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1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ   

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 

 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης / 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως ισχύει. 

4. Το με αριθ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020» 

5. Τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί Κοινών Διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Άρθρα 15, 36, 72, 

96, 123 και 125) 

6. Τον Κανονισμό ΕΕ 1301/2013 για το ΕΤΠΑ 

7. Τον Κανονισμό ΕΕ 1304/2013 για το ΕΚΤ 
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8. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23.12.2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

9. Την αρ. C(2014)10166/18-12-2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο 

του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Πελοποννήσου 

στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP008) 

10.  Την με αριθ. C(2017) 8467/06.12.2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης C(2014)10166 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Πελοποννήσου στην 

Ελλάδα. 

11.  Την πρόταση 2ης αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, όπως υποβλήθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20/7/2018, μέσω της SFC. 

12.  Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ329/23-3-2015 (ΦΕΚ 715/Β/24-4-15) με την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

13.  Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση» 

14.  Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση 

«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Απόφαση Υφυπουργού. 

15.  Την με αρ. πρωτ. 81166/ΕΥΣΣΑ 1778/28-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των 

εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020» 

16.  Τις υπ. αριθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12-4-2016 «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρµογή των 

στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», της Εθνικής Αρχής Συντονισµού –ΕΣΠΑ 

17.  Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 

262/01) European Commission (DG COMPETITION), 2015, Analytical Grids on the application of 

State aid rules to the financing of infrastructure projects, Publication 21 September 2015 

18.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107 και 

108 της Συνθήκης 
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19.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»), 

20.  Την από 2175/3.9.2018  απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος», με την 

οποία τροποποιήθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της Εξειδίκευσης Εφαρμογής 

του ΕΠ για τις Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ), καθώς επίσης και τα κριτήρια 

επιλογής των προτάσεων των Στρατηγικών των Ολοκληρωμένων Δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης. 

21.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β') και 

θέμα: «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 

22 του Ν. 4314/2014» 

22.  Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 (60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9) Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα 

«Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

23.  Το υπ. αρ. 135328/ΕΥΚΕ 4299/19.12.16 έγγραφο της ΕΥΚΕ με διατύπωση παρατηρήσεων για την 

οριστικοποίηση προσκλήσεων του ΕΠ Πελ/σου 2014-2020 για την υποβολή Στρατηγικής των 

Δράσεων ΟΧΕ, ΤΑΠΤοΚ και ΣΒΑΑ. 

24. Το υπ. αρ. 272488/65334/12.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής Στρατηγικής και 

Σχεδίου Δράσης. 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

την  Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως Φορέα Στρατηγικής,  

να υποβάλλει τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ως 

«εργαλείου» χωρικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ενότητα 4.3, «Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις», στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020, για την περιοχή της Μάνης 

στα όρια των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Δυτικής Μάνης. 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Προγραμματικό Πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν ένα «εργαλείο» Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο 

καθιερώνεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Ως εκ τούτου, αναφορές 

περί αυτού του εργαλείου / μέσου γίνονται τόσο στα κοινοτικά / ευρωπαϊκά προγραμματικά έγγραφα, 

όσο και στα εθνικά αντίστοιχα, που αφορούν στις πολιτικές και παρεμβάσεις κατά την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020. 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις εκδοθείσες 

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή 

αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων περιοχών / Χωρικών Ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές, είτε 

παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε 
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διακρίνονται για τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να 

μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του αντίστοιχου σχεδίου υλοποίησης, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και την συνεκτικότητα των προτεινόμενων 

δράσεων. 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής, περιλαμβάνονται: 

 η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης,  

 η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών,  

 η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (OXE) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων 

επενδύσεων, αναφερόμενες σε δύο τουλάχιστον Επενδυτικές Προτεραιότητες από διαφορετικούς 

Θεματικούς Στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, 

δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να 

συμπληρώσουν τις ΟΧΕ. 

Η επιλογή του «εργαλείου» των ΟΧΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, 

κατά την 2η Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, 

Έγγραφο Εξειδίκευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2175/3.9.2018  απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, στοχεύει στην προώθηση/επιτάχυνση 

της ανάπτυξης σε περιοχές με μόνιμα/διαχρονικά συγκριτικά αναπτυξιακά μειονεκτήματα ή/και με 

αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία τελούν σε αδράνεια. Η επιλογή της ενιαίας περιοχής 

της Μάνης ως περιοχή για την εφαρμογή του «εργαλείου» της ΟΧΕ, η οποία προέκυψε μέσα από την 

εφαρμογή ενός πολυκριτηριακού συστήματος κριτηρίων, εκ των οποίων ένα και το σημαντικότερο που 

την διαφοροποιεί από άλλες περιοχές της Περιφέρειας με παρόμοια αναπτυξιακά προβλήματα, είναι η 

μεγάλη αναγνωρισιμότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τον ιδιαίτερο πολιτιστικό της 

χαρακτήρα ως ενιαία περιοχή. Το ιδιαίτερο βάρος αυτού του κριτηρίου, έγκειται στη σημαντική 

συμβολή του στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων, σε σχέση με την 

εξωστρέφεια συγκεκριμένων περιοχών, γεγονός που αποτελεί και το ζητούμενο της ΟΧΕ.  

Επιπλέον, με την επιλογή του εργαλείου των ΟΧΕ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των ακόλουθων 

προκλήσεων: 

α) Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με τελικό στόχο 

την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των πόρων. 

β) Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες εκτεταμένης αποδιάρθρωσης των τοπικών ή περιφερειακών 

παραγωγικών συστημάτων. 

γ) Εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας του οικονομικού και 

κοινωνικού χώρου. 

Βασικές Αρχές της Στρατηγικής και του Συστήματος Διακυβέρνησης και Διαχείρισης 

Οι βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της Στρατηγικής ΟΧΕ για την περιοχή της Μάνης θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν τα εξής: 

 Τον σαφή προσδιορισμό των επιμέρους δράσεων. 
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 Τον ορθολογικό χρονοπρογραμματισμό των επιμέρους δράσεων 

 Την αποφυγή ανταγωνιστικών, μεταξύ τους, δράσεων 

 Την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 

 Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, για την υλοποίηση των αναγκαίων επί μέρους δράσεων. 

 Την συνέργεια των επί μέρους δράσεων με άλλες δράσεις που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στις 

γειτνιάζουσες περιοχές, ώστε να δημιουργηθεί ή/και να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα των περιοχών 

Χωρικής Ανάπτυξης, με τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας. 

Επιπλέον, όσον αφορά στη μεθοδολογία προσδιορισμού των αναπτυξιακών κατευθύνσεων της 

περιοχής ΟΧΕ διακρίνονται τρία (3) επίπεδα/φάσεις σχεδιασμού. Συγκεκριμένα:  

α)  Στο πρώτο επίπεδο ή/και φάση σχεδιασμού γίνεται αναφορά σε τεχνοκρατικές/επιστημονικές 

διαδικασίες και ενέργειες για τον προσδιορισμό των εξής στοιχείων της περιοχής παρέμβασης: 

 Εύρος, διαχρονικότητα και ένταση των παραγωγικών, οικονομικών, επιχειρηματικών και 

κοινωνικών προβλημάτων 

 Αιτίες/παράγοντες των αναπτυξιακών προβλημάτων, σε σχέση με το είδος τους, τη διαχρονικότητά 

τους και την έντασή τους. Οι παράγοντες αυτοί κατηγοριοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, 

σε σχέση με την κάθε περιοχή, σε ανθρωπογενείς ή/και σε φυσικούς. 

 Υπάρχουσες δυνατότητες ή/και εν δυνάμει δημιουργούμενες για την άμβλυνση των αναπτυξιακών 

προβλημάτων. 

 Προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες ή/και νέες δυνατότητες 

άμβλυνσης των αναπτυξιακών προβλημάτων, καθώς και επιτάχυνση της ανάπτυξης των συγκεκριμένων 

περιοχών. 

 Προσδιορισμός των πλέον αποτελεσματικών παρεμβάσεων για άμβλυνση ή επίλυση των 

κρισιμότερων προβλημάτων, με τις πλέον εφικτές προϋποθέσεις. 

 Απαιτούμενοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, καθώς και η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, για 

την υλοποίηση των αναγκαίων και εφικτών παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν ή θα επιλύσουν τα 

κρισιμότερα προβλήματα και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών.  

β) Ως δεύτερο επίπεδο/ φάση σχεδιασμού, είναι η μελέτη και διερεύνηση του εξωγενούς 

περιβάλλοντος των περιοχών, ή/και του εξωγενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ως προς τα εξής: 

 Το κοινοτικό και εθνικό προγραμματικό πλαίσιο, βάσει των οποίων επηρεάζεται, είτε απαγορευτικά, 

είτε με παρεμβάσεις, η κάθε περιοχή (π.χ. διακρατικά διασυνοριακά προγράμματα, γενικό, 

περιφερειακό και ειδικά χωροταξικά σχέδια) 

 Τα τοπικά χωροταξικά σχέδια (ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ). 

 Οι παρεμβάσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, οι οποίες λαμβάνουν χαρακτήρα 

Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης (πχ τα δύο Προγράμματα ΤΑΠΤοΚ (LEADER) του ΕΓΤΑΑ, τα οποία 

εφαρμόζονται στην περιοχή παρέμβασης). 

 Οι οριζόντιες παρεμβάσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου, οι οποίες υλοποιούνται ή/και θα υλοποιηθούν 

και εντός της περιοχής ΟΧΕ. 

γ) Τέλος, ως τρίτο επίπεδο/φάση σχεδιασμού των αναπτυξιακών κατευθύνσεων, αναφέρεται η 

διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων περιφερειακών και τοπικών φορέων σχεδιασμού, προγραμματισμού 
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και προώθησης της ανάπτυξης της περιοχής ανάπτυξης. Το αντικείμενο διαβούλευσης, θα πρέπει να 

είναι: 

 τα προαναφερόμενα αποτελέσματα των τεχνοκρατικών / επιστημονικών διαδικασιών και ενεργειών 

οι γνώσεις, εμπειρίες και δυνατότητες των προαναφερόμενων περιφερειακών και τοπικών φορέων 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και «προώθησης» της ανάπτυξης. Κύριος στόχος  αυτών των 

διαδικασιών είναι η επιλογή των καταλληλότερων κατευθύνσεων ανάπτυξης. 

Όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Έγγραφο Εξειδίκευσης, η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου ορίζεται Φορέας Στρατηγικής για την υποβολή της Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ, σε συνεργασία με φορείς των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας 

και Μεσσηνίας και κυρίως με τις αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές, αλλά και με τους τοπικούς φορείς 

εκπροσώπησης της παραγωγικής τάξης και του κοινωνικού γίγνεσθαι στους δύο Δήμους.  

Όσον αφορά στον Φορέα Διαχείρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ, έχει ορισθεί η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) 

του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία, βάσει του Γενικού Κανονισμού Κ(ΕΚ)1303/2013 και του 

Ν.4314/2014, έχει την ευθύνη διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, από το οποίο κατά κύριο 

λόγο, αν όχι αποκλειστικά, θα χρηματοδοτηθούν οι αντίστοιχες δράσεις ΟΧΕ. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται από το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-

2020, ανέρχεται σε 12,10 εκατ. € εκ των οποίων 11,20 εκατ. € συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 

τα υπόλοιπα 0,90 εκατ. € από το ΕΚΤ. Η κατανομή των διατιθέμενων πόρων ανά Άξονα 

Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και ανά Κατηγορία Παρέμβασης, όπως εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Εκπόνησης και Εφαρμογής 

της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης. 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Προθεσμία και γενικοί όροι υποβολής προτάσης 

Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων υποβάλλεται 

αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεύθυνση Τέρμα 

Ερυθρού Σταυρού, 22100, Τρίπολη τις ώρες 9:00 – 15:00.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων ορίζεται η 31/12/2018  και ώρα 15:00. 

Η υποβολή της πρότασης θα υποβληθεί σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Οδηγού Εκπόνησης και 

Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Το σύνολο των σχετικών εγγράφων θα υποβληθεί με την υποβολή της αίτησης έγκρισης της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ. 

Σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη πρόταση δεν τηρεί τα παραπάνω, δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, 

εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Μετά την υποβολή της πρότασης θα ακολουθήσει η αξιολόγησή της από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα κριτήρια που επισυνάπτονται στον Οδηγό Εκπόνησης και Εφαρμογής 

της Στρατηγικής.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου θα ενημερώνει εγγράφως την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως Φορέα Στρατηγικής, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε 
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σταδίου  (στο σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, δύναται να 

περιλαμβάνονται και παρατηρήσεις προς τον Φορέα Στρατηγικής, για πιθανές απαιτούμενες αλλαγές 

στην προτεινόμενη Στρατηγική και στο Σχέδιο Δράσης). 

Σύνταξη πρότασης / αίτησης 

Η πρόταση υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα της πρότασης θα πρέπει 

να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα, διαφορετικά δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Κάθε πρόταση πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, αριθμημένη ανά σελίδα (πλην των 

δικαιολογητικών) και να μην έχει παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). 

Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από 

τον φορέα υποβολής της πρότασης. 

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν δύο υποφακέλους. Υποφάκελο Α (Δικαιολογητικά) και Υποφάκελο Β 

(Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης). Κάθε Υποφάκελος θα περιλαμβάνει ένα (1) αντίτυπο. 

Κάθε Υποφάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα έχει την αντίστοιχη ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ». 

Η πρόταση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης θα υποβληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η πρόταση θα συνοδεύεται, εκτός φακέλου, από επιστολή/αίτηση, η οποία αποτελεί την αίτηση του 

υποψήφιου φορέα για συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πρόσκληση και υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Φορέα. 

Απαιτούμενα έγγραφα με την υποβολή της Στρατηγικής 

Ο φορέας που καταθέτει την πρόταση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης πρέπει να υποβάλει 

συνημμένα και τις παρακάτω αποφάσεις αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπόνησης και 

Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης: 

α) Αποφάσεις έγκρισης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης από τα Δημοτικά Συμβούλια 

Δήμων Ανατολικής Μάνης και Δυτικής Μάνης. 

β) Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Πελοποννήσου 

Επίσης, ο φορέας επισυνάπτει στην αίτηση κάθε πρόσθετο παραστατικό στοιχείο, πέραν των 

παραπάνω, που αναφέρεται στον Οδηγό. 

Ελλείψεις Δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Στρατηγικής ΟΧΕ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις δια της ΕΥΔ ΕΠ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου επί των νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που συνδέεται με την πρόταση, στις οποίες  ο φορέας που καταθέτει την πρόταση οφείλει να 

απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Στην 

περίπτωση που δεν αποκατασταθούν οι ελλείψεις εντός της ως άνω προθεσμίας η πρόταση 

απορρίπτεται.  
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η πρόταση ΟΧΕ για την περιοχή της Μάνης αξιολογείται με βάση τα εγκεκριμένα, από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κριτήρια και μεθοδολογία για την επιλογή της Στρατηγικής και 

του Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ, τα οποία επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV του Οδηγού Εκπόνησης και 

Εφαρμογής που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την μεθοδολογία της Άμεσης Αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση της πρότασης θα διενεργηθεί σε δύο Στάδια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 

IV του Οδηγού – Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης: 

Στάδιο Α:  Έλεγχος εκπλήρωσης των όρων της πρόσκλησης 

Στάδιο Β:  Αξιολόγηση της Στρατηγικής ΟΧΕ 

1. Κριτήρια Ποιότητας της Στρατηγικής 

2. Κριτήρια Ποιότητας του Σχεδίου Δράσης 

3. Κριτήρια Συμμετοχικότητας στον Σχεδιασμό της Στρατηγικής και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης 

Ως ελάχιστη συνολική βαθμολογία θετικής αξιολόγηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης 

ορίζονται οι 6,0 μονάδες. 

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων  

Ο Φορέας Στρατηγικής δύναται να υποβάλλει ένσταση στην αρμόδια ΕΥΔ σχετικά με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της με αριθ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ3521/Β/1.11.2016). Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι, της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης.  

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Φορέα Στρατηγικής που 

υποβάλλει την πρόταση.  

Η ΕΥΔ πρωτοκολλεί την υποβαλλόμενη ένσταση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ, εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.  

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της έντασης εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ και 

κοινοποιούνται στον Φορέα που υπέβαλε την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και 

αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.  

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔ που 

συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης στην οποία αφορά η ένσταση. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την 

απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά στα αποτελέσματα του Σταδίου Α γίνει δεκτή, η ΕΥΔ 

προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β.  
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Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά στα αποτελέσματα του Σταδίου Β της αξιολόγησης γίνει 

δεκτή, η  προτεινόμενη Στρατηγική αξιολογείται θετικά. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΥΔ εισηγείται την 

έκδοση Απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής. 

Έκδοση απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σε συνέχεια 

προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της ΕΥΔ του ΕΠ. 

Δημοσιοποίηση της Απόφασης έγκρισης σε ΦΕΚ και κατόπιν στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π. 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης, και άλλες διευκρινίσεις 

αρμόδιοι είναι οι κ.κ. Μπεντεβής Νικόλαος, Παπαηλίου Ελένη,   τηλέφωνο 2713601390, 2713601376 , 

e-mail: nbedavis@gmail.com, epapailiou@gmail.com   

Πρόσθετες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», το Σύστημα Διαχείρισης 

του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους 

κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 

υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydpelop.gr. Ο εν λόγω 

δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων 

για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

 

Πέτρος Τατούλης 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση έγκρισης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης 

2. Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (τα κριτήρια επιλογής της Στρατηγικής παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV 

του Οδηγού) 

3. Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ 

2014-2020» 

4. Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

της Εθνικής Αρχής Συντονισμού – ΕΣΠΑ. 

5. Η με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση 

«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Απόφαση Υφυπουργού. 
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Κοινοποίηση:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  

 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  

Εθνική Αρχή Συντονισμού  

 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)  

Μητροπόλεως 3 , 105 57, Αθήνα  

 Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής / 105 57, Αθήνα  

 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Νίκης 10, 10563 Αθήνα  

 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Νίκης 10, 10563 Αθήνα 

Εσωτερική διανομή: 

1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου  

2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου  

3. Αρμόδια Στελέχη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για πληροφορίες 

4. Πρωτόκολλο για Χρονολογικό Αρχείο  
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