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ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, για το έτος 

2017, αναφέρεται στην πρόοδο εφαρμογής του ΕΠ, αφ’ ενός στο χρονικό διάστημα 

από 01/01/2017 έως 31/12/2017, αφ’ ετέρου από την έναρξη επιλεξιμότητας της 

περιόδου 2014-2020, μέχρι και 31/12/2017. Η εξέταση της εφαρμογής του 

Προγράμματος αναφέρεται στα στοιχεία ενεργοποίησης του προϋπολογισμού του, 

ήτοι στον προϋπολογισμό δράσεων που εξειδικεύθηκαν και στις προσκλήσεις που 

δημοσιεύθηκαν, καθώς και στα στοιχεία υλοποίησης, ήτοι εντάξεις πράξεων, 

υπογεγραμμένες συμβάσεις και δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. 

Επιπλέον, το έτος 2017 εκπληρώθηκαν ορισμένες θεματικές αιρεσιμότητες, με 

αντίστοιχες θεσμικές ή/και διοικητικές παρεμβάσεις, οι οποίες επηρέασαν ή / και 

αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την ενεργοποίηση και εφαρμογή του ΕΠ. Οι 

αιρεσιμότητες αυτές είναι, σε εθνικό επίπεδο οι Τ.01.2, Τ.02.1, Τ.04.1 και σε 

περιφερειακό επίπεδο, η Τ.06.2.  

Το επίπεδο και η πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ, τόσο από την 

έναρξη εφαρμογής του μέχρι και το τέλος του 2017, όσο και διακριτά εντός του 

έτους 2017, πολύ συνοπτικά έχουν ως εξής:  

1. Η συνολική εξειδίκευση του Προγράμματος, μη συμπεριλαμβανομένης της 

εξειδίκευσης των δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ), μέχρι 

την 31η/12/2017, ανέρχεται  σε 184,7 εκατ.€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης, ποσό που αντιστοιχεί στο 64,92% του ΕΠ. Σε επίπεδο ΕΔΕΤ, για 

δράσεις ΕΤΠΑ, η εξειδίκευση ανέρχεται σε 161,85 εκατ.€, ενώ για δράσεις ΕΚΤ 

η εξειδίκευση φθάνει στα 22,86 εκατ.€. 

Το έτος 2017 εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν οι 

προϋπολογισμοί προηγούμενων εξειδικεύσεων προϋπολογισμού 54,72 εκατ.€ 

Τα 50,86 εκατ. € αφορούσαν σε δράσεις ΕΤΠΑ και τα 3,86 εκατ.€ αφορούσαν 

σε δράσεις ΕΚΤ. 
2. Συνολικά μέχρι το τέλος του 2017, εκδόθηκαν προσκλήσεις προς δυνητικούς 

δικαιούχους, προϋπολογισμού 138,94 εκατ.€ (48,83% του προϋπολογισμού του 

ΕΠ). Τα 119,65 εκατ.€ αφορούσαν σε δράσεις ΕΤΠΑ και τα 19,29 εκατ.€ σε 

δράσεις ΕΚΤ. 

Το έτος 2017, δημοσιεύθηκαν προσκλήσεις προϋπολογισμού 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 73,12 εκατ.€. Τα 62,0 εκατ.€ 

αφορούσαν σε δράσεις ΕΤΠΑ και 11,12 εκατ.€ σε δράσεις ΕΚΤ. 

3. Ο προϋπολογισμός των πενήντα τριών (53) ενταγμένων πράξεων μέχρι και το 

2017 ανήλθε σε 90,92 εκατ.€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

(31,96% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Τα 78,44 εκατ.€ αφορούν σε τριάντα 
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τρεις (33) πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το  ΕΤΠΑ και 12,49 εκατ.€ σε 

είκοσι (20) πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. 

Οι εντάξεις του έτους 2017 ήταν προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης 30,55 εκατ.€, εκ των οποίων 26,99 εκατ.€ αφορούν σε 

πράξεις ΕΤΠΑ και 3,55 εκατ.€ σε πράξεις ΕΚΤ. 

4. Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συνολικό συμβατικό τίμημα, μέχρι το τέλος 

του 2017 έφθασε στα 65,0 εκατ.€ (το 71,5% του αντίστοιχου προϋπολογισμού 

ένταξης, ή το 22,8 % του προϋπολογισμού του ΕΠ). Τα 53,12 εκατ.€ αφορούν 

σε πράξεις/έργα ΕΤΠΑ, ενώ οι συνολικές συμβάσεις πράξεων ΕΚΤ, ανέρχονται 

σε 11,9 εκατ.€. 

Το έτος 2017 υπογράφηκαν συμβάσεις για το σύνολο του Προγράμματος ύψους 

6,7 εκατ.€, εκ των οποίων 3,6 εκατ.€ για πράξεις ΕΤΠΑ και 3,1 εκατ. € για 

πράξεις ΕΚΤ. 

5. Οι δαπάνες του ΕΠ που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους, μέχρι το τέλος του 

έτους 2017, ανήλθαν σε 39,81 εκατ.€ (13,99% του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού του ΕΠ), εκ των οποίων τα 31,65 εκατ.€ αφορούν σε δαπάνες 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και τα 8,16 εκατ.€ σε δαπάνες 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. 
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Από τα παραπάνω συνολικά ποσά οικονομικής ενεργοποίησης και υλοποίησης του 

Προγράμματος, το 80% συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από 

τις δαπάνες/πληρωμές που δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εισρεύσει 

κοινοτικοί πόροι (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που αντιστοιχούν στο 90% των 

δαπανών/πληρωμών. 

Η πρόοδος της υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των πράξεων ΕΤΠΑ, είναι 

σημαντική στις «μεταφερόμενες» και phased της περιόδου 2007 – 2013 (κυρίως 

οδικές υποδομές, υποδομές εκπαίδευσης & υγείας), ενώ υφίσταται μία 

ολοκληρωμένη πράξη στον τομέα της υγείας. Στις πράξεις ΕΚΤ το μεγαλύτερο 

ποσοστό ολοκλήρωσης φυσικού αντικείμενο παρατηρείται στις πράξεις 

εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών ΑΜΕΑ, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΕΠ τα έτη 

2015 και 2016. 
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Όσον αφορά στην επιτευξιμότητα των οικονομικών στόχων του ΕΠ, με βάση τις 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι την 31η/12/2017, έχουν υπερκαλυφθεί οι 

απαιτούμενες δαπάνες για τον κανόνα ν+3 του έτους 2017, ενώ θεωρείται 

εξασφαλισμένη η κάλυψη των αντιστοιχών αναγκών για τον κανόνα ν+3 του 

2018.  

Αναφορικά με τους στόχους του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ, για τους ΑΠ2Β και 4 

φαίνεται να επιτυγχάνονται σε σημαντικό βαθμό, καθώς και για τον ΑΠ3 με 

εμφανιζόμενο κίνδυνο για τον δείκτη F100. Υφίσταται σοβαρός κίνδυνος μη 

επίτευξης των στόχων / οροσήμων για το 2018 για τον ΑΠ1 στο σύνολο των 

δεικτών και στον ΑΠ2Α, για τον δείκτη F100.  

Τα στοιχεία εφαρμογής του Προγράμματος σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, 

μέχρι 31/12/2017, πολύ συνοπτικά, παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

Σημείωση:Δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού των 

εξειδικεύσεων, οι εξειδικεύσεις που αφορούν στις Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ), καθώς και στις προσκλήσεις οι αντίστοιχες προσκλήσεις προς τους φορείς 

στρατηγικής ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ. 

 

ΑΠ1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 

εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 

περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ δημόσιας δαπάνης του 

Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 41,00 εκατ.€. 

Η ενεργοποίηση και υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας μέχρι και το 2017 

παρουσίασε σημαντική υστέρηση, η οποία οφείλεται σε ένα πλέγμα παραγόντων, 

όπως διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες ενεργοποίησης των Θεματικών 

Στόχων 1 & 2, (RIS3 και ψηφιακή πολιτική, μέχρι και το 2016) καθώς και η μέχρι 

το τέλος του 2017, αδυναμία χρήσης του κεντρικού ΠΣΚΕ για προσκλήσεις και 

αξιολόγηση πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2017 έχουν εξειδικευθεί δράσεις 

προϋπολογισμού 8,625 εκατ.€, ενώ το 2017 ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων 

ανήλθε στα 6,5 εκατ.€.  

Δημοσιεύθηκαν δύο προσκλήσεις εντός του έτους 2017 προϋπολογισμού 2,5 

εκατ.€, οι οποίες αναφέρονται, αφ’ ενός στη συμμετοχή του ΕΠ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, αφ’ 

ετέρου στην δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής 

της Στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας. 
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Η μία πράξη που εντάχθηκε στο πλαίσιο του ΑΠ1 κατά το έτος 2017, αφορούσε 

στην συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, προϋπολογισμού 2,0 εκατ.€. Το 

ποσό αυτό αντιστοιχεί και σε συμβατικό τίμημα, ενώ το 25% αυτού του ποσού, 

ήτοι 500.000 €, είναι δαπάνες του ΕΠ στο πλαίσιο του ΑΠ1. 

 

ΑΠ2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-

Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΚΤ, δημόσιας δαπάνης του 

Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 79.772.690 εκατ.€, κατόπιν της κατά 17,2% 

αύξησης του προϋπολογισμού του κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική 

Προσαρμογή).  

Μέχρι το τέλος του 2017 έχουν εξειδικευθεί δράσεις προϋπολογισμού 21,61 εκατ. 

€. Κατά το έτος 2017, εξειδικεύθηκε μία νέα δράση, ενώ τροποποιήθηκαν 

προηγούμενες εξειδικεύσεις δράσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

προϋπολογισμού των εξειδικεύσεων κατά 3,86 εκατ.€. Οι δράσεις αυτές 

αναφέρονται σε κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων και εργαζομένων, εναρμόνιση 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, σε ενίσχυση δομών (Κέντρα Κοινότητας, 

Δομές κακοποιημένων γυναικών, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ) και σε εξειδικευμένη εκπαιδευτική 

υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Εχουν εκδοθεί συνολικά δεκαέξι (16) προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους 

προϋπολογισμού 18,04 εκατ.€ εκ των οποίων (7) προσκλήσεις προϋπολογισμού 

11,12 εκατ. € δημοσιεύθηκαν εντός του 2017.  

Αντίστοιχα, μέχρι την 31η/12/2017, είχαν ενταχθεί δεκαοχτώ (18) πράξεις 

προϋπολογισμού 12,31 εκατ.€. Το 2017 εντάχθηκαν επτά (7) πράξεις 

προϋπολογισμού 3,55 εκατ.€. Οι ενταγμένες πράξεις αναφέρονται σε ενίσχυση 

δομών (Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ, Δομές κακοποιημένων γυναικών), εναρμόνιση 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 

μαθητών με αναπήρια ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στον ΑΠ2Α ανέρχονται σε 11,7 εκατ.€ (το 14,67% 

του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α), εκ των οποίων το ποσό των 3,1 εκατ.€ αφορούν 

συμβάσεις εντός του 2017. 

Οι δηλωθείσες δαπάνες του ΑΠ μέχρι 31/12/2017, έφθαναν στα 8,01 εκατ.€ εκ 

των οποίων τα 3,24 εκατ.€ δηλώθηκαν εντός του έτους 2017. 

 

Επίσης, στον ΑΠ2Α με την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική Προσαρμογή), έγιναν 

οι εξής τροποποιήσεις δεικτών ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 
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 9i: Ο δείκτης εκροών 10501 αντικατέστησε τον Τ2450. Ο δείκτης άμεσου 

αποτελέσματος 10502 και ο δείκτης μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων CR06 

αντικατέστησαν τον Τ2435 

 9ii: Προστέθηκαν οι δείκτες εκροών 05502 και 05503, καθώς επίσης και ο 

δείκτης αποτελεσμάτων 05504 για να μετράται η υλοποίηση των δράσεων που 

αφορούν σε δομές (Κέντρα Κοινότητας). 

 9iii: Οι δείκτες εκροών 10501, 05502, 05503 και 11501 αντικατέστησαν τους 

κοινούς δείκτες εκροών CO16 και CO17, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι για τη 

μέτρηση της υλοποίησης αντίστοιχων πράξεων (Εναρμόνιση, εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη ΑΜΕΑ, δομές κακοποιημένων γυναικών, ΚΔΗΦ κα). 

Οι δείκτες αποτελέσματος 10502, 05504 και 11509 αντικατέστησαν τον δείκτη 

αποτελέσματος Τ2435 

 9iv: Οι δείκτες εκροών 05502 και 05503 αντικατέστησαν τους κοινούς δείκτες 

εκροών CO12 και CO17, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι για τη μέτρηση της 

υλοποίησης αντίστοιχων πράξεων, που αφορούν σε δομές (πχ ΚΗΦΗ). 

  

ΑΠ2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΤΠΑ, δημόσιας δαπάνης του 

Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 25.000.000 εκατ.€. 

Μέχρι το τέλος του 2017 έχουν εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

26,54 εκατ.€. Το έτος 2017 δεν εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις, ωστόσο, 

τροποποιήθηκαν προηγούμενες εξειδικεύσεις, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό τους 

κατά 10,9 εκατ.€, έναντι εκείνων μέχρι το 2016. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε 

υποδομές υγείας και πρόνοιας και σε υποδομές προσχολικής και σχολικής 

εκπαίδευσης. 

Έχουν δημοσιευθεί συνολικά, έως την 31η/12/2017, εννέα (9) προσκλήσεις 

προϋπολογισμού 21,76 εκατ.€, εκ των οποίων οι πέντε (5), προϋπολογισμού 

14,25 εκατ.€, δημοσιεύθηκαν το 2017.  

Ο προϋπολογισμός των εννέα (9) ενταγμένων πράξεων, στο τέλος του έτους 

2017, ανερχόταν σε 14,89 εκατ.€. Οι τέσσερεις (4) πράξεις προϋπολογισμού 8,44 

εκατ. €, εντάχθηκαν το έτος 2017. Οι πράξεις αυτές αφορούν σε ενίσχυση 

εκπαιδευτικών υποδομών προσχολικής & σχολικής εκπαίδευσης, υποδομών υγείας, 

καθώς και υποδομών πρόνοιας. 

Το συμβατικό τίμημα των νομικών δεσμεύσεων στον ΑΠ2Β έφθανε, στο τέλος του 

2017, στα 6,38 εκατ.€. Εντός του έτους 2017, υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 

μόλις 42.154 €. 
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Οι δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους μέχρι το τέλος του 2017, 

ανήλθαν σε 4,34 εκατ.€. Από αυτές 0,29 εκατ.€ δηλώθηκαν το έτος 2017. 

Το επίπεδο εφαρμογής του ΑΠ2Β προσδιορίζεται κυρίως από μεταφερόμενες και 

phased πράξεις της περιόδου 2007-2013 

 

ΑΠ3: «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική 

στο περιβάλλον» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΤΠΑ, δημόσιας δαπάνης του 

Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 60.618.839 €, κατόπιν της κατά 4,3% 

αύξησης  του προϋπολογισμού του κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική 

Προσαρμογή). 

Μέχρι το τέλος του 2017, εξειδικεύθηκαν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

40,57 εκατ.€. Κατά το έτος 2017, ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων  κατόπιν 

τροποποιήσεων σε υπάρχουσες εξειδικεύσεις δράσεων αυξήθηκε κατά 8,45 εκατ.€. 

Οι δράσεις που έχουν  εξειδικευθεί αφορούν σε ορθολογική διαχείριση πόσιμου 

νερού, επεξεργασία λυμάτων, ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών χώρων, 

τουριστική προβολή της Περιφέρειας, ενεργειακή απόδοση ιδιωτικών και δημοσίων 

κτιρίων και δράσεις πρόληψης φυσικών Καταστροφών. 

Έχουν δημοσιευθεί επτά (7) προσκλήσεις προϋπολογισμού 19,77 εκατ. € εκ των 

οποίων οι τέσσερεις (4), προϋπολογισμού 10,75 εκατ.€ δημοσιεύθηκαν το 2017. 

Στο τέλος του έτους 2017, ο προϋπολογισμός των δώδεκα (12) ενταγμένων 

πράξεων ανήλθε σε 18,18 εκατ.€. Οκτώ (8) από αυτές τις πράξεις προϋπολογισμού 

9,72 εκατ.€, εντάχθηκαν το έτος 2017. 

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις, έως την 31η/12/2017, ήταν ύψους 8,26εκατ.€, εκ 

των οποίων, το ποσό των 920.731 € αφορούσε σε συμβάσεις που υπογράφησαν 

εντός του έτους 2017. 

Οι δηλωθείσες δαπάνες συνολικά ανήλθαν σε 6,70 εκατ.€, εκ των οποίων τα 2,50 

εκατ.€, αφορούν στο 2017.  

Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην εμφανιζόμενη σχετική υστέρηση εφαρμογής 

του Άξονα Προτεραιότητας, είναι κατά κύριο λόγο οι εξής: 

• Η καθυστέρηση εκπλήρωσης των θεματικών αιρεσιμοτήτων Τ.04.1 και Τ.06.2, οι 

οποίες εκπληρώθηκαν το 2017, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 

ενεργοποίηση και υλοποίηση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c & 6a. 

• Η δέσμευση σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού (26,8%) για Στρατηγικές 

ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ, η εφαρμογή των οποίων καθυστέρησε λόγω των αναγκαίων 

διαδικασιών σχεδιασμού τους και έγκρισής τους. 
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• Οι επί μακρόν διαβουλεύσεις με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Πολιτισμού, οι 

οποίες οριστικοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2018, με αποτέλεσμα την αδυναμία 

ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων που αφορούν σε πολιτιστικές υποδομές 

στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c. 

 

ΑΠ4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΤΠΑ, δημόσιας δαπάνης του 

Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 73.261.250 €. 

Μέχρι την 31η/12/2017, είχαν εξειδικευθεί δράσεις, προϋπολογισμού 82,5 εκατ.€. 

Κατά το έτος 2017 τροποποιήθηκαν προηγούμενες εξειδικεύσεις με αύξηση του 

προϋπολογισμού των εξειδικεύσεων κατά 25,0 εκατ €, έναντι εκείνων μέχρι και το 

έτος 2016. Οι δράσεις που έχουν εξειδικευθεί αφορούν στην λειτουργική 

αναβάθμιση οδικών συνδέσεων της Περιφέρειας με διευρωπαϊκά δίκτυα και στη 

μείωση της επικινδυνότητας του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας. 

Μέχρι το τέλος του 2017, είχαν εκδοθεί πέντε (5) προσκλήσεις προϋπολογισμού 

72,0 εκατ.€ Τρεις από αυτές τις προσκλήσεις προϋπολογισμού 34,5 εκατ. € 

εκδόθηκαν εντός του 2017. 

Ο προϋπολογισμός των πέντε (5) ενταγμένων πράξεων μέχρι το τέλος του 2017, 

ανήλθε σε 40,95 εκατ.€ , εκ των οποίων η μία, προϋπολογισμού 6,23 εκατ.€, 

εντάχθηκε εντός του 2017.  

Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα στο τέλος του 2017 έφθανε 

στα 34,6 εκατ. €, ενώ εντός του 2017, υπογράφησαν συμβάσεις ύψους μόλις 

101.701 €. 

Οι συνολικές δαπάνες που δήλωθηκαν από τους δικαιούχους μέχρι το τέλος του 

2017, ανήλθαν σε 18,93 εκατ, εκ των οποίων τα 7,62 εκατ.€, δηλώθηκαν το 

2017. 

Ο ΑΠ4 χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εφαρμογής, κυρίως λόγω phased & 

«μεταφερόμενων» πράξεων από την περίοδο 2007-2013, ενώ η καθυστέρηση 

συμβασιοποίησης πράξεων κατά το έτος 2017, καλύφθηκε κατά ένα βαθμό, το 

πρώτο τρίμηνο του 2018, με υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους 5,6 εκατ.€ 
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ΑΠ5: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Προγράμματος» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης (ΕΤΠΑ) δημόσιας δαπάνης του ΑΠ5 

ανέρχεται σε 3.617.840 € και αντιπροσωπεύει μόλις το 1,44% του 

προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5, αναφέρεται στην Τεχνική Βοήθεια για την ορθολογική 

και αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των Αξόνων Προτεραιότητας που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όσο και συνολικά του Προγράμματος ως 

επικεφαλής Ταμείο το ΕΤΠΑ. 

Έχει εξειδικευθεί το 100% του προϋπολογισμού του ΑΠ5 από το 2015, ενώ κατά 

το έτος 2016 εκδόθηκε πρόσκληση προϋπολογισμού (επίσης) ίσου με το 100% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ5, προς τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014-2020. 

Μέχρι το τέλος του 2017, είχαν ενταχθεί έξι (6) πράξεις προϋπολογισμού 2,42 

εκατ.€. Δύο από αυτές τις πράξεις προϋπολογισμού 603.440 €  εντάχθηκαν εντός 

του έτους 2017. 

Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα μέχρι την 31η/12/2017 

ήταν 1,87 εκατ.€. Από το ποσό αυτό, τα 526.860 €, αφορούν σε νομικές 

δεσμεύσεις που αντελήφθησαν το έτος 2017. 

Οι δηλωθείσες δαπάνες ανήλθαν στο τέλος του 2017 σε 1,18 εκατ.€. Από αυτές, οι 

607.335 € δηλώθηκαν το έτος 2017. 

Από την μέχρι τέλους του έτους 2017 ενεργοποίηση και υλοποίηση του Άξονα 

Προτεραιότητας, οι προοπτικές επίτευξης των στόχων είναι θετικές, σύμφωνα και 

με τον προγραμματισμό των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, ενώ παράλληλα οι 

ανάγκες χρήσης της Τεχνικής Βοήθειας είναι αυξημένες. Η μόνη κατηγορία 

παρεμβάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας που φαίνεται ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες άμεσης εφαρμογής, είναι η υποστήριξη δικαιούχων, με 

δεδομένη και την πολυπλοκότητα ενεργοποίησης αυτής της δράσης. 

 

ΑΠ6: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Προγράμματος» 

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης (ΕΚΤ) δημόσιας δαπάνης του ΑΠ6 

ανέρχεται σε 1.248.249 €, αντιπροσωπεύοντας το 1,5% του προϋπολογισμού του 

ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 

Ήδη από το 2015, έχει εξειδικευθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του (100%), 

ενώ το 2016 εκδόθηκε πρόσκληση προϋπολογισμού 1,25 εκατ.€ (το 100% του 
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προϋπολογισμού του ΑΠ5), προς τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014-2020. 

Μέχρι 31/12/2017, είχαν ενταχθεί δύο (2) πράξεις προϋπολογισμού 173.060 €, οι 

οποίες εντάχθηκαν αμφότερες το έτος 2016. Οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε 

Τεχνικούς Συμβούλους υποστήριξης της ΕΥΔ και σε κάλυψη των εξόδων 

μετακινήσεων των στελεχών της ΕΥΔ. 

Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα στον ΑΠ6 μέχρι την 

31η/12/2017, ήταν 173.060 €, αφορούσε συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το έτος 

2016. 

Τέλος, οι δηλωθείσες δαπάνες ανήλθαν στο τέλος του 2017 σε 148.587 €. Το 

σύνολο των δαπανών δηλώθηκε από τους δικαιούχους εντός του έτους 2017. 

 

Από την, μέχρι τέλους του έτους 2016, ενεργοποίηση και υλοποίηση του Άξονα 

Προτεραιότητας δεν διαπιστώνεται πρόβλημα επίτευξης των στόχων και είναι 

θετικές οι προοπτικές εφαρμογής του, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό των 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Η καθυστέρηση ενεργοποίησης των δράσεων 

υποστήριξης δικαιούχων πράξεων του ΕΚΤ, λόγω της πολυπλοκότητας των 

απαιτούμενων διαδικασιών, αναγκάζει την ΕΥΔ του ΕΠ για διερεύνηση 

δυνατότητας απλούστερης διαδικασίας υποστήριξης των δικαιούχων πράξεων ΕΚΤ, 

με δεδομένη την ιδιαιτερότητα εφαρμογής/υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ και της 

αδυναμίας ανταπόκρισης των δικαιούχων στις απαιτήσεις υλοποίησης αυτών των 

δράσεων. 

 


