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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 

 

30 Νοεμβρίου 2018 
 

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 4η Συνεδρίασή της, στις 30/11/2018 στην 

Καλαμάτα μετά την με αρ. πρωτ. 3201/16-11-2018 πρόσκληση του 

Προέδρου της, Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  

Στη 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου παρέστησαν 36 μέλη με δικαίωμα 

ψήφου επί συνόλου 65 μελών,  και  6 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 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  

 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

2014-2020 

1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-

2020 – Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 

2. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Συμπεράσματα / 

ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής. 

3. Ενημέρωση για την πορεία εξειδίκευσης του Ε.Π «Πελοπόννησος» 

2014-2020 – Νέες δράσεις προς εξειδίκευση - Κριτήρια επιλογής 

πράξεων 
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4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 

και τις δραστηριότητες και τα μέτρα ενίσχυσης της προβολής που θα 

πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος. 

5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Παρεμβάσεων 

 

ΙΙΙ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)  

2. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες 

επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)  

3. Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027  

• Εισήγηση της ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και 

στρατηγικού σχεδιασμού  

• Εισήγηση της ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με τον Κανονισμό ΕΚΤ+  

4. Άλλα θέματα 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

 

1.  Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τα Πρακτικά της 3ης συνεδρίασης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2017 

στην Τρίπολη. 

2.  Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της παρούσας 4ης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, ενώ 

παρουσίασε την πρόοδο εφαρμογής του, με επισήμανση της ιδιαίτερης 

επιτάχυνσης ενεργοποίησης και υλοποίησης το έτος 2018, αφού 

αμβλύνθηκαν οι αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής μέχρι το τέλος του 

2017. Επισήμανε τις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέχρι 

σήμερα στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» και ανέφερε τις 

σημαντικότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν εντός του έτους 2019, 

με την πλήρη ενεργοποίηση του Προγράμματος. 
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Συνέδεσε δε, την ανάγκη της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020) 

με τον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας περιόδου 

(2021 – 2027). 

 

3.  Πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 και προγραμματισμός. 

Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αναφορικά με: 

(α) το επίπεδο και την πρόοδο ενεργοποίησης και υλοποίησης του 

Προγράμματος (εξειδικεύσεις, προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις, 

πληρωμές) 

(β) τον προγραμματισμό ενεργειών του Προγράμματος και την 

στοχοθέτηση υλοποίησής τους έως το τέλος του έτους 2018 και του έτους 

2019. 

(γ) ενέργειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης 

Υλοποίησης του Προγράμματος, έτους 2017. 

 

4.  2η Αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 – 

Συμπεράσματα/Ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον Αξιολογητή 

σχετικά με τα βασικά συμπεράσματα/ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης 

της Εφαρμογής του ΕΠ, καθώς επίσης και σχετικά με την προταθείσα 

2η Αναθεώρηση του Προγράμματος και τις βασικές τροποποιήσεις 

που περιλαμβάνει. 

 

5. Συζήτηση και έγκριση των νέων εξειδικεύσεων και των 

κριτηρίων επιλογής πράξεων 

Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν 14 νέες δράσεις προς εξειδίκευση καθώς 

και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων της, συνολικού 

προϋπολογισμού 29,93 εκατ. €, ενώ παράλληλα παρουσιάσθηκαν και 

εγκρίθηκαν δύο τροποποιήσεις εξειδικεύσεων των Δράσεων 3.α.1 και 
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10.1α, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις προϋπολογισμών με αύξηση του 

συνολικού προϋπολογισμού εξειδικεύσεων κατά 10,1 εκατ. € και ως προς 

τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν εξειδικεύσεις των παρακάτω δράσεων : 

1) Δράση 1.α.1: «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/ και 

επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην 

Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων 

της Περιφέρειας». 

2) Δράση 1.β.3.1: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας 

και Διάδοσης Γνώσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

3) Δράση 2.β.2.2: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη: ηλεκτρονικού 

επιχειρείν (e-business)» 

4) Δράση 3.α.1: «Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» 

5) Δράση 3.α.2.1: «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ για ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» 

6) Δράση 3.α.2.2: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

7) Δράση 3.δ.1.1 με τίτλο: «Δημιουργία cluster σε δυναμικούς τομείς της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

8) Δράση 3.δ.2.1: «Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές 

εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες (Επιχειρούμε 

Έξω)» 

9) Δράση 8.iii.1: «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου από ανέργους» 

10) Δράση 9.i.4: «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» 

11) Δράση 9.ii.2α: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την 

προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον ρομά, (επιδότηση ενοικίου 

στέγασης)» 

12) Δράση 9.ii.1β: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την 

προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά» 

13) Δράση 9.ii.4: «Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή 

Συμβουλευτική των Ρομά» 

14) Δράσης 9.iv.4: «Δομές και Δράσεις Παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 
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15) Δράση 10.1α: «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

16) Δράση 5.α.4: «Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου πλημμύρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου)».  

 

Η Επιτροπή παρακολούθησης εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» για περιορισμένης κλίμακας αλλαγές στα κείμενα ή / και 

στα κριτήρια επιλογής και ένταξης πράξεων κατά τις αντίστοιχες 

προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίες δεν αναιρούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δράσεων. 

 

6.  Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για 

την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 και έγκριση του Σχεδίου για 

το έτος 2019. 

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 2018, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ. Επίσης, η 

ΕΥΔ παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης & 

επικοινωνίας και η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε το επικοινωνιακό 

σχέδιο δράσης, για το έτος 2019, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 

385.000 €. 

 

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 

υλοποίηση των δύο (2) εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης και της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, που 

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-

2020. 
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Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη 

διεύρυνση των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στο ΕΠ 

«Πελοπόννησος», με τον σχεδιασμό δύο Στρατηγικών ΟΧΕ, σε 

αντίστοιχες περιοχές τις Περιφέρειας. 

 

9. Οριζόντια Θέματα 

α) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τους 

εκπρόσωπους της ΕΥΣΕ για: 

 Την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ ανά Θεματικό Στόχο 

 Τους στόχους δαπανών για το 2018 

 Τις ανάγκες επιτάχυνσης της εφαρμογής 

 Τις ειδικές κατηγορίες έργων 

 Τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

β) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο 

της ΕΥΣΣΑ για τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών του 

ΕΠ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι κανονιστικές και οι άλλες 

απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε, επίσης, για τις 

ενέργειες των υπηρεσιών της ΕΑΣ στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης των δεικτών με στόχο την αρωγή των 

Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων, καθώς και για την 

εκπλήρωση και την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησής 

τους. Τέλος, έγινε σύντομη αναφορά για τις προβλέψεις της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, αναφορικά με 

το σύστημα δεικτών των προγραμμάτων. 

γ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε επίσης, από την 

εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για την πορεία διαπραγμάτευσης και 

στρατηγικού σχεδιασμού της Επόμενης Προγραμματικής 

Περιόδου 2021–2027. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόταση 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο 2021-2027. Επίσης, έγινε αναφορά στις 
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πολιτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, τη μεθοδολογία 

κατανομής των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και ιδιαίτερα στο 

αποτέλεσμα της πρότασης και τις δυσκολίες για τη χώρα μας. 

Τέλος έγινε αναφορά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί της 

πρότασης προϋπολογισμού και του κανονιστικού πλαισίου. 

Επισήμανε δε, την έμφαση των σχεδίων των νέων Κανονισμών 

στη Χωρική Ανάπτυξη και αναφέρθηκε στη θετική εμπειρία 

εφαρμογής της Περιφέρειας σε δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης στην 

τρέχουσα περίοδο. 

δ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο 

της ΕΥΣΕΚΤ για τον Κανονισμού ΕΚΤ+ της Επόμενης 

Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Επίσης, από την 

εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ ενημερώθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την εξέλιξη της εφαρμογής του Σχεδίου 

Αξιολόγησης, ως προς τις οριζόντιες αξιολογήσεις δράσεων του 

ΕΚΤ. 

ε) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο 

της ΓΓΕΤ περί των οριζόντιων προκηρύξεων του τομεακού 

ΕΠΑΝΕΚ, για δράσεις έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας στη 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

στ) Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO) 

εξέφρασαν την  άποψη ότι η πρόοδος εφαρμογής του 

Προγράμματος είναι αντίστοιχη αυτής των περισσότερων ΠΕΠ, 

τόνισαν δε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών και 

ενεργειών υλοποίησης/εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 1 - 

καινοτομία, έρευνα, επιχειρηματικότητα και τεχνολογίες 

επικοινωνίας και πληροφόρησης, δράσεις για τις οποίες στην 

περίοδο 2020-2027 πρόκειται να διατεθεί το 35% των πόρων, 

ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 7 δις. Ευρώ. 

Ως εκ τούτου τόνισαν την ανάγκη ουσιαστικής λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) με 

την δημοσιοποίηση των εργασιών και των αποτελεσμάτων/ 

προτάσεων του, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας θετικού 

επιχειρηματικού κλίματος με την προώθηση των αναγκαίων 

θεσμικών αλλαγών σύμφωνα με την έρευνα της παγκόσμιας 
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τράπεζας  “doing business” (http://www.doingbusiness.org/ 

en/data/exploreeconomies/greece#). 

Αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για την μετά από έτη, θετική εξέλιξή για την 

υλοποίηση του ΣΔΙΤ  «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων», αλλά τόνισαν ότι αυτό δεν αρκεί αν δεν 

εφαρμοσθούν συστημικές δράσεις αφενός πρόληψης,διαλογής 

και διαχείρισης στην πηγή και αφετέρου ανακύκλωσης. Σ’ αυτές 

τις δράσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην 

παρούσα αλλά και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Σημαντική επίσης προσπάθεια θα πρέπει να γίνει  για την 

αξιοποίηση των πόρων του ΕΠ στον τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, με στόχο την διαφάνεια και την άμεση και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Για το πρόγραμμα/πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης των 

δράσεων, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους από τον απολογισμό αυτών των δράσεων 

κατά το έτος 2018, ενώ τόνισαν την ανάγκη ευαισθητοποίησης 

των νέων και αναφέρθηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση βράβευσης 

μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 

πλαίσια της πρωτοβουλίας “EU in my region”. 

Σχετικά με τις πολιτιστικές υποδομές, τόνισαν την ανάγκη άρτιας 

λειτουργίας τους αλλά και ότι μπορούν να γίνουν πολλά 

περισσότερα στον τομέα της προβολής, του marketing και της 

ένταξής τους σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. 

 Τέλος, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης και τόνισαν την 

ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των 

παρεμβάσεων κάνοντας αναφορά σε καινοτόμες δράσεις που 

έχουν υλοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 

10. Λοιπές ανακοινώσεις/παρεμβάσεις 

α) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΜΟΔ ΑΕ, ενημέρωσε τα 

μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για μισθολογικά αιτήματα. 

http://www.doingbusiness.org/%20en/data/exploreeconomies/greece
http://www.doingbusiness.org/%20en/data/exploreeconomies/greece
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β) Η εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία 

σε παρέμβασή της τόνισε πρόβλεψης σε όλες τις υποδομές που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Πελοπόννησος» την 

προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Ευχαρίστησε δε, την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ΕΥΔ για την άριστη 

συνεργασία τους σε αυτόν τον τομέα. 

γ) Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ευχαρίστησε την εκπρόσωπο 

της Γενικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία για την 

συνεργασία και ανακοίνωσε την πρόθεση της Περιφέρειας για 

διάθεση πόρων από το ΕΠ «Πελοπόννησος» για δημιουργία  δύο 

(2) campus εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και 

μακροχρόνιας διαμονής για άτομα με αναπηρία. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020. 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΥ  

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
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