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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020
8 Νοεμβρίου 2016
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, συνήλθε στην 2η Συνεδρίαση στις 8/11/2016 στη
Μονεμβασία μετά την με αρ. πρωτ. 3936/14-10-16 πρόσκληση του
Προέδρου της, Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ
παρέστησαν 33 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 50 μελών,
και
5 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. (Επισυνάπτεται έγγραφο με
υπογραφές)
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου,
εγκρίθηκε από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση Πρακτικών 1ης Επ.Πα
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2014-2020(ΔΑ)
1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. Ενημέρωση για
την ετήσια έκθεση υλοποίησης. (Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ)
2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευση του ΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων.
Νέες δράσεις προς εξειδίκευση. (Προϊστάμενος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
(Προϊστάμενος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
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4. Ενημέρωση
για
την
πορεία
εφαρμογής
της
στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Πελοπόννησος».
(Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ)
5. Στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (κρατικές ενισχύσεις,
clusters, κλπ). (Στέλεχος Μον. Β’ ΕΥΔ ΕΠ)
6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων. (ΕΥΣΣΑ)
7. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επ. Παρ. του
Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Πελοπόννησος». Επόμενες ενέργειες.
(Στέλεχος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση
και Επικοινωνία του ΕΠ. (Στέλεχος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
9. Άλλα θέματα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα
παρακάτω συμπεράσματα:

1. Πορεία υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020
Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης
για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε
στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος δίνοντας έμφαση:
• 90,8 εκ ευρώ σε προσκλήσεις,
• 17,8 εκ ευρώ σε εντάξεις,
• 15,0 εκ ευρώ σε ΝΟΔΕ,
• 6,1 εκ ευρώ σε δαπάνες.
Επίσης,
αναφέρθηκαν
τα
προβλήματα
αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης.

που

προέκυψαν

και

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις προβλέψεις της ΕΥΔ με
βάση τις οποίες θα καλυφθεί το 7% της προχρηματοδότησης και θα
συμβάλει επιπροσθέτως στη κάλυψη του ετήσιου δημοσιονομικοί στόχου
για την μεγιστοποίηση εισροής κοινοτικών πόρων.
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2. Πορεία
εφαρμογής
της
«Πελοπόννησος»
2014-2020
εξειδικεύσεων

Εξειδίκευσης
και
έγκριση

του
ΕΠ
των
νέων

Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρμογής
της
εγκεκριμένης
εξειδίκευσης
του
Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα καθώς και
στον προγραμματισμό ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων.
Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση,
συμπεριλαμβανομένων και των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Δράσεων
Χωρικής Ανάπτυξης, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ (με τους αντίστοιχους οδηγούς
εφαρμογής) και ΒΑΑ, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους συνολικού Π/Υ
62,43 εκατ. € όπως φαίνεται, αναλυτικά, στο Παράρτημα ΙΙ.
Παράλληλα η Επ.Παρ. εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» για
τις αναγκαίες τροποποιήσεις μικρής κλίμακας σε προηγούμενες
εξειδικεύσεις με γραπτή διαδικασία και σε ορισμένες κατά τη σημερινή
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης προκειμένου να διευρυνθεί ο
αριθμός των δυνητικών δικαιούχων και να βελτιστοποιηθούν οι τιμές
στόχοι των δεικτών εκροών και αποτελέσματος.

3. Πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις ενεργοποιημένες δράσεις. Όσον αφορά
στις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση των Στρατηγικών Έρευνας και
Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (ΣΕΚΕΕ), η Επιτροπή
Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την έγκριση της Εθνικής ΣΕΚΚΕ από
τους αρμόδιους υπουργούς στις 4 Αυγούστου 2015, η οποία απεστάλη
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά
μία διετής διαδικασία σχεδιασμού της εθνικής και των περιφερειακών
στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση και
άρχισε η διαδικασία της υλοποίησης τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία
επιχειρηματικής ανακάλυψης που εφαρμόζεται σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο και την πρόοδο στην προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων και
στα δύο επίπεδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις σχετικά με την
κατάρτιση του εθνικού οδικού χάρτη ερευνητικών υποδομών.
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Αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσματική
υλοποίηση των Περιφερειακών ΣΕΚΚΕ και οι ενέργειες που υλοποιούνται
από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και των υπηρεσιών της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ προκειμένου να εκπληρωθούν οι
προϋποθέσεις αυτές.
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη
σύσταση του Δικτύου Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών
πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων,
εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του
Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου.
Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για δραστηριότητες
σχετικές με την Έξυπνη Εξειδίκευση που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίστηκε ότι οι περιφέρειες
της χώρας θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες αυτές
προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του σχεδιασμού, της υλοποίησης
τη σχετική γνώση και εμπειρία άλλων περιφερειών και τη γνώση ειδικών
εμπειρογνωμόνων και να δικτυωθούν με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

4. Στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (κρατικές
ενισχύσεις, clusters, κλπ)
Ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την άμεση εξειδίκευση,
μέχρι το τέλος του 2016, δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο ΘΣ3 για
στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και για το σχεδιασμό δημιουργίας
περιφερειακού ενδιάμεσου φορέα, σε συνδυασμό με την προώθηση της
έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας στην Πελοπόννησο.

5. Πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Πελοπόννησος»
Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρμογής της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ
«Πελοπόννησος». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εξειδίκευση και στην
ενεργοποίηση δράσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, όπως ΒΑΑ,
ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ.
Ενημερώθηκε επίσης, όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση
των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ
«Πελοπόννησος» και τις διαδικασίες διαβούλευσης με τις Τοπικές Αρχές και
τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την έκδοση Εγκυκλίου
«Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 20142020» της ΕΥΣΣΑ καθώς και Οδηγίες για τη «Διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» από την ΕΥΘΥ. Με την
έκδοση και των Οδηγιών ολοκληρώθηκε το πλαίσιο οδηγιών για τη
διαδικασία σχεδιασμού από την ΕΑΣ.
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη
σύσταση του Δικτύου και «Απόφαση Συγκρότησης Εθνικού Δικτύου
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»,
το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών,
την επεξεργασία και ανάδειξη των δυσκολιών στο συντονισμό των φορέων,
στο σχεδιασμό Στρατηγικών κοινής αποδοχής, εξασφαλίζοντας τη συνάφεια
και τη συμπληρωματικότητα με το στρατηγικό σχεδιασμό του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 2020.

6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για τις 25
«εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες» (7 γενικές και 18 θεματικές) που
εφαρμόζονται στο ΕΠ «Πελοπόννησος» καθώς επίσης και για την πορεία
υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 15 Αιρεσιμότητες (2 γενικές
και 13 θεματικές) οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως «μη ή μερικώς»
εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες
10 Αιρεσιμότητες (5 γενικές και 5 θεματικές) έχουν αξιολογηθεί ως
εκπληρούμενες, καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους
κριτηρίων.
Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην πρόοδο εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι
θεματικές Αιρεσιμότητες 1.1, 1.2., 2.1., 4.1., 6.1., 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.5,
9.1, 9,2 και 9.3, καθώς και οι γενικές Αιρεσιμότητες 4 και 7, με βάση τις
ενέργειες που έχουν περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης. Σημειώθηκε
δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της «Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης
Εξειδίκευσης»
(θεματική
Αιρεσιμότητα
1.1)
και
της
«Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη» (θεματική
Αιρεσιμότητα 9.1) από την ΕΥΔ και η υποβολή τους στις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, σε σχέση με την γενική Αιρεσιμότητα 7 «Στατιστικά συστήματα»,
έγινε συνοπτική αναφορά στην πρόοδο ικανοποίησης των απαιτήσεων των
επιμέρους ενεργειών του σχεδίου δράσης που έχει ενσωματωθεί στα
εγκεκριμένα Προγράμματα και όσον αφορά στις δράσεις ΕΚΤ, ειδικότερα:
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Α) για τις προτάσεις επικαιροποίησης των δεικτών ΕΚΤ
Β) για τι ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επ.
Παρ. του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ. Επόμενες ενέργειες.
Παρουσιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) το Σχέδιο Αξιολόγησης
όπως διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης που
ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου 2015.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για :
1. Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης
2. Τα θέματα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν
Αξιολόγησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς

αντικείμενο

3. Το σύστημα Αξιολόγησης
Η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης
σχετικά με τον προγραμματισμό των ενεργειών για την εφαρμογή του
Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του ΕΠ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο
της ΕΥΣΣΑ σχετικά με τις ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν
με στόχο το συντονισμό της Αξιολόγησης των Ε.Π. σε εθνικό επίπεδο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης ήτοι τα
παραπάνω σημεία 1,2 και 3, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι των
συμπερασμάτων.

8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ.
Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Διαχειριστική Αρχή οι δράσεις
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που
προγραμματίζονται για το επόμενο έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Επικοινωνίας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον/ην εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις
ακόλουθες υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά την διάρκεια
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ):
1. Λειτουργία διαδικτυακού τόπου Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
(να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016)
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2. Ανάρτηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στην ενιαία διαδικτυακή
πύλη www.espa.gr για την περίοδο 2014-2020
3. Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας των δικαιούχων μέσω
Οδηγιών Επικοινωνίας
4. Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας ¨EUROPE IN MY REGION¨
σχεδιάζεται να οργανωθεί και το 2017 και προτείνεται να συμπεριληφθεί
στο σχεδιασμό των επικοινωνιακών ενεργειών των ΕΠ.
5. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και
επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή
προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (Παράρτημα 5,
Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020).

9. Άλλα θέματα
1. Προτάθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης από τον πρόεδρό της,
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η διερεύνηση και προώθηση των ΣΔΙΤ
στην υλοποίηση και λειτουργία πράξεων διαχείρισης υγρών απόβλητων
καθώς και δημιουργίας υποδομών εκπαίδευσης.
2.

Η Διαχειριστική Αρχή
ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
αναφέρθηκε στην καταπολέμηση της Απάτης στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων όπως προβλέπεται τόσο
στον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013, όσο και στον Νόμο 4314/2014 για το
ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενημέρωσε την Επιτροπή, ότι η χώρα έχει εκπονήσει
και υποβάλλει το 2014 στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, Εθνική
Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Διαδικασιών της Εθνικής Στρατηγικής, η
ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» μέχρι σήμερα έχει προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:
• Ορισμό του Υπεύθυνου για
Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης

θέματα

Απάτης

και

της

Ομάδας

• Συμμετοχή στην πρώτη τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου
Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικές
Δράσεις
• Συμμετοχή στη εσωτερική διαβούλευση του παραπάνω Δικτύου
προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα και ορθά η 1η Αξιολόγηση
Κινδύνων Απάτης.
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• Πραγματοποίηση της 1ης Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης το Μάρτιο
του 2016, με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην ΕΥΘΥ στις
31.3.2016
• Συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση για θέματα πρόληψης και
καταπολέμησης της Απάτης, που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του
2015 από την ΕΥΘΥ, καθώς και στη διαδραστική εκπαίδευση κατά
την 1η τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για
τη Στρατηγική κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικές Δράσεις (στις 2223 Φεβρουαρίου 2016)
• Δημοσιοποίηση του μηχανισμού καταγγελιών σε σχέση με τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της
ιστοσελίδας της ΔΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020.
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