
 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Απρίλιο 2021 για τις 
κατευθύνσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «2η Διαβούλευση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 
βρίσκεται στον σύνδεσμο http://pde.espa2127.gr/ καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες 
https://dytikiellada.gr/ και www.pde.gov.gr.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
10.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32, Πάτρα) με παρουσία περιορισμένου 
αριθμού συμμετεχόντων εντός της αίθουσας λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης 
της νόσου COVID-19. 

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος 
Φαρμάκης, ο Προϊστάμενος τ η ς  Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Ιωάννης Φίρμπας 
και η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου.

Η εκδήλωση θα συντονιστεί διαδικτυακά, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, 
με ανοιχτή πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Για την συμμετοχή σας απαιτείται η εγγραφή σας μέσω της ηλεκτρονικής που 
θα βρείτε εδώ έως και την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της 
εγγραφής σας, θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σύνδεσμο για την 
σύνδεσή σας. 

Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε την πρόθεση σας να συμμετέχετε ενεργά 
μετά την ολοκλήρωση των κεντρικών ομιλιών και να σας δοθεί ο λόγος από τους 
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συντονιστές.  Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για τις παρεμβάσεις όπως 
θα δηλωθούν στην φόρμα εγγραφής.

Σε κάθε περίπτωση και πέραν της εκδήλωσης, για την αποστολή σχολίων ή 
ενδεχόμενων παρατηρήσεών σας επί του περιεχομένου του Σχεδίου μπορείτε να 
αποστείλετε σχετικό email έως και την 1η Οκτωβρίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην διεύθυνση grafeio2.pde@pde.gov.gr. 

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε τη πρόσκληση αυτή σε όσα στελέχη του 
φορέα σας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παρακολουθήσουν την διαβούλευση.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη προκειμένου να προχωρήσουμε στην οριστική 
διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων πολιτικής του Προγράμματός μας για την 
περίοδο 2021-2027.

Με εκτίμηση,

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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