράμματος» (ΕΕΕΠ), 

β) Τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του    
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 2020»,  

  
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το υπ. αριθ. (1) 

σχετικό, εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Πελοπόννησος 2014 - 2020» για το οποίο είναι 

υπεύθυνη, βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ εγγράφου ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το 

εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης, περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του τυποποιημένου ΕΕΕΠ 

του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015 για την εξειδίκευση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με την οποία «η 

έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο 

συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της 

ΕΥΔ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ 

αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης 

των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».   

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, η ΕΥΔ παρουσιάζει τις ακόλουθες δράσεις προς έγκριση, με την 

γραπτή διαδικασία, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«Πελοπόννησος»: 

http://www.eydpelop.gr/
mailto:panakout@mou.gr
mailto:ilampropoulou@mou.gr
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1. Δράση 7.β.1: Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της 
Περιφέρειας 

Προβλέπεται η λειτουργική αναβάθμιση – βελτίωση - εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών 
αξόνων του οδικού δικτύου  της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές 
παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ. 

2. Δράση 7.β.3: Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και 
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

Προβλέπεται η βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και 
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας. Αυτό θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις που 
αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως είναι η  
βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, 
γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός κ.α.) 

 

3. Δράση 9.iv.1: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

Η δράση αφορά στην υποστήριξη της συνέχισης της λειτουργίας για ένα (1) έτος των 
υφιστάμενων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που χρηματοδοτήθηκαν 
από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Τα ΚΗΦΗ θα παρέχουν υπηρεσίες 
ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 
(κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, 
εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας 
και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει 

 

4. Δράση 9.i.3: Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό (Πρόγραμμα για την εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής) 

Η δράση αφορά τη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων 
παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και 
ιδιωτικές): 

 Βρεφικοί Σταθμοί 
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
 Παιδικοί σταθμοί 
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση 
των ωφελουμένων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με 
ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους 
απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της 
παιδικής προστασίας. Έτσι η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. 
 

5. Δράση 9.iii.1: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

Η δράση αφορά στην εξυπηρέτηση κοινωνικά ευπαθών / ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, 
προκειμένου να αποδεσμευτούν οι έχοντες την φροντίδα τους, ώστε να ενδυναμώσουν τη 
θέση τους στην αγορά εργασίας. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η αποδέσμευση των εχόντων υπό την 
προστασία τους άτομα/παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

6. Δράση 9.iii.4: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η δράση αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης υποστήριξης των 
μαθητών με αναπηρία που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και μαθησιακές δυσκολίες ή έχουν 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος της δράσης είναι η παράλληλη στήριξη των ΑΜΕΑ στη 

http://www.eydpelop.gr/
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σχολική τάξη, κατά βάση με την εξυπηρέτηση της  ανάγκης συνοδών τους κατά την 
εκπαιδευτική / μαθησιακή διαδικασία. 

7. Δράση 9.ii.3: Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 
διευρυμένες υπηρεσίες 

 

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία μίας (1) επιτελικής / συντονιστικής δομής 
στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πέντε (5) Κέντρων 
Κοινότητας (δομές), ένα σε Δήμο - έδρα κάθε μίας από τις πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αντίστοιχες   πέντε (5) κινητές μονάδες (μία ανά Κέντρο 
Κοινότητας, κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων Δήμων της κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας ή / και εφ΄ όσον υφίσταται ανάγκη για την εξυπηρέτηση 
απομακρυσμένων περιοχών των Δήμων με Κέντρα Κοινότητας). 

Σε συνέχεια των παραπάνω, και βάσει του άρθρου (6) σημείο (β) περί  Γραπτής  Διαδικασίας, του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 - 2020,  συντάχθηκαν από την ΕΥΔ Πελοποννήσου τα ανωτέρω 

ΕΕΕΠ  σύμφωνα με την επιλεγείσα στρατηγική και τις άμεσες / επείγουσες διαπιστωμένες ανάγκες για 

την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη πράξεων και υποβάλλονται για έγκριση στα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

Παρακαλούνται τα μέλη εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και όχι πέραν της 02-08-2016 να 

εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους, μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».  

Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν έχει απαντήσει θετικά η απόλυτη πλειοψηφία του 60% των 

εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής 

απάντησης ως ανωτέρω, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται κάθε φορά, θεωρείται ως αποδοχή. 

 

 

 

 

 

    

 

                

 
 
 
Συνημμένα :             

1. (5) ΕΕΕΠ  
 
 
 

 
 

 

Ο  Πρόεδρος   
της Επιτροπής Παρακολούθησης του        

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Πελοπόννησος» 2014 - 2020 
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