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Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 24 Α του Ν.4314/2014 προβλέπεται η συγκρότηση 
13 Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ οι οποίες, μεταξύ 

άλλων, πρέπει να διατυπώσουν τη γνώμη τους προς τις Διαχειριστικές Αρχές των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σχετικά με την εξειδίκευση των 

Προγραμμάτων αυτών. Η υποχρέωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη 
εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 32030/ΕΥΣΣΑ798/20.03.2015 του Υπουργείου σας προς τις 
Διαχειριστικές Αρχές.  

Αμέσως μετά τη συνάντησή μας στις 23 Μαρτίου και προκειμένου να 
συγκροτηθούν οι 13 ΠΕΑΣ, ζήτησα από τον Υπουργό Εσωτερικών με την επείγουσα 

επιστολή μου με αρ. πρωτ. 785/27.03.2015, την οποία σας κοινοποίησα, τον ορισμό 
εκπροσώπων των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με ανάλογες επιστολές μου προς 

τους Περιφερειάρχες και τους Προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) 
ζήτησα τον ορισμό και των δικών τους εκπροσώπων.  

Επειδή μέχρι σήμερα έχει ορίσει τον εκπρόσωπό της μόνο μία Περιφέρεια, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ δεν μπορεί να συγκροτήσει τις ΠΕΑΣ, ενώ τρέχουν οι 

προθεσμίες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο σας για την εξειδίκευση των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως φαίνεται και από το συνημμένο έγγραφό του 



(με αρ. πρωτ. 1804/26.03.2015) περιμένει τις προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης εντός 15 εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 16 Απριλίου 2015.  

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να δώσετε σχετικές οδηγίες προς τις 

Διαχειριστικές Αρχές, ώστε να παρατείνουν τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου την 
προθεσμία υποβολής των προτάσεων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επίσης προτείνουμε, μέχρι να 
συγκροτηθούν οι ΠΕΑΣ, οι Διαχειριστικές Αρχές να συνεργαστούν όσον αφορά τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 

όσον αφορά τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η ΚΕΔΕ θα αναλάβει την πρωτοβουλία να συμβάλλει στον συντονισμό 

των ΠΕΑΣ και, μέχρι τη συγκρότησή τους, των ΠΕΔ.  

Όλα τα ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία των Δήμων και των συλλογικών 

οργάνων τους (ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΠΕΑΣ) θα διευκολυνθούν αποτελεσματικά μόλις 
συγκροτηθεί η κοινή Επιτροπή που συμφωνήσαμε στη συνάντησή μας.  

Κύριε Υπουργέ  

Εκτιμούμε ότι η εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί μια 

πρώτη σημαντική ευκαιρία προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στα θέματα 
που αφορούν τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό, με στόχο τη διασφάλιση της αμοιβαία 

επωφελούς συνεργασίας Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων και τη 
διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας των έργων και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20124 – 2020, με στόχο την 

ολοκληρωμένη Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας 
και της κοινωνίας μας. 
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