ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020
8 Δεκεμβρίου 2017
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 8/12/2017 στην
Τρίπολη μετά την με αρ. πρωτ. 3073/30-11-2017 πρόσκληση του
Προέδρου της, Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Στη 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ
Περιφέρειας Πελοποννήσου παρέστησαν 34 μέλη με δικαίωμα
ψήφου επί συνόλου 52 μελών, και 7 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:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2014-2020 (ΔΑ)
1. Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016. (Προϊστάμενος
ΕΥΔ ΕΠ)
2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων.
Νέες δράσεις προς εξειδίκευση. (Προϊστάμενος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
3. Ενημέρωση για την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος» 20142020. (Προϊστάμενος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
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4. Ενημέρωση για την ενεργοποίηση και πρόοδο του Σχεδίου Αξιολόγησης
του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. (Στέλεχος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
(Στέλεχος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
6. Ενημέρωση
για
την
πορεία
εφαρμογής
της
Στρατηγικής
Ολοκληρωμένης
Χωρικής
Ανάπτυξης
του
ΕΠ
Περιφέρειας
Πελοποννήσου. (Στέλεχος Μον. Α’ ΕΥΔ ΕΠ)
ΙΙΙ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων.
2. Ενημέρωση για τα Σχέδια Δράσης και την ολοκλήρωση των
χρηματοδοτικών στόχων
3. Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο
πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής και της νέας Αναθεώρησης.
4. Ενημέρωση για τις Χωρικές Παρεμβάσεις.
5. Ενημέρωση για Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά
εργαλεία, ΠΣΚΕ, Αντιμετώπιση θεμάτων RIS3 και Κρατικών
Ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία Ταμείων).
6. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα
παρακάτω συμπεράσματα:

1. Έγκριση
Πρακτικών
Παρακολούθησης

2ης

Συνεδρίασης

Επιτροπής

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τα Πρακτικά της 2ης συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στις 8/11/2016
στη Μονεμβασιά.

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Ο
Πρόεδρος
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης,
Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στη στρατηγική του ΕΠ σε σχέση με το
Αναπτυξιακό όραμα και τους αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας και
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κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμβάλλουν όλοι
θετικά στην απόδοση των μέγιστων ωφελειών στους πολίτες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 20142020. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης
2016.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αναφορικά με:
(α) το επίπεδο ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος
(εξειδικεύσεις, προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις, πληρωμές)
(β) τον προγραμματισμό ενεργειών του Προγράμματος και την εκτίμηση
της υλοποίησής τους έως το τέλος του 2017.
(γ) τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης
του Προγράμματος, έτους 2016.

4. Πορεία
εφαρμογής
της
Εξειδίκευσης
«Πελοπόννησος» 2014-2020 και έγκριση
εξειδικεύσεων

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.
Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε μία νέα δράση προς εξειδίκευση (Δράση
3.α.1) καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων της,
συνολικού προϋπολογισμού 2,0 εκατ. €, ενώ παράλληλα παρουσιάσθηκαν
και εγκρίθηκαν τέσσερεις τροποποιήσεις εξειδικεύσεων των Δράσεων
10.1α, 6.β.1, 6.β.2 και 7.β.1, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις
προϋπολογισμών με αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού εξειδικεύσεων
και ως προς τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν εξειδικεύσεις των παρακάτω δράσεων :
 Δράση 3.α.1:

«Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ»
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 Δράση 10.1α: «Αναβάθμιση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 Δράση 6.β.1:
νερού»

των

υποδομών

πρωτοβάθμιας

/

«Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου

 Δράση 6.β.2: «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για
τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων»
 Δράση 7.β.1: «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων
της Περιφέρειας»

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 κατά κύριο λόγο, προκειμένου
να διευρυνθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων και να
βελτιστοποιηθούν οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροών και αποτελέσματος.

5. Πρώτη Αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την Διαχειριστική
Αρχή σχετικά με την έγκριση της προταθείσας 1ης Αναθεώρησης του
Προγράμματος, με την κατανομή των πρόσθετων πόρων ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ σε Επενδυτικές Προτεραιότητας και Κατηγορίες Δράσεων.

6. Ενημέρωση για την ενεργοποίηση και πρόοδο υλοποίησης
του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 20142020
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημέρωσε την Επιτροπή
Παρακολούθησης, σχετικά με την ενεργοποίηση και την εφαρμογή
του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ, για το έτος 2017 και του
προγραμματισμού κατά το έτος 2018.
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7. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου
Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή για την
πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης του ΕΠ «Πελοπόννησος». Συγκεκριμένα, η Επιτροπή
Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ σχετικά με την
διαδικασία εξέλιξης της εξειδίκευσης και την έγκριση των δύο (2)
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και της Στρατηγικής
ΤΑΠΤοΚ, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020. Επίσης, ενημερώθηκε για την εξέλιξη
των διαδικασιών έκδοσης των αποφάσεων ορισμού των αντίστοιχων
Ενδιάμεσων Φορέων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης
στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ.

8. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για
την
Πληροφόρηση
και
Επικοινωνία
του
ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσίασε αναλυτικά στα
μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον απολογισμό των δράσεων
πληροφόρησης και επικοινωνίας από την προηγούμενη συνεδρίαση
και για το έτος 2017, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική
Επικοινωνίας του ΕΠ. Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε με
αναλυτικό τρόπο τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με
πλάνο επικοινωνίας του ΕΠ για το έτος 2018, το οποίο αφορά σε 7
Δράσεις με προϋπολογισμό 279.000 €.

9. Οριζόντια Θέματα
α) Η
Επιτροπή
Παρακολούθησης
ενημερώθηκε
από
τους
εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για την πρόοδο
στην εκπλήρωση των γενικών και θεματικών αιρεσιμοτήτων, τα
σχέδια δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών
στόχων, τα εργαλεία παρακολούθησης και συντονισμού των ΕΠ,
την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συντάχθηκε

5

και τα αποτελέσματά της, για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 20142020, στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017 και της
νέας αναθεώρησης που προβλέπεται να ετοιμασθεί και να
υποβληθεί στις αρχές του 2018, για τις ενέργειες υποστήριξης
των ΔΑ στην ενεργοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, για την
εξέλιξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Χωρικών
Παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας, για τα θέματα των
κρατικών ενισχύσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που
έχουν παρατηρηθεί στην λειτουργία του ΠΣΚΕ, για την
ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο της Εθνικής Στρατηγικής για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, για την πρόοδο ανάθεσης οριζόντιων
αξιολογήσεων (για τη Δράση της Εναρμόνισης και τη δράση των
δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας), για τις αλλαγές που
συζητούνται τη στιγμή αυτή στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και
τέλος για τις νέες προσκλήσεις που εμφανίζονται στις συζητήσεις
για τη νέα προγραμματική περίοδο.
β) Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της
ενεργοποίησης (εξειδικεύσεις και προσκλήσεις) καθώς και τους
ρυθμούς υλοποίησης του Προγράμματος, αλλά και την ανησυχία
τους για τους αργούς ρυθμούς ενεργοποίησης των Θεματικών
Στόχων 1,2 και 3 καθώς και το σχετικά χαμηλό επίπεδο
ενεργοποίησης και υλοποίησης του Θεματικού Στόχου 9 ΕΚΤ.
Παρότρυναν την ΕΥΔ να επιταχύνει την υλοποίηση έργων
διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ κατηγορίας και με την
αξιοποίηση εκχωρημένων πόρων του Ταμείου Συνοχής του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
γ) Η εκπρόσωπος της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (τομέας Περιβάλλον),
ενημέρωσε
την
Επιτροπή
Παρακολούθησης,
για
τον
προγραμματισμό και τις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων
διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ κατηγορίας.
δ) Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
παρείχε
διευκρινίσεις/πληροφορίες
στην
Επιτροπή
Παρακολούθησης περί των διαδικασιών έγκρισης σκοπιμότητας
υποδομών Υγείας και περί ενεργοποίησης και υλοποίησης
δράσεων ΕΚΤ στον τομέα της Υγείας.
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ε) Η εκπρόσωπος της AFCOS, ενημέρωσε την Επιτροπή
Παρακολούθησης για τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την
καταπολέμηση της απάτης.

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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