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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 

 

26 Ιουνίου 2019 
 

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, και τροποποιήθηκε με την 3326/16-9-2016 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, συνήλθε στην 5η Συνεδρίασή της, στις 

26/6/2019 στην Τρίπολη μετά την με αρ. πρωτ. 2211/14-06-2019 

πρόσκληση του Προέδρου της, Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου.  

Στη 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα 

ψήφου επί συνόλου 55 μελών,  και  7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί 

συνόλου 17 μελών. (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 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης. 

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

2014-2020 

1. Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 και 

παρουσίαση/συζήτηση επί βασικών σημείων της Ετήσιας Έκθεσης 

Υλοποίησης του 2018. 

2. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό ενεργοποίησης και υλοποίησης 

του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, έως το τέλος του έτους 2019. 
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3. Ενημέρωση για την πορεία εξειδίκευσης του Ε.Π «Πελοπόννησος» 

2014-2020 – Εξειδίκευση νέων δράσεων ή/και τροποποιήσεις 

προηγούμενων εξειδικεύσεων προς έγκριση - Κριτήρια επιλογής 

πράξεων. 

4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των Στρατηγικών για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη. 

5. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος. 

 

ΙΙΙ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 

2014-2020 / συζήτηση επί βασικών σημείων της Αναθεώρησης.  

 

2. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων: 

 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – (οικονομική 

πρόοδος/ ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής/θεματικοί 

στόχοι/θεματική συγκέντρωση)   

 Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης  

 Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ  

 Συνοπτική ενημέρωση για τους  Κοινούς  δείκτες μακροπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων ΕΚΤ  

 Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας  και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά 

συστήματα των διοικητικών πηγών  

 Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής 

Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου 

σχεδιασμού 2021 – 2027  

 

3. Άλλα θέματα 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα 

παρακάτω συμπεράσματα και αποφάσεις. 

 

1.  Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τα Πρακτικά της 4ης συνεδρίασης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 

στην Καλαμάτα. 
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2.  Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της παρούσας 5ης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, ενώ 

παρουσίασε τα βασικά σημεία της προόδου εφαρμογής του, με επισήμανση 

της ιδιαίτερης επιτάχυνσης ενεργοποίησης και υλοποίησης το έτος 2018 και 

το πρώτο εξάμηνο του 2019, 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 

ενεργοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους 2019, με την πλήρη 

ενεργοποίηση του Προγράμματος. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εφαρμογή των Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης στη Περιφέρεια, καθώς και στην Πρόταση της Περιφέρειας προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ολιστική Διαχείριση Αστικών Λυμάτων 

στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, στη βάση της κυκλικής οικονομίας, ως ένα 

πρότυπο Πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. 

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.  

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 εφαρμογής του Προγράμματος και την 

στοχοθέτηση υλοποίησής τους έως το τέλος του έτους 2019.  
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4. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 και 

έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε επί των βασικών σημείων της 

Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2018. Στη συνέχεια η Επιτροπή 

Παρακολούθησης εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2018 

και εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, να λάβει υπ’ όψη 

της και να προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις που απαιτούνται, σύμφωνα 

με τα σχόλια/παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

που θα αναρτηθούν στον ΔΙΑΥΛΟ μέχρι και την 27η/6/2019. 

 

5. Συζήτηση και έγκριση των νέων και τροποποιημένων 

εξειδικεύσεων και των αντίστοιχων κριτηρίων επιλογής 

πράξεων 

Παρουσιάστηκαν και εγκρίνονται οι εξειδικεύσεις τεσσάρων (4) νέων 

δράσεων, καθώς και η μεθοδολογία και τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 

πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 4,76 εκατ. €, ενώ παράλληλα 

παρουσιάσθηκαν και εγκρίνονται οι τροποποιήσεις τεσσάρων (4) 

εξειδικεύσεων των Δράσεων 9.i.3, 9.iii.1, 9ii.1α και 4.γ.1, με τις 

αντίστοιχες τροποποιήσεις προϋπολογισμών και της μεθοδολογίας και των 

κριτήριων επιλογής πράξεων. 

Συγκεκριμένα εγκρίνονται εξειδικεύσεις και κριτήρια επιλογής πράξεων των 

παρακάτω δράσεων : 

1) Δράση 2.γ.2: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων 

και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου». 

2) Δράση 8.iii.2: «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε 

επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

3) Δράση 9.i.3: «Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών 

(παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα 

που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Πρόγραμμα για 

την εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)» 

4) Δράση 9ii.1α: «Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την 

προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο 
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κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου 

στέγασης)». 

5) Δράση 9.iii.1: «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και 

εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες». 

6) Δράση 9.iv.9 : «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή 

Υγείας, αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη 

διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

7) Δράση 9iv.ΒΑΑ.1  : «Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες», 

8) Δράση 4.γ.1: «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής απόδοσης με την 

δημιουργία κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» 

 

Παράλληλα, 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, των οποίων 

εγκρίθηκε η εξειδίκευσή τους. 

 

6.  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 2018, 

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

ΕΥΔ παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης & 

επικοινωνίας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019. 

 

7. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, καθώς και για την Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης 

για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης του ΕΠ «Πελοπόννησος». Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 
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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. Οι εκπρόσωποι Γενικής 

Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τον διάλογο που αναπτύχθηκε από τα μέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, προέβη σε ειδικές επισημάνσεις για τις 

παρεμβάσεις Χωρικής Ανάπτυξης ως προς τον τρόπο σχεδιασμού και 

εφαρμογής αυτών των στρατηγικών. Αντίστοιχες τοποθετήσεις έγιναν επί 

του θέματος και της σημασίας του και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και από τον Γενικό 

Διευθυντή της ΕΑΣ. 

Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη διεύρυνση 

των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στο ΕΠ «Πελοπόννησος», με τον 

σχεδιασμό δύο Στρατηγικών ΟΧΕ, σε αντίστοιχες περιοχές της Περιφέρειας, 

εκ των οποίων η μία Στρατηγική, για την περιοχή της Μάνης, εγκρίθηκε 

τον Μάρτιο 2019.  

Επίσης, η ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» ενημέρωσε την Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την πρόοδο Εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και για τον 

προγραμματισμό εξέλιξης της εφαρμογής της στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Πελοπόννησος».  

Ιδιαίτερη εστίαση έγινε στον Μηχανισμό διαχείρισης, παρακολούθησης και 

Εφαρμογής της Στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας και ανεπτύχθη 

εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, τόσο με ειδικές επισημάνσεις από τους εκπροσώπους της 

Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και με αντίστοιχες τοποθετήσεις του Προέδρου 

της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του 

Γενικού Διευθυντή της ΕΑΣ. 

 

9. Οριζόντια Θέματα 

α) Παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ η πρόταση της 

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Αξιολόγησης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 

εξουσιοδότησε την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου να προβεί σε 

τυχόν άλλες τροποποιήσεις, κατόπιν συνεργασίας της με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ). 
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β) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τους εκπρόσωπους της 

ΕΥΣΕ για: 

 Τις υποχρεώσεις και τη μέχρι σήμερα υλοποίηση, σχετικά με τη 

Θεματική Συγκέντρωση του ΕΣΠΑ. 

 Την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ ανά Θεματικό Στόχο. 

 Την πρόοδο εφαρμογής των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης, στο 

σύνολο του ΕΣΠΑ. 

 Τους στόχους δαπανών του ΕΣΠΑ για το 2019. 

 Τις διαδικασίες προετοιμασίας κλεισίματος των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. 

 Τις ανάγκες επιτάχυνσης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κατ’ ακολουθία του ΕΠ 

«Πελοπόννησος». 

γ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της 

ΕΥΣΣΑ για: 

 Τη διαδικασία κατανομής του Αποθεματικού Επίδοσης των ΕΠ εντός 

του έτους 2019. 

 Τις διαδικασίες και τα στάδια προετοιμασίας σχεδιασμού της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 

 Τις βασικότερες διαφοροποιήσεις που περιλαμβάνονται στη νέα 

προγραμματική περίοδο, σε σχέση με την τρέχουσα. 

 

δ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της 

ΕΥΣΕΚΤ για :  

 τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε εθνικό 

επίπεδο. 

 Τις διαδικασίες μέτρησης κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων. 

 Την πρόοδο εκπόνησης των αξιολογήσεων δράσεων του ΕΚΤ και την 

ανάγκη επικαιροποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης. 

ε) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της 

ΓΓΕΤ περί των οριζόντιων προκηρύξεων του τομεακού ΕΠΑΝΕΚ, για 
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δράσεις έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας στη Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και τόνισε την ανάγκη της στενής συνεργασίας της ΓΓΕΤ 

με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αποτελεσματική 

ενεργοποίηση αντίστοιχων Δράσεων RIS3 στο  ΕΠ «Πελοπόννησος». 

στ) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού εξέφρασε την 

ικανοποίησή της επί της πορείας εφαρμογής των δράσεων πολιτισμού 

στο πλαίσιο του ΕΠ. 

ζ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για τις παρεμβάσεις του Τομέα της Υγείας που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΠ και εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για μικρές διαχειριστικές τροποποιήσεις στην 

εξειδίκευση του ΕΠ, για πράξεις Υγείας που εντάσσονται σ’ αυτό όπως η 

δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων έως 48 μήνες, σύμφωνα με 

τη διαθεσιμότητα των πόρων του ΕΠ. 

 

10. Λοιπές ανακοινώσεις/παρεμβάσεις 

α) Η εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία σε 

παρέμβασή της τόνισε την ικανοποίησή της για την εξειδίκευση της 

δράσης 9.iv.9 «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή 

Υγείας, αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη 

διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και τόνισε την σημασία και 

τη σπουδαιότητα αυτής της δράσης. 

β) Οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και 

Αστικής Ανάπτυξης κατά τις παρεμβάσεις τους για την Στρατηγική RIS3 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και για τις Στρατηγικές Χωρικής 

Ανάπτυξης τόνισαν τα εξής: 

i) Εν όψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 κατά 

την οποία θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι οι πόροι του ΕΣΠΑ για 

δράσεις καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας, θα είναι 

σκόπιμο να εξετασθεί η δημιουργία ενός δυναμικού μηχανισμού για 

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων εργαλείων παρακολούθησης 

της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), 

καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣΕΚ. 

ii) Σχετικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

επεσήμαναν ότι, εν όψει της προετοιμασίας της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
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λογική του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός οράματος και μιας 

πραγματικά ολοκληρωμένης Στρατηγικής των πόλεων. 

γ) Οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης 

του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, καθώς επίσης και για την πρόοδο 

υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(ΤΟΜΥ). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020. 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΥ  

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
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