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ΠΡΟΣ :
Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Πελοπόννησος» 2014 - 2020

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.
α)
β)

Η υπ. αριθ. εγκύκλιος 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 εγκύκλιο σχετική με τυποποιημένο
έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΕΕΠ),
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»:
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1.

Δράση 6.β.1: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού

Η προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδικευμένης δράσης (6.β.1), κατά την 1 η συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, με τίτλο: «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής
διαχείρισης πόσιμου νερού», αφορά αφενός στην τροποποίηση του προϋπολογισμού της δράσης και
αφετέρου στην προσαρμογή των κριτηρίων επιλογής πράξεων της 5ης Ομάδας (Διοικητική,
Επιχειρησιακή & Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου), σύμφωνα με τον εκδοθέντα
Οδηγό για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2.

Δράση 6.β.4: Παρακολούθηση / διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Η νέα προτεινόμενη δράση (6.β.4) με τίτλο: «Παρακολούθηση / διαχείριση των υδάτων κολύμβησης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ», αποτελεί περαιτέρω εξειδίκευση της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 6.β «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» του Άξονα
Προτεραιότητας 3 (Θεματικός στόχος 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή
της αποδοτικής χρήσης των πόρων) του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
Η εν λόγω δράση, συμπεριλαμβανομένης και πρότασης κριτηρίων επιλογής πράξεων, καταρτίσθηκε και
υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία για έγκριση,
με βάση την επιλεγείσα στρατηγική, τις άμεσες / επείγουσες διαπιστωμένες ανάγκες για την
παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, καθώς και για την ενημέρωση του
κοινού και τις ταυτότητες κολύμβησης.

3.

Δράσεις: 6.γ.1 “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς
(αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)” και 6.γ.2 “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των
χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)”

H εξειδικευμένη δράση 6.γ.1, κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος, προτείνεται να εξειδικευθεί περαιτέρω, αφενός με την τροποποίησή της που
αναφέρεται στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, και αφετέρου
με τη δράση 6.γ.2 (νέα) που αναφέρεται σε μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές.
Οι δράσεις 6.γ.1 και 6.γ.2, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων κριτηρίων επιλογής πράξεων,
αντίστοιχα, καταρτίσθηκαν και υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος με
τη γραπτή διαδικασία για έγκριση, σύμφωνα με την επιλεγείσα στρατηγική, τις άμεσες / επείγουσες
διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής
κληρονομιάς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τους στόχους και τις προτεραιότητες που
διατυπώθηκαν στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στο πλαίσιο διατήρησης, προστασίας,
προώθησης και ανάπτυξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4.

Δράση 6.γ.3: Τουριστική Προβολή θεματικών μορφών Τουρισμού - Πολιτιστικού /
Φυσικού αποθέματος – Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις – Διενέργεια
στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας

H νέα προτεινόμενη δράση (6.γ.3) με τίτλο: «Τουριστική Προβολή θεματικών μορφών Τουρισμού Πολιτιστικού / Φυσικού αποθέματος – Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις – Διενέργεια
στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας», αποτελεί περαιτέρω εξειδίκευση της Επενδυτικής
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Προτεραιότητας 6.γ «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Θεματικός στόχος 6: Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων) του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
2014-2020.
Η εν λόγω δράση, συμπεριλαμβανομένης και πρότασης κριτηρίων επιλογής πράξεων, καταρτίσθηκε και
υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία για έγκριση,
σύμφωνα με την επιλεγείσα στρατηγική, τις άμεσες / επείγουσες διαπιστωμένες ανάγκες και
δυνατότητες για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και τους στόχους και
τις προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, στο πλαίσιο
ενιαίας προβολής του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας.

5.

Δράση 9.iii.3: Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, στέγες
υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και
οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ) (Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών / κέντρα
συμβουλευτικής γυναικών)

Η προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδικευμένης δράσης (9.iii.3), κατά την 1η συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, με τίτλο: «Δομές και υπηρεσίες προνοιακής
φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ,
ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ) (Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών / κέντρα
συμβουλευτικής γυναικών)», αφορά περαιτέρω εξειδίκευσή της, με βάση νεώτερα / επικαιροποιημένα
στοιχεία ως προς το περιεχόμενο αυτής και τον προϋπολογισμό.
Επίσης αφορά στην τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής πράξεων της 1ης (Έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιμότητας πρότασης) και 3ης (Σκοπιμότητα πράξης) Ομάδας κριτηρίων επιλογής πράξεων, καθώς
και στην προσαρμογή των κριτηρίων επιλογής πράξεων της 5ης Ομάδας (Διοικητική, Επιχειρησιακή &
Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου), σύμφωνα με τον εκδοθέντα Οδηγό για την
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η εν λόγω δράση καταρτίσθηκε και υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
με τη γραπτή διαδικασία για έγκριση, σύμφωνα με την επιλεγείσα στρατηγική και τις άμεσες /
επείγουσες διαπιστωμένες ανάγκες για την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη πράξεων και την
υλοποίηση ενεργειών, στο πλαίσιο της δράσης.

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 και υποβάλλονται για έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Παρακαλούνται τα μέλη εντός δέκα (5) εργάσιμων ημερών και όχι πέραν της 10-03-2016 να
εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους, μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».
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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.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Πελοπόννησος» 2014 - 2020

Πέτρος Τατούλης

Συνημμένα :
1. (5) ΕΕΕΠ
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