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«Πελοπόννησος» 2014 - 2020 
 
 
    

 
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 8.v.2: Ενίσχυση πολύ μικρών και ΜΜΕ επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με τις ανάγκες αναδιοργάνωσης 

Η δράση συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας 8v και 
αφορά στη θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των πολύ μικρών και 
ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε εξειδικευμένα αντικείμενα, 
προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες 
προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στα δεδομένα και στις προοπτικές του 
οικονομικού/ παραγωγικού περιβάλλοντος. 

 

2. Δράση 9.i.2: Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, με πρακτική άσκηση  

Η δράση συνδέεται άμεσα με τον ειδικό στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και αφορά στη 
θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων 
μακροχρόνια ανέργων, με 4μηνη εγγυημένη απασχόληση για μέρος αυτών (άνευ κόστους για τη 
δράση), σε οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής/ περιφερειακής οικονομίας, με αναπτυξιακή 
δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων. 

 

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 (15) εργάσιμων ημερών και όχι πέραν της 23-08-2016 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. (2) ΕΕΕΠ  
 

 
 

Ο  Πρόεδρος   
της Επιτροπής Παρακολούθησης του        

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Πελοπόννησος» 2014 - 2020 
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