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ΠΡΟΛΟΓΟ / ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα έθζεζε, απνηειεί ην ηξίην (3ν) παξαδνηέν ηνπ ππνέξγνπ «1ε Αμηνιφγεζε ηεο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 

2 ηεο απφ 3/6/2019 ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΔΓ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ 

θαη ηεο ΝΚΑΠ ΑΔ, φπσο ηζρχεη, κε ηελ απφ 23/7/2019, ηξνπνπνίεζή ηεο. 

 

Ρν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηα πεξηερφκελα 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δεδνκέλν φηη απνηειεί ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΞ 

«Ξεινπφλλεζνο», σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγηθέο ελφηεηεο πεξί απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη ζπλάθεηαο ηνπ ΔΞ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πξφηαζεο αλαζεψξεζεο κε βάζε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ αμηνινγηθψλ ελνηήησλ, 

αλαθέξεηαη ζηα εμήο:  

Ωο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, 

ε παξνχζα έθζεζε εζηηάδεη: 

 Πηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, αλά ζηάδην εθαξκνγήο 

(εληάμεηο, ζπκβάζεηο, δαπάλεο) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά Θεκαηηθφ Πηφρν, Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα θαη Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο. 

 Πηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, επί ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ 

ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, ζε θάζε ζηάδην εθαξκνγήο (εληάμεηο, ζπκβάζεηο, δαπάλεο). 

 Πηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηελ πξννπηηθή επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πινπνίεζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, Θεκαηηθψλ Πηφρσλ 

θαη Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Πηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 Πην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ ΔΞ ζηνπο ζηφρνπο ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, αλά ζηάδην εθαξκνγήο 

(εληάμεηο, ζπκβάζεηο, δαπάλεο). 

 

Αληίζηνηρα, σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία απνηειεί ηε δεχηεξε 

ελφηεηα ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, ε αμηνιφγεζε εζηηάδεη : 

 Πηε ζρέζε πινπνίεζεο νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο ην θπζηθφ 

αληηθείκελν εθθξάδεηαη κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ. 

 Πηηο απνθιίζεηο ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο πινπνίεζεο αλά δείθηε εθξνψλ, ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, ζηνπο 

νπνίνπο νθείινληαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 Πηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 2 

Ωο πξνο ηε ζπλάθεηα ηνπ ΔΞ, απηή αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, 

ήηνη ζηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Πηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ παξεκβάζεσλ ζηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο.  

 Πηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ήηνη 

ησλ πξάμεσλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ.  

 Πηε δηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαηφπηλ ηεο ήδε πξνηαζείζαο 

θαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ή/θαη λα εμππεξεηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη Δηδηθνί Πηφρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

 

Ρέινο θαη κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, αθνινπζνχλ νη 

πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΔΞ, ηφζν σο πξνο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε φια ηα 

δηαθξηηά κέξε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, κε θνξκφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε/αλαζεψξεζε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο αλάιπζεο SWOT. 

 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα αμηνιφγεζεο, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ παξφληνο 

παξαδνηένπ, ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ζην ζπκβαηηθφ ηνπ αληηθείκελν, ζην πξψην κέξνο ηνπ, 

πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο, φζνλ αθνξά ζηηο ελφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ παξαδνηέν, ήηνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ηνπ ΔΞ. 

 

Πην ζεκείν απηφ θαη κε δεδνκέλν φηη, ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ 

απαηηήζεθε ζηελή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηεο Νκάδαο Αμηνιφγεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή (ΔΓ), ε αλάδνρνο Δηαηξεία θαη ην ζχλνιν ηεο Νκάδαο Αμηνιφγεζεο ζέινπλ λα εθθξάζνπλ 

ηηο επραξηζηίεο ηνπο ζηα ζηειέρε ηεο ΔΓ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία ηνπο θαη ππνζηήξημε ηεο Νκάδαο Αμηνιφγεζεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο Αμηνιφγεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΔΞ. Ξαξάιιεια, ε αλάδνρνο Δηαηξεία δηα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο, ν νπνίνο είλαη θαη ν πεχζπλνο Αμηνιφγεζεο, ζέιεη λα δηαβεβαηψζεη ηελ 

πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηεο 

Αμηνιφγεζεο θαη θαη’ αθνινπζία ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, φηη φιε ε Νκάδα Αμηνιφγεζεο είλαη 

ζηε δηάζεζή ηνπο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη 

θπξίσο επί ηεο πξφηαζεο αλαζεψξεζεο, ε νπνία θηινδνμεί λα απνηειέζεη ηελ θχξηα εηζξνή γηα 

ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ πνπ ζα εηνηκάζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΞ λα ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο 

έγθξηζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 3 

Η. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή, γηα ηελ απηνηέιεηα ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, ζ’ απηφ ην κέξνο ηνπ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ 

«Ξεινπφλλεζνο», ε νπνία έρεη παξνπζηαζζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα παξαδνηέα. Ωο πξνο ηε 

ζπλάθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ κε ηηο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη κε ηελ 

ηζρχνπζα Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο, γίλεηαη επίζεο αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο κεζνδνινγηθέο 

παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο θαη απηήο ηεο ελφηεηαο. 

 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο έρεη δχν 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο. 

Ζ πξψηε έθθξαζή ηεο είλαη ε κέηξεζε / εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο παξέκβαζεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, πξηλ ηελ παξέκβαζε, ή / θαη ε εθηίκεζε ηεο δηαθνξάο ζε 

έλα θνηλσληθννηθνλνκηθφ κέγεζνο κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο απηνχ ηνπ κεγέζνπο, κε θαη ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε.1 

Ζ δεχηεξε έθθξαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε κέηξεζε / εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

εθάζηνηε ηηζέκελσλ ζηφρσλ, είηε νηθνλνκηθψλ, είηε ρξνληθψλ, είηε θπζηθψλ θ.ιπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», ην νπνίν απνηειεί 

Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ θαη κε δεδνκέλε ηε ρξνληθή ηνκή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο (7/11/2019), ήηνη 52 κήλεο πεξίπνπ απφ ηελ 

νπζηαζηηθή έλαξμε ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζήο ηνπ2, ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηελ κέηξεζε / εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ θπζηθψλ ζηφρσλ 

(δεηθηψλ εθξνψλ) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ κέρξη ηελ ρξνληθή ηνκή αλαθνξάο θαη 

πξννπηηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ (2023) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε απηή ηελ έθθξαζε ηεο έλλνηαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη, επίζεο ζε δχν επίπεδα: 

Πην πξψην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο εμεηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο σο πξνο ηξία ζηάδηα εθαξκνγήο, ήηνη σο πξνο ηηο εληάμεηο έξγσλ / πξάμεσλ ζην 

Ξξφγξακκα, σο πξνο ηηο ζπκβαζηνπνηήζεηο ππνέξγσλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη σο πξνο ηηο 

πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 

                                                 
1 Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, απηή ε έθθξαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

επίπησζεο κηαο παξέκβαζεο θαη απνηειεί δηαθνξεηηθή θαηεγνξία / είδνο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα ρέδηα 
Αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ρέδην Αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠ 

«Πεινπφλλεζνο». 
2
 Ωο νπζηαζηηθή έλαξμε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠ ζεσξείηαη ε 1ε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζήο ηνπ, ζηηο 30 

Ινπλίνπ 2015. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 4 

Πην δεχηεξν επίπεδν εμεηάδεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ θπζηθψλ ζηφρσλ, 

φπσο απηνί εθθξάδνληαη απφ ηνπο δείθηεο εθξνψλ, απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο κέρξη θαη ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ δηελεξγείηαη ε Αμηνιφγεζε, ηφζν ζε ζρέζε 

κε ηε ηξέρνπζα ηηκή θάζε δείθηε, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ζην 

ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Ρα πξναλαθεξφκελα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιεινζπλδένληαη θαη ζπζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ ηππηθή θαη νπζηαζηηθή έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ζε ζρέζε 

κε ηνλ «σθέιηκν» ρξφλν πινπνίεζεο θάζε ζηαδίνπ εθαξκνγήο (εληάμεηο, ζπκβάζεηο, δαπάλεο). 

Απηέο νη ρξνληθέο ηνκέο, επεξεάδνπλ θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, ηνλ βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ 

ζηφρσλ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιιεο 

παξάκεηξνη φπσο: 

 Νη θπζηθνί ζηφρνη ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην Ξξφγξακκα, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

έληαμεο ησλ έξγσλ. 

 Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κέρξη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν 

εθαξκνγήο ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο ησλ Ξξάμεσλ πνπ πινπνηνχληαη. 

 Ρα Ξξνγξακκαηηθά Κέζα Κνλαδηαία Θφζηε ησλ Έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο, ήηνη ε ζρέζε βαξχηεηαο θάζε δείθηε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

δείθηε. 

εκείσζε 

Παξ’ φιν πνπ ε απνδνηηθφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ησλ 

πξνγξακκαηηδφκελσλ θαη πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ / πξάμεσλ απνηειεί δηαθξηηφ κέξνο 

ηεο αμηνιφγεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη, ε κηθξή ή κεγάιε απνδνηηθφηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη 

αληίζηνηρα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

1.1. ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΞΝΟΔΗΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΔ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝΠ ΝΟΝΠ / 

ΠΡΝΣΝΠ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο, εμεηάδεηαη ε 

πνξεία πινπνίεζεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα/θάζεηο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αξρήο 

γελνκέλεο κε ηελ έληαμε πξάμεσλ ζην Ξξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ νπζηαζηηθή 

πινπνίεζή ηνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζπκβάζεηο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ θάζεηο/ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθθξάδνληαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο/ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά Ρακείν (ΔΓΔΡ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ΔΡΞΑ θαη ΔΘΡ, φζν θαη ζηα δηαθξηηά κέξε ηεο δνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπσο: 

 Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο  
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ΟΜΑ Α.Δ. 5 

 Θεκαηηθφο Πηφρνο 

 Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 

 Θαηεγνξία (πεδίν) Ξαξέκβαζεο 

Έηζη, σο πξνο ηνπο πνζνηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο / ζηφρνπο εμεηάδεηαη ε πξφνδνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ηξία (3) ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ. 

Ρν πξψην ζηάδην είλαη νη εληάμεηο έξγσλ / πξάμεσλ, ην δεχηεξν ζηάδην είλαη νη λνκηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο ππνέξγσλ ή/θαη εγθξίζεηο έξγσλ / πξάμεσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ) θαη ην ηξίην ζηάδην είλαη νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή επίδνζε / απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηα δηάθνξα ζηάδηα εθαξκνγήο 

ηνπ, ήηνη ζην ζηάδην έληαμεο έξγσλ, ζην ζηάδην ζπκβαζηνπνηήζεσλ θαη ζην ηειηθφ ζηάδην ησλ 

δαπαλψλ, ηφζν αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν, αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα θαη αλά Θαηεγνξία (Ξεδίν) Ξαξέκβαζεο, φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, 

είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέξνο. Ωο εθ ηνχηνπ, απνηππψλεηαη ε 

πνξεία εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά δηαθξηηφ κέξνο ηεο δνκήο ηνπ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ γηα ηα εληαγκέλα έξγα/πξάμεηο, ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ/πξάμεσλ θαη ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ/πξάμεσλ. 

Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ζα δηεξεπλεζεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή «ηαθηνπνίεζε» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε κείσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εθείλσλ ησλ δηαθξηηψλ κεξψλ ηνπ ΔΞ, ηα νπνία, είηε δελ έρνπλ ηηο πξννπηηθέο 

άκεζεο αμηνπνίεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπο, είηε έρνπλ ππεξθαιχςεη ηνπο θπζηθνχο ζηφρνπο ηνπο. 

Ρα θνλδχιηα απηά ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε αληίζηνηρα δηαθξηηά κέξε ηεο δνκήο ηνπ ΔΞ ηα 

νπνία, είηε δελ έρνπλ ηνπο πφξνπο λα θαιχςνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, εθ' φζνλ ππάξρνπλ 

αληίζηνηρα θαηάιιεια έξγα / πξάμεηο γηα ηελ άκεζε εθηέιεζή ηνπο, είηε πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο 

ηηο νπνίεο έρεη αλάγθε ε Ξεξηθέξεηα θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο αμηνπνίεζήο ηνπο. Πε θάζε 

πεξίπησζε, απηφ γίλεηαη ππφ ηνλ φξν ηεο δηαθχιαμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο ζηηο δεζκεχζεηο ησλ Θαλνληζκψλ, πεξί Θεκαηηθήο Ππγθέληξσζεο, πεξί 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη πεξί Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο ιακβάλνληαο ππ’ φςε 

φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ηνπ ζηφρσλ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο επεξεάδνπλ πνιχ ζεκαληηθά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ βαζκνχ νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΞ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη, ε νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία 

(ΔΓΔΡ) θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, δηέπεηαη απφ πνιινχο θαη απζηεξνχο 

θαλφλεο δηαρείξηζεο, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ή/θαη δεκηνπξγνχλ 
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ΟΜΑ Α.Δ. 6 

δπζθνιίεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ ην Ξξφγξακκα, 

είηε παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ, είηε θαη είλαη νηνλεί 

«ζπλέρεηα» ελφο άιινπ ή άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ «κεηαθεξφκελσλ» έξγσλ ή/θαη 

ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased). 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ ην Ξξφγξακκα λα νινθιεξψζεη 

απνηειεζκαηηθά θαη νξζνινγηθά ην αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλν νηθνλνκηθφ αληηθείκελφ ηνπ, ρσξίο 

λα κεηψζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ παξέκβαζε θαη ρσξίο λα απαηηήζεη ακηγψο εζληθνχο πφξνπο, 

είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ, είηε θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, πξνθχπηεη ε 

αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο πξννπηηθήο νξζνινγηθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε θπζηθή νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ έξγσλ/πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςε θαη νη παξάκεηξνη ηεο 

θαλνληθφηεηαο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, νη νπνίεο 

ζπληεινχλ ζηελ άκβιπλζε ησλ θηλδχλσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη θαη’ αθνινπζία ησλ 

θηλδχλσλ απψιεηαο πφξσλ, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (Θαλφλαο 

λ+3), είηε θαηά ην θιείζηκφ ηνπ. Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέρξη θαη 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 

Βαζηθά επίζεο ζηνηρεία, παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξννπηηθήο απνηειεζκαηηθήο θαη νξζνινγηθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», είλαη ηα εμήο: 

 Σξνληζκνί, δηαδηθαζίεο θαη ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Ξξφγξακκα. 

 Σξνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο, δεκνπξαηήζεηο θαη ζπκβαζηνπνηήζεηο. 

 Ρέινο, ρξνληζκνί (δηάξθεηα), ζπρλφηεηα θαη χςνο πιεξσκψλ ησλ αλαδφρσλ ή/θαη 

δηθαηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο / πινπνίεζεο ησλ έξγσλ / πξάμεσλ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. 

Νη δηαρεηξηζηηθέο απηέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε ζεζκηθνχο / δηνηθεηηθνχο θαλφλεο 

ή/θαη πξαγκαηηθέο ρξνληθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςε, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ξεαιηζηηθά, θπξίσο ε πξφνδνο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κέρξη 

ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

 

Δθηφο απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΞ, κηα άιιε θαηεγνξία ζηνρνζεζίαο ηνπ 

είλαη νη ζηφρνη ζε θπζηθφ αληηθείκελν θαη νη ζηφρνη ζε αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα. Ρν 

πξαγκαηνπνηεζέλ ή πξαγκαηνπνηνχκελν εθάζηνηε θπζηθφ αληηθείκελν εθθξάδεηαη απφ ηνπο 

πνζνηηθνπνηεκέλνπο δείθηεο εθξνψλ, ελψ ην αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

εθθξάδεηαη απφ ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο δείθηεο απνηειεζκάησλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
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ΟΜΑ Α.Δ. 7 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Κε δεδνκέλν ην είδνο 

αμηνιφγεζεο ε νπνία δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ήηνη αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη κάιηζηα ζην ελδηάκεζν ρξφλν ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, ε απνηίκεζε γίλεηαη επί 

ηεο επίηεπμεο ή/θαη ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, φπσο απηνί εθθξάδνληαη 

απφ ηνπο δείθηεο εθξνψλ. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο πνζνηηθνχο θπζηθνχο δείθηεο / ζηφρνπο (εθξνψλ), φπσο θαη γηα 

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, εμεηάδεηαη ε πξφνδνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε ηξία ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηα εληαγκέλα έξγα, ην δεχηεξν 

ζηάδην ζηα ζπκβαζηνπνηεκέλα ή εγθεθξηκέλα έξγα / ππνέξγα θαη ην ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη 

ζην εθηειεζζέλ θπζηθφ αληηθείκελν. 

 

Νη αληίζηνηρνη δείθηεο πινπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, σο πξνο ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο, 

πνζνηηθνπνηνχληαη ζε επίπεδν Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ζε επίπεδν Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη ζε επίπεδν Ξξνγξάκκαηνο, φηαλ απηνί αζξνίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ Γειηίσλ Ραπηφηεηαο Γεηθηψλ. Κε δεδνκέλν δε φηη, ε εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

επξίζθεηαη αθφκα ζε ζρεηηθά αξρηθφ ζηάδην, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα σο 

πξνο ηηο δαπάλεο, δειαδή σο πξνο ην ζηάδην νπζηαζηηθήο πινπνίεζήο ηνπ, πέξαλ ησλ ζηφρσλ 

ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ε πινπνίεζε κε βάζε ηα ζπκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα, ήηνη ν βαζκφο 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί κέζσ «ηζνδχλακσλ» πινπνίεζεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ ζπκβάζεσλ θάζε ππνέξγνπ κηαο πξάμεο θαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα 

ηνπ θάζε ππνέξγνπ ζην ζχλνιν ηεο πξάμεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Ιακβάλνληαο ππ’ φςε, 

φκσο, φηη ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 δελ πξνβιέπεη ηελ 

έλλνηα ηνπ «ηζνδχλακνπ» πινπνίεζεο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΔΞ, απηή ε 

παξάκεηξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί κέζα απφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, φηαλ δελ πθίζηαληαη 

νινθιεξσζείζεο πξάμεηο. Ππλεπψο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΞ σο πξνο ηνπο θπζηθνχο ζηφρνπο ηνπ, κε ζηνηρεία 

ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε, πέξαλ ηεο αλάιπζεο πνπ 

γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηθνχο ζηφρνπο ζε επίπεδν εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ θαη  

ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ππνέξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο δείθηεο εθξνψλ, εθηηκήζεθε 

επηπιένλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ κέζσ «ηζνδχλακσλ» πινπνίεζεο, 

γηα ηα έξγα πξάμεηο κε κε νινθιεξσκέλν θπζηθφ αληηθείκελν. Πεκεηψλεηαη σζηφζν φηη, γηα ηα 

έξγα/πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ κε νινθιεξσκέλν Φπζηθφ Αληηθείκελν, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα έξγα/πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ3, ηα ζηνηρεία σο 

πξνο ηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ηνπο 

                                                 
3 Γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ΔΚΣ, ππάξρεη δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο λα κεηξεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΠ, ζε θπζηθνχο ζηφρνπο, σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε, είηε γηα νινθιεξσζείζεο 
πξάμεηο, είηε γηα πξάμεηο ζε εμέιημε πινπνίεζεο. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 8 

ζηφρσλ, πξνθχπηνπλ ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο 

(ΝΞΠ). 

 

Πηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο πξνεγνπκέλσο αλαθεξφκελεο εξγαζίεο, γηα ζπζρέηηζε ησλ πνζνηηθψλ 

ζηφρσλ κέζσ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ, κε αληίζηνηρνπο πνηνηηθνχο (εηδηθνχο 

ζηφρνπο ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ θαη Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο) εθηηκάηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, σο πξνο ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο. 

Πην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο, πξνέθπςε ε θαηάηαμε, ηφζν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, φζν θαη 

ησλ θπζηθψλ δεηθηψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηελ επίηεπμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί ε 

έλλνηα ηεο «ζεκαληηθήο απφθιηζεο» απφ ηνπο ζηφρνπο, ζε ζρέζε κε ηε θάζε / ζηάδην 

εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπζρεηηδφκελν κε ηνπο ηθαλνχο θαη αλαγθαίνπο ρξφλνπο 

νινθιήξσζεο ησλ πξάμεσλ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.  

 

Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο ησλ δεηθηψλ πξνζδηνξίζζεθε, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά 

θάζε/ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ακέζσο πην θάησ, ηφζν γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, φζν θαη γηα 

ηνπο θπζηθνχο δείθηεο ηνπ ΔΞ. 

 

1.1.1 Σξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, αλά 

ΑΞ, πξνέθπςε εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ελ ιφγσ 

κεζνδνινγίαο απνηεινχλ νη παξαθάησ παξαδνρέο, νη νπνίεο είλαη επξέσο απνδεθηέο, βάζεη ηεο 

πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ηφζν ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ, φζν θαη ηεο ηξέρνπζαο, ιακβάλνληαο παξάιιεια 

ππ’ φςε θαη ην ππ’ αξ. 140858/27-12-2018 έγγξαθν ησλ πεξεζηψλ ηεο ΔΑΠ (ΔΠΔ θαη ΔΘ) 

πεξί ηεο δπλαηφηεηαο ππέξβαζεο ηεο ζεζκηθά επηηξεπφκελεο ππεξδέζκεπζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, θαηά 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα, νη παξαδνρέο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

i) Έλα Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα γηα λα νινθιεξσζεί («θιείζεη») απνηειεζκαηηθά θαη κε 

«αζθάιεηα» κε απψιεηαο ελσζηαθψλ πφξσλ ζην ηέινο θάζε πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζα 

πξέπεη λα δειψζεη ζπλνιηθέο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο (πιεξσκέο), ηνπιάρηζηνλ 

ίζεο κε ην 105% - 108% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη 

Ρακείνπ, ηεξψληαο απζηεξά ηνπο φξνπο ινγηζηηθνχ θιεηζίκαηνο θάζε πεξηφδνπ.4 Ρν 

πνζνζηφ απηφ δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, ζε θάζε ΑΞ, ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

                                                 
4 Τπφ ηελ αίξεζε ησλ αλακελφκελσλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην ινγηζηηθφ θιείζηκν 

ησλ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 9 

επηζθάιεηαο κε νινθιήξσζεο ηνπ είδνπο ησλ έξγσλ/πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

ΑΞ. Νη ελ ιφγσ δηαθνξνπνηήζεηο αλά ΑΞ, πεξηγξάθνληαη πην αλαιπηηθά παξαθάησ. 

ii) Γηα λα θζάζεη ζε απηφ ην επίπεδν δήισζεο ζπλνιηθψλ δαπαλψλ κε ην ηειηθφ αίηεκα 

πιεξσκήο θαη θαη’ αθνινπζία ζε απηφ ην επίπεδν ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δαπαλψλ 

(πιεξσκψλ) ζηελ Ρειηθή Έθζεζε ινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, νη ΛΝΓΔ (ζπκβάζεηο) 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα πξέπεη λα θζάζνπλ αληίζηνηρα ζε έλα 

πνζνζηφ αζθαιείαο, ην νπνίν εθηηκάηαη γηα ηνπο ΑΞ, νη νπνίνη δελ πεξηιακβάλνπλ 

ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έξγα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε 115%. Θαη απηφ 

δηφηη, θαηά θαλφλα, νη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο δελ «θιείλνπλ» ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πξάμεσλ ζην αξρηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα, 

αιιά «θιείλνπλ» ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

iii) Ιακβάλνληαο δε ππ’ φςε φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο / δηαγσληζκψλ γηα ηελ 

ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (ζε δεκφζηα έξγα) «επηηπγράλνληαη» πςειέο εθπηψζεηο, 

θαηά θαλφλα ηνπιάρηζηνλ 45% - 55% θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνιχ κεγαιχηεξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζπκβάζεηο κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 115% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ εληαρζεί ζπλνιηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο 

ηνπ 210-220% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ΑΞ1 θαη ΑΞ2Α, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ακέζσο πην θάησ. 

iv) Όζνλ αθνξά ζηνλ ΑΞ1, απηφο αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε έξγα/πξάμεηο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. Κε δεδνκέλν φηη, ν ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο έληαμεο ησλ ελ 

ιφγσ έξγσλ/πξάμεσλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ιακβάλνληαο ππ’ 

φςε φηη, ε πινπνίεζε απνθιίλεη αξλεηηθά ηεο έληαμεο θαη ζχκβαζεο θαηά 40%-50%, ε 

ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ζε εληάμεηο θαη 

ζπκβάζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηη κεγαιχηεξε απφ 80%. 

v) Όζνλ αθνξά ζην επηζπκεηφ επίπεδν εληάμεσλ γηα ηνλ ΑΞ2Α, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 

έξγσλ (πξάμεσλ) ηνπ ΔΘΡ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξέο εθπηψζεηο θαηά ηε ζχλαςε 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θξίλεηαη σο πιένλ θαηάιιειε ε/θαη αλαγθαία ε ππέξβαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α θαηά 30% πεξίπνπ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, αλ απφ ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 120% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζα ήηαλ φρη κφλν εθηθηφ, αιιά θαη ζθφπηκν λα 

ηεξεζεί ην ζεζκηθά επηηξεπφκελν φξην εληάμεσλ (120% επί ηνπ ΑΞ), κε δεδνκέλν φηη ζηαδηαθά 

νη πξνυπνινγηζκνί ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζα πξνζαξκφδνληαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα, 

ζχκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ φισλ ησλ ππνέξγσλ θάζε 

πξάμεο. Δπεηδή φκσο, ζε θάζε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ε κέγηζηε ηηκή ησλ εληάμεσλ, γηα ην 

ζχλνιν ησλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην κέζνλ ηεο πεξηφδνπ θαη 2 – 3 

ρξφληα πξηλ ηε ιήμε ηεο, ην φξην ππέξβαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην επίπεδν ηνπ Άμνλα 
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ΟΜΑ Α.Δ. 10 

Ξξνηεξαηφηεηαο απφ εληαγκέλεο πξάμεηο θαηά 20%, είλαη πνιχ κηθξφ θαη δεκηνπξγεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, ηφζν ζηελ πινπνίεζε, φζν θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ. Δμ’ άιινπ απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ΔΑΠ (ΔΠΔ θαη ΔΘ) 

εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην 2018, ην ππ’ αξ. 140858/27-12-2018 έγγξαθφ ηεο, κε ην νπνίν 

εμεηδηθεχζεθε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ησλ ππεξδεζκεχζεσλ ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-

2020, πιένλ ηνπ 20% αλά ΑΞ, ζπκβάιινληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. 

 

Κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαδνρέο γηα ηελ επηηπρεκέλε/αζθαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ηνπ ΔΞ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηνπ, σο πξνο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλά ζηάδην πινπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα εμήο: 

 Ρε ζπζρέηηζε ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο (δαπάλεο, ΛΝΓΔ, εληάμεηο), φπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ 

 Ρνλ «σθέιηκν» (αλαγθαίν θαη ηθαλφ) ρξφλν πινπνίεζεο γηα θάζε ζηάδην εθαξκνγήο 

(εληάμεηο, ΛΝΓΔ, Γαπάλεο), φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ΑΞ. 

 Ρηο εηδηθέο ζπλζήθεο πινπνίεζεο θάζε ΑΞ, ήηνη: 

o ην πθηζηάκελν επίπεδν πινπνίεζεο αλά ζηάδην εθαξκνγήο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο), ζε 

ζρέζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ, κέρξη ζήκεξα5. 

o ηα κέζα πνζνζηά εθπηψζεσλ νκνεηδψλ έξγσλ/πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ΑΞ, 

o ηελ χπαξμε «κεηαθεξφκελσλ» θαη ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased) έξγσλ/πξάμεσλ, ησλ 

νπνίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, νη πξνυπνινγηζκνί ησλ εληάμεσλ ηαπηίδνληαη 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ. 

o ηελ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ/πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

 

Πηε ζπλέρεηα, σο πξψην βήκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζκψλ επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, αλά ζηάδην εθαξκνγήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηνπ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί σο πξνο ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ, πνπ ζα πξέπεη λα δεισζνχλ ζην ηέινο 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αλά ΑΞ. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εκεξνκελία ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, είλαη  ε 7ε/11//2019, ήηνη εκ/ληα άληιεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ απφ ην 
ΟΠ. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 11 

Κλίμακα 

βαθμού 
επίηεςξηρ 

Ποζοζηό (%) δηλωθειζών δαπανών επί 
ηος πποϋπολογιζμού κάθε ΑΠ ζηο 

ηέλορ ηηρ ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος  
σόλια / Παπαηηπήζειρ 

ΑΠ1 
ΑΠ2Α, 

ΑΠ2Β, ΑΠ3 
και ΑΠ4 

ΑΠ5 και 
ΑΠ6 

Ηδηαίηεξα 

πςειφο βαζκφο 

επίηεπμεο 

≥120% ≥120% ≥130% 

Ν ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο επίηεπμεο, έρεη 

αξλεηηθή δηάζηαζε, δεδνκέλεο ηεο 

πηζαλφηεηαο φηη ε θάιπςε ηεο κεγάιεο 

ππέξβαζεο δαπαλψλ θάζε ΑΞ, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ Δζληθνχο Ξφξνπο 

ςειφο βαζκφο 

επίηεπμεο 

<120% 

≥114% 

<120% 

≥108% 

<130% 

≥120% 

Ν ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο επίηεπμεο απνηειεί 

ηα φξηα κεηαμχ ηνπ επηδησθφκελνπ επηπέδνπ 

δαπαλψλ. 

Κέζνο βαζκφο 

επίηεπμεο 

<114% 

≥100% 

<108% 

≥100% 

<120% 

≥100% 

Ν ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο, θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ηνπ επηδησθφκελνπ/ηδαληθνχ 

επηπέδνπ πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ θαη ηνπ 

100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ, κε 

άκεζν θίλδπλν ηελ απψιεηα θνηλνηηθψλ 

πφξσλ απφ ελδερφκελεο δεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ  θαη 

εκηηειείο πξάμεηο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα 

κελ νινθιεξσζνχλ. 

Σακειφο 

βαζκφο 

επίηεπμεο 

<100% 

≥85% 

<100% 

≥85% 

<100% 

≥85% 

Πην ζπγθεθξηκέλν βαζκφ, ζεσξείηαη 

δεδνκέλε ε απψιεηα ελσζηαθψλ πφξσλ ηνπ 

ΔΞ, κηθξφηεξσλ ή ίζσλ κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ελφο έηνπο απφ ηελ εηήζηα 

θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. 

Ξνιχ ρακειφο 

βαζκφο 

επίηεπμεο 

<85% <85% <85% 

Πην ζπγθεθξηκέλν βαζκφ, ν νπνίνο απνηειεί 

θαη ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο θιίκαθαο, ε 

απψιεηα ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ είλαη 

δεδνκέλε θαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ην 

αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα ηνπ ΔΞ ζηε 

Ξεξηθέξεηα, φζν θαη γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία ελ γέλεη, ζηελ θιίκαθα πνπ ηεο 

αλαινγεί ζην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο». 

 

Θαηφπηλ απηψλ θαη κε βάζε ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ επηδησθφκελσλ πνζνζηψλ επίηεπμεο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο (Γαπάλεο, ΛΝΓΔ) φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, 

πξνζδηνξίζζεθε ε αληίζηνηρε θιίκαθα ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο γηα ην 

επίπεδν ησλ Λνκηθψλ Γεζκεχζεσλ. 

Πηε ζπλέρεηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νξίσλ ηεο θιίκαθαο επίηεπμεο γηα ην 

ζηάδην ησλ Δληάμεσλ, ιήθζεθαλ ππ’ φςε, αθ’ ελφο ηα κέζα πνζνζηά εθπηψζεσλ γηα νκνεηδείο 

θαηεγνξίεο έξγσλ/πξάμεσλ αλά ΑΞ, αθ’ εηέξνπ νη πξνυπνινγηζκνί έληαμεο ησλ 

ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased) θαη «κεηαθεξφκελσλ» έξγσλ/πξάμεσλ, νη νπνίνη έρνπλ ήδε 

πξνζαξκνζζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αλεηιεκκέλσλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ.  



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
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ΟΜΑ Α.Δ. 12 

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξίζζεθε ε θιίκαθα πξνζδηνξηζκνχ ηεο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Ωζηφζν, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαγσγή ησλ ελ ιφγσ νξίσλ ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πνπ έρεη παξέιζεη εληφο ηνπ «σθέιηκνπ» ρξφλνπ θάζε 

ζηαδίνπ, κέρξη ην ρξφλν αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ (7/11/2019). 

Ππγθεθξηκέλα, γηα θάζε ζηάδην πινπνίεζεο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο), εθηηκήζεθε ν 

«σθέιηκνο» ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην ζχλνιν 

ελεξγεηψλ/δηαδηθαζηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ θαηαζηεί δπλαηή ε επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο 

πνξείαο ελφο έξγνπ/πξάμεο, απφ ηελ έληαμή ηνπ, έσο ηελ πιήξε νινθιήξσζή ηνπ, ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ. Κε ηελ εθηίκεζε φηη, ηα ρξνληθά φξηα θάζε ζηαδίνπ πινπνίεζεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο δηαθνξνπνηνχληαη, αλάινγα ηεο θχζεο/είδνπο θάζε πξάμεο ή θαηεγνξίαο 

πξάμεσλ, ζε ζρέζε θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο (κέγεζφο ηεο), αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο 

θάζε Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλεη νκνεηδείο πξάμεηο, είλαη δπλαηφλ ηα φξηα απηά λα 

ηεζνχλ (πξνζεγγηζηηθά ηνπιάρηζηνλ), αλά ΑΞ φπσο παξαθάησ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο «σθέιηκνπο» ρξφλνπο ζην ζχλνιν ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Γηα ηνλ ΑΞ1  

α) Γηα δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 Δληάμεηο       (2νο/2016-12νο/2021): 71 κήλεο 

 Ππκβάζεηο   (2νο/2016-12νο/2021): 71 κήλεο 

 Γαπάλεο     (2νο/2016-12νο/2023):  95 κήλεο 

β) Γηα δξάζεηο πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 Δληάμεηο       (2νο/2016-12νο/2021): 71 κήλεο 

 Ππκβάζεηο   (2νο/2016-12νο/2022): 83 κήλεο 

 Γαπάλεο     (2νο/2016-12νο/2023):  95 κήλεο 

Γηα ηνλ ΑΞ2Α  

 Δληάμεηο       (8νο/2015-2νο/2022): 79 κήλεο 

 Ππκβάζεηο   (10νο/2015-8νο/2022): 83 κήλεο 

 Γαπάλεο     (11νο/2015-12νο/2023):  98 κήλεο 

Γηα ηνπο ΑΞ2Β, ΑΞ3 θαη ΑΞ4  

 Δληάμεηο       (2νο/2016-12νο/2021): 71 κήλεο 

 Ππκβάζεηο   (2νο/2016-12νο/2022): 83 κήλεο 

 Γαπάλεο     (2νο/2016-12νο/2023):  95 κήλεο 

Γηα ηνπο ΑΞ5 θαη ΑΞ6 

 Δληάμεηο       (7νο/2015-1νο/2023) 91 κήλεο 

 Ππκβάζεηο   (8νο/2015-7νο/2023): 96 κήλεο 

 Γαπάλεο     (8νο/2015-12νο/2023):  101 κήλεο 

 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
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ΟΜΑ Α.Δ. 13 

εκείσζε  

Οη παξαπάλσ ρξνληζκνί ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηαδίσλ / θάζεσλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ, 

πξνζδηνξίζζεθαλ ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο εκπξνζζνβαξείο πξάμεηο ηνπ ΔΚΣ θαη ηηο πξάμεηο 

phased θαη «κεηαθεξφκελεο» απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, νη νπνίεο κε ηελ έληαμή ηνπο 

εκθάληζαλ ζπκβάζεηο / ΝΟΓΔ ή/θαη δαπάλεο. 

 

Ρέινο, κε βάζε ηνλ ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε πινπνίεζεο θάζε 

ζηαδίνπ, κέρξη θαη ηελ 7ε/11/2019, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ «σθέιηκνπ» ρξφλνπ θάζε 

ζηαδίνπ, δηακνξθψζεθαλ ηα φξηα ηεο θιίκαθαο βαζκνχ επίηεπμεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο. 

 

 

 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
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ΟΜΑ Α.Δ. 14 

Κλίμακα Βαθμού                                                        
                                                                Στάδια Εφαρμογής                                                      
                                          Ανά ΑΠ, Ταμείο και Σύνολο ΕΠ 

ΑΠ1 ΑΠ2Α ΑΠ2Β ΑΠ3 ΑΠ4 ΑΠ5 ΑΠ6 ΕΤΠΑ ΕΚΤ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠ 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

Ιδιαίτερα υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ ≥120% ≥90% ≥145% ≥130% ≥125% ≥105% ≥105% ≥130% ≥90% ≥115% 

Υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<120% 
≥110% 

<90% 
≥80% 

<145% 
≥130% 

<130% 
≥115% 

<125% 
≥105% 

<105% 
≥95% 

<105% 
≥95% 

<130% 
≥115% 

<90% 
≥80% 

<115% 
≥105% 

Μζςου βαθμοφ επίτευξησ 
<110% 
≥100% 

<80% 
≥75% 

<130% 
≥120% 

<115% 
≥110% 

<105% 
≥95% 

<95% 
≥80% 

<95% 
≥80% 

<115% 
≥100% 

<80% 
≥75% 

<105% 
≥95% 

Χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<100% 
≥85% 

<75% 
≥65% 

<120% 
≥105% 

<110% 
≥95% 

<95% 
≥70% 

<80% 
≥70% 

<80% 
≥70% 

<100% 
≥85% 

<75% 
≥65% 

<95% 
≥80% 

Πολφ χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ <85% <65% <105% <95% <70% <70% <70% <85% <65% <80% 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ιδιαίτερα υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ ≥115% ≥70% ≥65% ≥65% ≥65% ≥75% ≥75% ≥70% ≥70% ≥70% 

Υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<115% 
≥110% 

<70% 
≥65% 

<65% 
≥60% 

<65% 
≥60% 

<65% 
≥60% 

<75% 
≥65% 

<75% 
≥65% 

<70% 
≥65% 

<70% 
≥65% 

<70% 
≥65% 

Μζςου βαθμοφ επίτευξησ 
<110% 
≥95% 

<65% 
≥60% 

<60% 
≥55% 

<60% 
≥55% 

<60% 
≥55% 

<65% 
≥55% 

<65% 
≥55% 

<65% 
≥60% 

<65% 
≥60% 

<65% 
≥60% 

Χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<95% 
≥85% 

<60% 
≥55% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<60% 
≥55% 

<60% 
≥55% 

<60% 
≥55% 

Πολφ χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ <85 <55 <50 <50 <50 <50 <50 <55 <55 <55 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ιδιαίτερα υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ ≥55% ≥55% ≥55% ≥55% ≥55% ≥65% ≥65% ≥55% ≥55% ≥55% 

Υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<65% 
≥60% 

<65% 
≥60% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

<55% 
≥50% 

Μζςου βαθμοφ επίτευξησ 
<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

<60% 
≥50% 

<60% 
≥50% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

Χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

Πολφ χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ <40 <40 <40 <40 <40 <45 <45 <40 <40 <40 
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ΟΜΑ Α.Δ. 15 

1.1.2 Φπζηθνί δείθηεο 

Αληίζηνηρα πξνο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, ε δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, αλά ΑΞ, πξνέθπςε εθαξκφδνληαο επίζεο ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία θαη παξαδνρέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, κε ζηφρν ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. Ππγθεθξηκέλα, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε έρεη σο εμήο: 

Αξρηθά πξνζδηνξίζζεθε ε θιίκαθα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ θαηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ΔΞ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θνηλή αθεηεξία γηα ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ. Ζ ελ ιφγσ 

θιίκαθα, δηαθξίλεηαη ζηνπο παξαθάησ βαζκνχο επίηεπμεο: 

 Ηδηαίηεξα πςειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: ≥120% 

 ςειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: 100% ≤ … < 120%  

 Κέζνο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: 85% ≤ … < 100% 

 Σακειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: 65% ≤ … < 85% 

 Ξνιχ ρακειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: <65% 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα αθνινπζεί, αθ’ ελφο ηηο δηαβαζκίζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο γηα ηνλ κέζν, ρακειφ θαη πνιχ ρακειφ βαζκφ 

(100%, 85% θαη 65%), αθ’ εηέξνπ ην φξην εθείλν, κεγαιχηεξν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αηηηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο απφθιηζεο γηα ηνλ ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

δείθηε.  

Πηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν ΑΞ1, σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε  πινπνίεζε ησλ ελ 

ιφγσ δξάζεσλ, απνθιίλεη αξλεηηθά ηεο έληαμεο θαη ζχκβαζεο θαηά 40%-50%, κε βάζε ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία πινπνίεζεο νκνεηδψλ δξάζεσλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, 

πξνζαξκφζζεθαλ ηα φξηα ηεο θιίκαθαο ησλ βαζκψλ επίηεπμεο γηα ηνπο δείθηεο ηνπ ΑΞ1, νη 

νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Ππλεπψο, ε αληίζηνηρε θιίκαθα γηα 

ηνπο δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ ΑΞ1 δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 Ηδηαίηεξα πςειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: ≥200% 

 ςειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: 165% ≤ … < 200%  

 Κέζνο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: 140% ≤ … < 165% 

 Σακειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: 110% ≤ … < 140% 

 Ξνιχ ρακειφο βαζκφο επίηεπμεο δείθηε: <110% 

Κε απηά σο δεδνκέλα θαη εθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία αλαγσγήο ησλ βαζκψλ επίηεπμεο 

ηεο θιίκαθαο πνπ αλαθέξζεθε θαη γηα ηνπο ρξεκνηννηθνλνκηθνχο δείθηεο αλά ζηάδην 

πινπνίεζεο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο), ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ 

νπζηαζηηθή έλαξμε πινπνίεζεο θάζε ζηαδίνπ, κέρξη θαη ηε 7ε/11/2019, σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ «σθέιηκνπ» ρξφλνπ θάζε ζηαδίνπ, δηακνξθψζεθαλ ηα φξηα ηεο θιίκαθαο ηνπ 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
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ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 16 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΔΞ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

ηεο επφκελεο ζειίδαο. 

 

 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
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ΟΜΑ Α.Δ. 17 

Κλίμακα Βαθμού                                                        
                                                                    Στάδια Εφαρμογής  
                                                                                     Ανά ΑΠ 

ΑΠ1 (Πλην 
Κρατικών 

Ενισχύσεων) 

ΑΠ1 (Κρατικζς 
Ενισχύσεις) 

ΑΠ2Α 
ΑΠ2Β,  ΑΠ3 & 

ΑΠ4 
ΑΠ5 & ΑΠ6 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

Ιδιαίτερα υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ ≥70% ≥120% ≥75% ≥70% ≥65% 

Υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<70% 
≥60% 

<120% 
≥100% 

<75% 
≥60% 

<70% 
≥60% 

<65% 
≥55% 

Μζςου βαθμοφ επίτευξησ 
<60% 
≥50% 

<100% 
≥85% 

<60% 
≥50% 

<60% 
≥50% 

<55% 
≥45% 

Χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<50% 
≥40% 

<85% 
≥65% 

<50% 
≥40% 

<50% 
≥40% 

<45% 
≥35% 

Πολφ χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ <40% <65% <40% <40% <35% 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ιδιαίτερα υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ ≥60% ≥120% ≥65% ≥60% ≥60% 

Υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<60% 
≥50% 

<120% 
≥100% 

<65% 
≥55% 

<60% 
≥50% 

<60% 
≥50% 

Μζςου βαθμοφ επίτευξησ 
<50% 
≥45% 

<100% 
≥85% 

<55% 
≥50% 

<50% 
≥45% 

<50% 
≥45% 

Χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<45% 
≥35% 

<85% 
≥65% 

<50% 
≥35% 

<45% 
≥35% 

<45% 
≥35% 

Πολφ χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ <35 <65 <35 <35 <35 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ιδιαίτερα υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ ≥55% ≥90% ≥55% ≥55% ≥60% 

Υψηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<55% 
≥45% 

<90% 
≥75% 

<55% 
≥45% 

<55% 
≥45% 

<60% 
≥50% 

Μζςου βαθμοφ επίτευξησ 
<45% 
≥40% 

<75% 
≥65% 

<45% 
≥40% 

<45% 
≥40% 

<50% 
≥40% 

Χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ 
<40% 
≥30% 

<65% 
≥50% 

<40% 
≥30% 

<40% 
≥30% 

<40% 
≥30% 

Πολφ χαμηλοφ βαθμοφ επίτευξησ <30 <50 <30 <30 <30 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 18 

1.2. ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΗ 

ΦΠΗΘΩΛ ΠΡΝΣΩΛ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

Ξξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επηηεπμηκφηεηαο (πξννπηηθή επίηεπμεο) ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, Θεκαηηθφ Πηφρν θαη Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα, αιιά θαη ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ αλά δείθηε εθξνψλ, εθαξκφδεηαη ε παξαθάησ 

κεζνδνινγία, κε βάζε ηηο εηζξνέο απφ ηελ εθαξκνδφκελε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ. 

 

Γηα θάζε ζηάδην / θάζε πινπνίεζεο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο), ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο, ζρεηηδφκελνο κε ηνπο ρξνληζκνχο θάζε ζηαδίνπ / θάζεο εθαξκνγήο θαη 

θαη’ επέθηαζε κε ηνλ «σθέιηκν» ρξφλν πνπ αλαινγεί ζε θάζε ζηάδην, φπσο πξνζδηνξίζζεθε 

αλαιπηηθά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, αλά ΑΞ. Ππγθεθξηκέλα: 
 

Γηα ηνλ ΑΞ1  

α) Γηα δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 Δληάμεηο  (2νο/2016-12νο/2021)  : Ππληειεζηήο: 0,30 (71 κήλεο / 237 κήλεο) 

 Ππκβάζεηο  (2νο/2016-12νο/2021)  : Ππληειεζηήο: 0,30 (71 κήλεο / 237 κήλεο) 

 Γαπάλεο    (2νο/2016-12νο/2023) : Ππληειεζηήο: 0,40 (95 κήλεο / 237 κήλεο) 

   Πχλνιν Κελψλ: 237  (71+71+95) 

β) Γηα δξάζεηο πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 Δληάμεηο   (2νο/2016-12νο/2021)  : Ππληειεζηήο: 0,30 (71 κήλεο / 249 κήλεο) 

 Ππκβάζεηο  (2νο/2016-12νο/2022)  : Ππληειεζηήο: 0,33 (83 κήλεο / 249 κήλεο) 

 Γαπάλεο     (2νο/2016-12νο/2023)  :  Ππληειεζηήο: 0,38 (95 κήλεο / 249 κήλεο) 

                                                   Πχλνιν Κελψλ: 249  (71+83+95) 

Γηα ηνλ ΑΞ2Α  

 Δληάμεηο  (8νο/2015-2νο/2022)  : Ππληειεζηήο: 0,30 (79 κήλεο / 260 κήλεο) 

 Ππκβάζεηο (10νο/2015-8νο/2022)  : Ππληειεζηήο: 0,32 (83 κήλεο / 260 κήλεο) 

 Γαπάλεο    (11νο/2015-12νο/2023)  :  Ππληειεζηήο: 0,38 (98 κήλεο / 260 κήλεο) 

                                               Πχλνιν Κελψλ: 260  (79+83+98) 

Γηα ηνπο ΑΞ2Β, ΑΞ3 θαη ΑΞ4  

 Δληάμεηο  (2νο/2016-12νο/2021) : Ππληειεζηήο: 0,29 (79 κήλεο / 249 κήλεο) 

 Ππκβάζεηο  (2νο/2016-12νο/2022) : Ππληειεζηήο: 0,33 (83 κήλεο / 249 κήλεο) 

 Γαπάλεο    (2νο/2016-12νο/2023) :  Ππληειεζηήο: 0,38 (95 κήλεο / 249 κήλεο) 

                                              Πχλνιν Κελψλ: 249  (79+83+95) 

Γηα ηνπο ΑΞ5 θαη ΑΞ6 

 Δληάμεηο   (7νο/2015-1νο/2023) : Ππληειεζηήο: 0,32 (91 κήλεο / 288 κήλεο) 

 Ππκβάζεηο (8νο/2015-7νο/2023) : Ππληειεζηήο: 0,33 (96 κήλεο / 288 κήλεο) 

 Γαπάλεο   (8νο/2015-12νο/2023) :  Ππληειεζηήο: 0,35 (101 κήλεο / 288 κήλεο) 

                                           Πχλνιν Κελψλ: 288  (91+96+101) 
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Πηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ησλ δεηθηψλ (ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, φζν θαη 

θπζηθψλ) θάζε Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ππνινγίδεηαη γηα θάζε έλα επηκέξνπο ζηάδην 

εθαξκνγήο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο), ζε ζρέζε κε ηνλ «σθέιηκν» ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη 

κέρξη ηηο 7/11/2019, ην επίπεδν πινπνίεζεο θάζε ζηαδίνπ, σο πξνο ην ηδαληθφ επίπεδν ζην 

νπνίν ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη γηα ηελ αζθαιή θαη επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ ΔΞ. Θαηφπηλ νη 

ελ ιφγσ ζρέζεηο γηα θάζε έλα ζηάδην εθαξκνγήο, ζηαζκίδνληαη κε βάζε ηνπο σο άλσ 

ζπληειεζηέο, ζπλζέηνληαο έηζη έλαλ ηειηθφ ζπληειεζηή ρξεκαηννηθνλνκηθήο/θπζηθήο 

πξννπηηθήο νινθιήξσζεο θάζε Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο/δείθηε, ν νπνίνο πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξαζηεί ζε απφιπην αξηζκφ ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην πνζφ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

δαπαλψλ ή ηεο ηηκήο επίηεπμεο ηνπ δείθηε πνπ αληηζηνηρεί ζην ηδαληθφ/επηδησθφκελν επίπεδν κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο, ζην βαζκφ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο δείθηεο 

εθξνψλ, παξνπζηάδνπλ αλάινγν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππ’ φςε θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 

 

Πχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα, σο πξνο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλεηέιεζαλ ή/θαη 

ζπληεινχλ ζηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο ή/θαη απάιεηςεο ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ ζην πιαίζην ηνπ αλαγθαίνπ 

ρξφλνπ πνπ επηηξέπεη ε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, εμάγνληαη ζηνηρεία 

θαη ζπκπεξάζκαηα δπλαηφηεηαο / πξννπηηθψλ επίηεπμεο, ήηνη επηηεπμηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ ή/θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

2.1. ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ / ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ 

Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο θαη επηηεπμηκφηεηαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ 

(ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο, νη νπνίνη, έρνπλ αλαιπζεί ζηα πξνεγνχκελα. Ν θχξηνο παξάγνληαο 

φκσο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, γηα ηελ επίηεπμε 

θάζε νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ θαη πξνγξακκαηηζκέλνπ ζηφρνπ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην Κέζν 

Κνλαδηαίν Θφζηνο (ΚΚΘ) θάζε νκνεηδνχο θαηεγνξίαο πξάμεσλ. Ζ ζρέζε δε ηνπ κέζνπ 

κνλαδηαίνπ θφζηνπο, κηαο θαηεγνξίαο πξάμεσλ κε ην εθάζηνηε πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, 

εθθξάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο 

θάζε πξάμεο, ζε ζρέζε κε ην Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο ηεο νκνεηδνχο θαηεγνξίαο πξάμεσλ, 

«κεηξάεη» ην βαζκφ / δείθηε απνδνηηθφηεηαο απηήο ηεο πξάμεο. 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 20 

Θαηφπηλ απηψλ ησλ παξαδνρψλ ή / θαη πεξηπηψζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ηα πεξηζψξηα αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείθηε, αιιά θπξίσο κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο ηηκήο, ε νπνία λα εθθξάδεη ην 

Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο κηαο θαηεγνξίαο πξάμεσλ, είλαη πεξηνξηζηηθά γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Ν αξηζκφο νκνεηδψλ πξάμεσλ ζην Ξξφγξακκα είλαη ζρεηηθά κηθξφο, κε πνιιέο επί κέξνπο 

παξακέηξνπο, νη νπνίεο δχλαληαη λα δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ην κνλαδηαίν θφζηνο θάζε 

πξάμεο.  

 Ν ηξφπνο εθηέιεζεο κηαο πξάμεο θαζηζηά ηηο νκνεηδείο πξάμεηο ζχλζεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

επηκεξηζκφο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξάμε είλαη αξθεηά 

δχζθνινο, έσο αδχλαηνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ ηνλ ηξφπν απνηχπσζεο ησλ 

δηαθξηηψλ κεξψλ θάζε ππνέξγνπ ηεο πξάμεο.  

 Γηα πνιιά είδε πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη ζην Ξξφγξακκα, ην κνλαδηαίν θφζηνο, είηε απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη δηνηθεηηθά, είηε θαη εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε ησλ άκεζα σθεινπκέλσλ (π.ρ. 

επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνληαη, θφζηνο αλά καζεηνψξα θαηάξηηζεο, αλψηαην φξην 

ρξεκαηνδφηεζεο δνκψλ ή/θαη ακνηβψλ/κηζζψλ θιπ). 

 Δθηφο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξνζδηνξίδεη ην κέζν 

κνλαδηαίν θφζηνο εθηέιεζεο κηαο θαηεγνξίαο πξάμεσλ, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν ή/θαη ζε 

θάζε πεξηνρή, είλαη θαη ηα έκκεζα θφζηε πξνεηνηκαζίαο θαη δηαρείξηζεο, ηα νπνία δελ 

επηκεξίδνληαη ζηελ θάζε θαηεγνξία πξάμεο, ελψ απηά ζπκβάινπλ αληηζηξφθσο αλάινγα ζηα 

άκεζα θφζηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο / έξγνπ. 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ακβιχλεηαη ζεκαληηθά, φηαλ 

απηή επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζζεί κεκνλσκέλα ζε έλα Ξξφγξακκα απφ ην Κέζν Κνλαδηαίν 

Θφζηνο κηαο θαηεγνξίαο πξάμεσλ. 

 

2.2. ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΩΛ 

ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΞΗΡΔΜΖ ΡΩΛ ΠΡΝΣΩΛ ΡΝ ΚΔΣΟΗ ΡΖ ΙΖΜΖ 

ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ, φπσο απηνί εθθξάδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη 

θαη’ αθνινπζία νη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, βαζηθφο παξάγνληαο/κέζν 

ππνινγηζκνχ είλαη ε απνδνηηθφηεηα κε βάζε ην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο ησλ πινπνηνχκελσλ 

πξάμεσλ. 

Ξαξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ 

Θφζηνπο, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, ζηελ παξνχζα αμηνιφγεζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο κε βάζε ην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ. 

Απηφ γίλεηαη θπξίσο, γηα ιφγνπο δηεξεχλεζεο ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, είηε ζε 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 21 

αξρηθφ πξνγξακκαηηθφ επίπεδν (Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα), είηε ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ Γηθαηνχρσλ γηα ηα έξγα / πξάμεηο πνπ έρνπλ πξνηείλεη θαη έρνπλ εληαρζεί ζην Ξξφγξακκα 

(ΡΓΞ/ΡΓ), είηε ηέινο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο. Ζ εθηίκεζε απηή γίλεηαη, ιακβάλνληαο ππ’ 

φςε ηα αληίζηνηρα Κέζα Κνλαδηαία Θφζηε νκνεηδψλ πξάμεσλ, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ή / θαη 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φζνλ απηή εμαξηάηαη απφ ην κνλαδηαίν θφζηνο, 

αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο θπζηθνχο δείθηεο πινπνίεζεο (δείθηεο εθξνψλ) θαη απ’ 

απηήλ εμαξηάηαη ε επάξθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ηνπ 

ζηφρσλ. 

Ξαξάιιεια φκσο, νξηζκέλεο Θαλνληζηηθέο δεζκεχζεηο, φπσο ν θαλφλαο απηφκαηεο 

απνδέζκεπζεο, ε ζπκβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε 

δηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε, ε ζεκαηηθή 

ζπγθέληξσζε θαη ε θάιπςε κε αληίζηνηρεο δαπάλεο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 

πξνθαηαβνιψλ / πξνρξεκαηνδνηήζεσλ, νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ 

ζηφρσλ, σζνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ζηελ απνζχλδεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πινπνίεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο απφ ηε θπζηθή πινπνίεζή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ 

ηνπ ζηφρσλ. 

Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ ζπλδένληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη κε ηνπο θπζηθνχο ζηφρνπο 

θαηά ηε ιήμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, είλαη νη ζηφρνη ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο θαηά ην 

έηνο 2023 θαη απηή ε ζχλδεζε αθνξά ζε έλα ζεκαληηθφ κελ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο (πάλσ απφ ην 50%), αιιά φρη ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

Κε βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο, γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ 

γηα θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ, βάζεη ησλ δεηθηψλ 

εθξνψλ ηνπ αληίζηνηρνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, κε ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία: 

α) Γηα θάζε δείθηε εθξνψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ζηφρν ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ηελ Θαηεγνξία 

Ξαξέκβαζεο πνπ ζπκβάιιεη ζε απηφλ ην δείθηε, εθηηκάηαη ην κνλαδηαίν θφζηνο 

πξνγξακκαηηθά. 

β) Απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο ζην Ξξφγξακκα, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλεη θάζε πξάμε, εμάγεηαη έλα κέζν κνλαδηαίν 

θφζηνο αλά θαηεγνξία εληαγκέλσλ πξάμεσλ. 

γ) Απφ ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα θαη πινπνηνχληαη ή νινθιεξψζεθαλ, 

ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ ηίκεκά ηνπο θαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ζε φξνπο δεηθηψλ εθξνψλ, 

εμάγεηαη έλα άιιν κέζν κνλαδηαίν θφζηνο γηα θάζε θαηεγνξία πξάμεο (κνλαδηαίν θφζηνο 

πινπνίεζεο). 

δ) Δπίζεο, απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα, ζε 

ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπκβαηηθφ ηνπο ηίκεκα, ζχκθσλα κε ηα κέζα πνζνζηά εθπηψζεσλ 

ηεο θάζε θαηεγνξίαο νκνεηδψλ έξγσλ θαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ζε φξνπο δεηθηψλ εθξνψλ, 
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εμάγεηαη έλα ηξίην κνλαδηαίν θφζηνο γηα θάζε θαηεγνξία έξγσλ (εθηηκψκελν κνλαδηαίν 

θφζηνο πινπνίεζεο).  

ε) Ζ ζχλζεζε ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ κέζνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο πινπνίεζεο (πξαγκαηηθφ 

θαη εθηηκψκελν), δεκηνπξγεί έλα λέν κέζν κνλαδηαίν θφζηνο πινπνίεζεο, ην νπνίν ακβιχλεη 

ηηο αθξαίεο ηηκέο ζηηο πεξηπηψζεηο κηθξνχ αξηζκνχ έξγσλ/πξάμεσλ κε ζπκβαζηνπνηεκέλα 

ππνέξγα, θαζηζηψληαο ην πεξηζζφηεξν αμηφπηζην θαη ξεαιηζηηθφ. 

ζη) Ρέινο, απφ ηε ζχγθξηζε απηψλ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ κέζνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο, εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη αληίζηνηρνη θπζηθνί ζηφρνη ησλ δεηθηψλ εθξνψλ. 

 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΝΑΦΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλάθεηαο ζ’ έλα Ξξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο/είδε, ήηνη 

ζηελ εμσηεξηθή ζπλάθεηα θαη ζηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα. Ζ εμσηεξηθή ζπλάθεηα πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηε ζπλέπεηα ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ήηνη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή/θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ ΔΠΞΑ, 

ή/θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δζληθψλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ εζσηεξηθή ζπλάθεηα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπλέπεηα ησλ βαζηθψλ κεξψλ ηεο Ινγηθήο Ξαξέκβαζεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο κεηαμχ ηνπο, ήηνη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη έλα Ξξφγξακκα, ηνπο 

Δηδηθνχο Πηφρνπο, ηνπο Πηφρνπο ησλ Γεηθηψλ Απνηειέζκαηνο, ηηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ θαη ηνπο 

Πηφρνπο ησλ Γεηθηψλ Δθξνψλ. 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο, εμεηάδεηαη ε εζσηεξηθή Ππλάθεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ/ 

δξάζεσλ θαη πξάμεσλ κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ 

«Ξεινπφλλεζνο».  

Κε δεδνκέλε ηελ άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο 

ηνπ ΔΞ θαη κε δεδνκέλν επίζεο, φηη ε παξνχζα αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞ, 

ην ζεκαληηθφ αμηνινγηθφ εξψηεκα είλαη θαηά πφζν νη δξάζεηο/ πξάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ είλαη 

ζπλαθείο κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

ΔΞ, κε ηνπο ελδεηθηηθνχο ηχπνπο δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ θαη ηέινο κε ηνπο δείθηεο 

εθξνψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ξξνζεγγίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο ζπλάθεηαο ησλ δξάζεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη κε απηά ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία/παξάγνληεο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, ιφγσ 

ηνπ άκεζνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ηεο Ινγηθήο ηεο 

Ξαξέκβαζεο πξνζεγγίδεηαη ε ζπλάθεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ δξάζεσλ κε ην ζχλνιν ηεο Ινγηθήο 

ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ. 

Απηφ ην επίπεδν ηεο ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο 

πξνζεγγίδεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο εμεηδίθεπζεο δξάζεσλ, σο πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο ηνπ 
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ΔΞ, αθνχ ζα αθνινπζήζνπλ αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην ΔΞ πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

Πηε ζπλέρεηα θαη φζνλ αθνξά ζηε ζπλάθεηα, ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΞ, κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ΔΞ, δειαδή ζην εάλ ζπλάδνπλ νη 

πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο (πξάμεηο) κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞ, ε 

πξνζέγγηζε γίλεηαη ζε επίπεδν εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ απηέο, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ηχπνπο δξάζεσλ θαη κε ηνπο δείθηεο 

εθξνψλ ηνπ ΔΞ. Κε δεδνκέλν φηη νη δείθηεο εθξνψλ θαη νη ελδεηθηηθνί ηχπνη δξάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ΔΞ αλά Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα θαη θαη’ αθνινπζία αλά Θεκαηηθφ Πηφρν θαη 

αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, απηνί εθθξάδνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη δελ έρεη εθθξαζζεί κε δείθηεο εθξνψλ ην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ, αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνπ ζπλζέηεη ηε Ινγηθή ηεο 

Ξαξέκβαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ην κέξνο ηνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ ΔΞ, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζρεδηάζζεθαλ ηα αληίζηνηρα εξγαιεία δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ 

ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ δξάζεσλ αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ζηε βάζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην 

εζληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο δηαδηθαζίαο «εμεηδίθεπζεο», θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο 

πξάμεσλ ζην ΔΞ, κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ ζρεδηάζζεθε λα θαιχςεη ην 

ΔΞ, κε ηνπο ηχπνπο ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ θαη ηέινο ζε ζρέζε κε 

ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

Ρα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία έρνπλ σο βάζε αληίζηνηρνπο πίλαθεο/ κήηξεο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν 

ζπζρέηηζεο ησλ δξάζεσλ πνπ εμεηδηθεπηήθαλ, θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

Ξξφγξακκα, κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην ΔΞ αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, ηνπο ηχπνπο ελδεηθηηθψλ 

δξάζεσλ θαη ηνπο δείθηεο εθξνψλ. Ζ ζπζρέηηζε απηψλ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο Ινγηθήο 

ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ, γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ή/θαη ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην ΔΞ αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο άκεζεο ή ηεο έκκεζεο ζπλάθεηαο κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηαχηηζε ή κε ηαχηηζε 

ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ή/θαη ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί κε ηνπο ηχπνπο 

ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα θαη ηέινο κε ην αλ ζπλδένληαη νη 

δξάζεηο θαη νη πξάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ. 

Πηε ζπλέρεηα, κε αληίζηνηρνπο ζπλζεηηθνχο πίλαθεο αλά Θεκαηηθφ Πηφρν, αλά Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΞ πνζνηηθνπνηνχληαη, ηφζν γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί, φζν θαη γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί, νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπλάθεηα εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ κε ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία ηνπ. 

α) Άκεζε ή έκκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, ελψ παξάιιεια, δηεξεπλψληαη θαη 

νη πεξηπηψζεηο δξάζεσλ πνπ εμεηδηθεχζεθαλ ή/θαη πξάμεσλ πνπ εληάρζεθαλ εάλ απηέο 

θαιχπηνπλ αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα ή/θαη ε πεξίπησζε 
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θάπνηεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο λα κε θαιχπηνληαη απφ δξάζεηο πνπ εμεηδηθεπζήθαλ θαη απφ 

πξάμεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί κέρξη ην ρξφλν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

(07/11/2019). 

β) Ραχηηζε ή/θαη ζχλδεζε κε ηνπο ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ, ελψ 

παξάιιεια δηεξεπλψληαη/ εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο, είηε δξάζεηο πνπ εμεηδηθεπζήθαλ 

ή/θαη πξάμεηο πνπ εληάρζεθαλ λα κε ζπλδένληαη κε ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ, 

είηε γηα θάπνηνπο ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ λα κελ έρνπλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο ή 

λα κελ έρνπλ εληαρζεί αληίζηνηρεο πξάμεηο. 

γ) Ρέινο, εμεηάδεηαη/ δηεξεπλάηαη ε ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ή/θαη ησλ 

πξάμεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Ξξφγξακκα κέρξη 07/11/2019, κε δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ, 

ελψ παξάιιεια εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο, είηε δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ή/θαη 

πξάμεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί λα κε ζπλδένληαη κε δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ, είηε δεηθηψλ 

εθξνψλ νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ή/θαη πξάμεηο πνπ 

έρνπλ εληαρζεί. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, κε ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνχο, 

πνζνηηθνπνηνχληαη ζε δπν ζπλζεηηθνχο πίλαθεο (έλαο γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί θαη 

έλαο γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί) κε βάζε ηνπο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο θαη ηελ αλαγσγή 

ηνπο ζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ηέινο ζην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πξνζεγγίδνληαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο βαζκνχο ζπλάθεηαο κε κέγηζην βαζκφ ηε κνλάδα (1), ή/θαη αξλεηηθήο ή 

ειιεηκκαηηθήο απφθιηζεο ησλ δξάζεσλ θαη πξάμεσλ απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ (αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ, δείθηεο 

εθξνήο). 
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ΗΗ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Δθαξκφδνληαο ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην πξψην Κέξνο (Η) 

ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, ακέζσο πην θάησ παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ σο πξνο 

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη θπζηθνχο ηνπ ζηφρνπο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

επηηεπμηκφηεηάο ηνπο ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Ζ παξνχζα αλάιπζε θαη νη 

αληίζηνηρεο δηαπηζηψζεηο εθηίλνληαη απφ ην επίπεδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ησλ Ρακείσλ κέρξη 

ην Δπίπεδν ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

 
1.1. ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΞΝΟΔΗΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΡΝ ΔΞ  

Πηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ / επηπέδνπ εθαξκνγήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΞ, ήηνη ε απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, φπσο δηακνξθψλνληαη κε ηελ πξνηεηλφκελε αλαθαηαλνκή 

ησλ πφξσλ ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη δελ επέηπραλ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπο κε νξφζεκν ην έηνο 2018. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε αλαθαηαλνκήο 

ηνπ απνζεκαηηθνχ, ε νπνία, φπσο αλαθέξζεθε, παξνπζηάδεηαη κε ηδηαίηεξε αλάιπζε ζην 2ν 

παξαδνηέν ηνπ παξφληνο έξγνπ, απεηθνλίδεηαη παξάιιεια θαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ.  

Πηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο απνηίκεζεο ηεο πνξείαο επίηεπμεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αλά βαζηθφ/δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά θαηαρσξηζκέλα ζην ΝΞΠ ζηνηρεία κέρξη ηελ 7ε/11/2019. 

 

1.1.1. Πην ζύλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» ζπλνιηθά, κε βάζε ηνπο πίλαθεο 

2 θαη 3 ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε 

δεκφζηα δαπάλε, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

α) Ν αξηζκφο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην ΔΞ αλέξρεηαη ζε δηαθφζηεο εμήληα ηξεηο (263), 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 243,8 εθαη. επξψ, 

ήηνη ην 85,7% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ. 

β) Ρα ζπκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα πξνέξρνληαη απφ εθαηφλ ελελήληα πέληε (195) εληαγκέλεο 

πξάμεηο θαη ην ζπκβαηηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ηίκεκά ηνπο αλέξρεηαη ζε 139,8 εθαη. 

επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 49,1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ή ην 57,34% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ. 

γ) Νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ ΔΞ, πξνεξρφκελεο απφ εμήληα ηέζζεξεηο (64) πξάμεηο, 

αλέξρνληαη ζε 65,4 εθαη. επξψ, ήηνη ζην 23,0% ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ, ή ην 46,8% ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ηηκήκαηνο ησλ 

ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ.6 

 

Πχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ (I) 

κέξνπο/θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο έθζεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ηνπ επηπέδνπ 

εθαξκνγήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΞ θαη ηελ πξννπηηθή νινθιήξσζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ηνπ, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:  

i) Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ σο πξνο ηηο εληάμεηο, είλαη ρακειφο, πιεζίνλ ζην 

κέζν θαη πξνο ην θαηψηεξν φξην απηήο ηεο θαηάηαμεο. 

ii) Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), είλαη πνιχ ρακειφο. 

iii) Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ σο πξνο ηηο δαπάλεο, είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο. 

 

Ζ αξλεηηθή απηή εηθφλα σο πξνο ην βαζκφ εθαξκνγήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ΔΞ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ, κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ 

(07/11/2019), πξφνδν εθαξκνγήο ηνπ, ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη κε ηνλ ελαπνκείλαληα σθέιηκν 

ρξφλν γηα ηελ επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη δε, σο 

ππελζχκηζε φηη ν ελαπνκέλσλ σθέιηκνο ρξφλνο δηαθέξεη γηα θάζε ζηάδην πινπνίεζεο, φπσο 

αλαιπηηθά έρεη αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, σο κηα απφ ηηο θχξηεο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ ζπλνιηθή πνξεία 

πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη κε δεδνκέλν ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

απνκέλεη γηα ηελ έληαμε λέσλ πξάμεσλ ζην ΔΞ, απνηειεί ε αλάγθε άκεζεο θαη πςεινχ βαζκνχ 

επηηάρπλζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη έλαξμεο πινπνίεζήο ηνπ (εμεηδηθεχζεηο, πξνζθιήζεηο & 

εληάμεηο). Ζ θάιπςε απηήο ηεο άκεζεο αλάγθεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επίζπεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ, ζα ζπκβάιιεη, αθ’ ελφο λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αθ’ εηέξνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ην 

πξνζδνθψκελν αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ ζηελ Ξεξηθέξεηα.  

 

1.1.2. Πε επίπεδν Ρακείσλ (ΔΡΞΑ & ΔΘΡ) 

Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ δχν Δπξσπατθά 

Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία (ΔΓΔΡ), ην ΔΡΞΑ θαη ην  ΔΘΡ. Δηδηθφηεξα, ν πξνυπνινγηζκφο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ αλέξρεηαη ζε 203,5 εθαη. 

επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 71,52% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ. Ζ ππφινηπε 

δεκφζηα δαπάλε ηνπ ΔΞ (81,02 εθαη. επξψ) ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ θαη αληηζηνηρεί ζην 

28,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο 

ηνπ ΔΞ, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζε επίπεδν Ρακείνπ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, παξνπζηάδεηαη ακέζσο πην θάησ. 

                                                 
6 Λακβάλνληαο ππ’ φςε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ «ζπκβάζεσλ» αλαθέξεηαη ζε θξαηηθέο εληζρχζεηο, νη νπνίεο 

ηαπηίδνληαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εληάμεσλ, ε κεγάιε δηαθνξά ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη δαπαλψλ δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζην θαηλνκεληθφ βαζκφ πξνζδνθίαο/πηζαλφηεηαο αλακελφκελσλ δαπαλψλ απφ απηέο ηηο ζπκβάζεηο. 
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1.1.2.1. Δπξσπατθό Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην ΔΡΞΑ, ήηνη ησλ ΑΞ1, 2Β, 3, 4 & 5, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

α) Έρνπλ εληαρζεί δηαθφζηεο είθνζη ηξεηο (223) πξάμεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 203,0 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 99,8% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΡΞΑ ηνπ ΔΞ. 

β) Ρν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα πξνέξρεηαη απφ ζπκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα 

εθαηφλ εμήληα πέληε (165) εληαγκέλσλ πξάμεσλ, κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα 105,4 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 51,9% ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ή ην 51,8% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ. 

γ) Νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ ΔΞ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΡΞΑ, πξνέξρνληαη 

απφ ηξηάληα ελλέα (39) πξάμεηο κε ζπκβάζεηο θαη αλέξρνληαη ζε 50,2 εθαη. επξψ, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 47,6% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ έζησ 

θαη έλα ζπκβαζηνπνηεκέλν ππνέξγν, ή ην 24,7% ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΡΞΑ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, φζνλ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, κε βάζε ηελ κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πινπνίεζήο ηνπ, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ 

ρακειφο, πιεζηέζηεξα ζην αλψηεξν φξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάηαμεο. 

ii) Θαη σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΡΞΑ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ είλαη 

πνιχ ρακειφο. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δαπάλεο (πιεξσκέο), ν βαζκφο επίηεπμεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο. 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα πζηέξεζεο σο πξνο ηελ πξφνδν εθαξκνγήο, νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο εθ ησλ νη πην ζεκαληηθνί αλαθέξνληαη ζε επφκελν κέξνο απηήο ηεο ελφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αλάιπζε εθαξκνγήο ζε επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Πεκεηψλεηαη σζηφζν φηη, ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ κέξνπο ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην ΔΡΞΑ είλαη ζρεηηθά πςειφ, κε δεδνκέλν φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ΔΡΞΑ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά 25% πεξίπνπ, ελψ 

αληίζηνηρα, νξηαθή ππέξβαζε ζεκεηψλεηαη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

πξνζθιήζεσλ ηνπ ΔΞ. Ωο εθ ηνχηνπ, παξά ην πνιχ ρακειφ πθηζηάκελν επίπεδν πινπνίεζεο ηνπ 
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κέξνπο ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ελεξγνπνίεζήο 

ηνπ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη ζπλζήθεο θαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ εθηηκήζεσλ πεξί ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ κέξνπο ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ. 

Ππλεπψο, ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε, αιιά θαη πινπνίεζε 

ηνπ κέξνπο ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΞΡΑ είλαη επηηαθηηθή θαη απνιχησο 

αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ, κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ. 

 

1.1.2.2. Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν (ΔΘΡ) 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» θαη ζπγθεθξηκέλα νη ΑΞ2Α 

θαη ΑΞ6 ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ. Κε δεδνκέλν ηνλ πνιχ κηθξφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ΑΞ6, ζηελ νπζία φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ κέξνπο ηνπ 

ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, απηή αθνξά ζηνλ ΑΞ2Α, ν νπνίνο δεζκεχεη ην 98,2% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ ζην ΔΞ. 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ 

ην ΔΘΡ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞ, αλέξρεηαη ζε 81,02 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 

28,48% ηεο ζπλνιηθήο αληίζηνηρεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞ. 

 

Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ εθαξκνγήο ησλ δχν (2) Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Έρνπλ εληαρζεί ζαξάληα (40) πξάμεηο, πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο 40,8 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 50,3% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΔΞ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ. 

β) Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα πξνέξρεηαη απφ ζπκβάζεηο ππνέξγσλ ηξηάληα (30) 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη θζάλεη ζηα 34,3 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 84,2% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ή ην 42,4% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ. 

γ) Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο (πιεξσκέο) χςνπο 15,2 εθαη. επξψ, πξνεξρφκελεο απφ 

είθνζη πέληε (25) πξάμεηο κε ζπκβάζεηο, πνζφ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 44,3% ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ή ην 18,8% ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΘΡ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο ηνπ βαζκνχ πινπνίεζήο ηνπ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη: 

i) Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ πξάμεσλ είλαη πνιχ ρακειφο.  

ii) Ωο πξνο ηηο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΘΡ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ είλαη επίζεο πνιχ 

ρακειφο. 
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iii) Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ ζην ζηάδην ησλ δαπαλψλ, είλαη θαη απηφο πνιχ 

ρακειφο.  

 

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα πξνεηνηκαζίαο ηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ζην ζηάδην ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ κέξνπο ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, ήηνη ζηα ζηάδηα ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ θαη πξνζθιήζεσλ φπνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη ρακειά (84% εμεηδηθεχζεηο, 

55% πξνζθιήζεηο), ζε ζρέζε κε ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο (11νο/2019). 

 

1.1.3. Πε επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 

Ακέζσο πην θάησ επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ΔΞ αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ, σο πξνο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ζε 

επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, κε ηηο επί κέξνπο αλαθνξέο γηα Θεκαηηθνχο Πηφρνπο θαη 

Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο κέρξη ηελ 7ε/11/2019, φπσο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο, ελψ ζηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο, γίλεηαη γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ησλ Αμφλσλ 

Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ Θεκαηηθψλ Πηφρσλ κε ζπζρέηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

δηακέηξσλ ησλ θχθισλ πνπ εθθξάδνπλ ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο Θεκαηηθνχο 

Πηφρνπο. 

 

1.1.3.1. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 1: «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο 

ειθπζηηθόηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο (ηδηαίηεξα ησλ ΚΚΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη 

αύμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο άμηαο» 

Ν ΑΞ1, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, κε ζπκκεηνρή ζηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ΔΡΞΑ ηνπ ΔΞ θαηά 19% πεξίπνπ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ απψιεηα ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζήο σο απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ελφο απφ ηνπο 

δείθηεο ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο, εκθαλίδεη πνιχ ρακεινχο έσο θαη κεδεληθνχο βαζκνχο 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, κε δεδνκέλν φηη: 

α) Πην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1, έρνπλ εληαρζεί εθαηφλ είθνζη (120) πξάμεηο 

αζξνηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 22,1 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 57,6% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ, αθνξά ζηα εθαηφλ πέληε (105) επελδπηηθά ζρεδία πνπ εληάρζεθαλ 

ζην ΔΞ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο εθρψξεζεο πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο ΔΓ ΔΞ 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζηελ ΔΓ ΔΞΑΛΔΘ. 

β) Ρν ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα, πξνεξρφκελν απφ εθαηφλ δεθαελλέα 

(119) εληαγκέλεο πξάμεηο, αλέξρεηαη ζε 20,3 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 52,8% ηνπ 

ΑΞ1 ή ην 91,8% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληάμεσλ. 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 30 

γ) Νη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξάμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΞ 

ζην «Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΗΗ» θαη αλέξρνληαη ζε 500.000 επξψ, πνζφ ην νπνίν 

απνηειεί ην 25% ηεο ζπλνιηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΞ ζην ελ ιφγσ Σξεκαηνδνηηθφ Κέζν ή ην 

1,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ1. 

Νη πξναλαθεξφκελεο εληαγκέλεο πξάμεηο αθνξνχλ θαη ζηνπο ηξεηο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΑΞ1. Δηδηθφηεξα ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 1 έρνπλ εληαρζεί δεθαηξείο (13) 

πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 760,37 ρηι. επξψ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ελίζρπζε ΚΚΔ γηα Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε κέζσ θνππνληψλ θαηλνηνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3). Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ 

αληηζηνηρεί ζην 12,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 1. 

Δηδηθφηεξα, νη παξαπάλσ εληαγκέλεο πξάμεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 1b θαιχπηνληαο ην 18,4% ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Πεκεηψλεηαη δε, φηη γηα ηηο δψδεθα (12) απφ ηηο δεθαηξείο (13) εληαγκέλεο, κε δεδνκέλν φηη 

αθνξνχλ ζε Θξαηηθέο Δληζρχζεηο θαη νη απνθάζεηο επηρνξήγεζεο ηζνδπλακνχλ κε ζπκβάζεηο, 

έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο χςνπο 260,8 ρηι. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 4,3% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ1 θαη ζην 6,3% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξνη. 1b, ελψ 

κέρξη ηελ 7ε/11/2019, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρεο δαπάλεο.  

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο δεχηεξεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΘΠ1 (1a), 

απηφ παξακέλεη κεδεληθφ θαηά ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ θαη θαη’ αθνινπζία θαη ζηα επφκελα 

ζηάδηα εθαξκνγήο. 

 

Πην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 2 έρεη εληαρζεί κία (1) πξάμε πξνυπνινγηζκνχ 1,9 εθαη. 

επξψ ε νπνία αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Ππζηήκαηνο Ξξννξηζκνχ (DMS) ζηελ 

Ξεξηθέξεηα, ζπλδεφκελε κε ηελ Δπ. Ξξνη. 2c. Ν πξνυπνινγηζκφο απηήο ηεο πξάμεο αληηζηνηρεί 

ζην 37,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ2 θαη ζην 58,7% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπ. Ξξνη. 2c.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε εκθαλίδεη ζπκβάζεηο χςνπο 445,0 ρηι. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην 8,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ2 θαη ζην 13,7% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπ. Ξξνη. 2c, αληίζηνηρα. Κέρξη ηελ 7ε/11/2019, δελ εκθαλίδνληαη πιεξσκέο γηα ηελ εληαγκέλε 

πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ2 θαη θαη’ αθνινπζία ηεο Δπ. Ξξνη. 2c. 

Ξέξαλ ηνπ πνιχ ρακεινχ επίπεδνπ πινπνίεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 

2c, ε πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο Δπ.Ξξνη. ηνπ ΘΠ2 (2b), παξακέλεη κεδεληθή, αιιά θαη πιήξσο 

αλελεξγή απφ πιεπξάο πξνζθιήζεσλ ζε δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ. 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΑΞ1, θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, αθνξνχλ ζηνλ 
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Θεκαηηθφ Πηφρν 3. Ππγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ3 έρνπλ εληαρζεί εθαηφλ έμη (106) απφ ηηο 

ζπλνιηθά εθαηφλ είθνζη (120) πξάμεηο ζηνλ ΑΞ1 (πνζνζηφ 88,3%), πξνυπνινγηζκνχ 19,5 εθαη. 

επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 71,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ3. Κία εμ απηψλ ησλ πξάμεσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 3a θαη αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ ζην ΡΔΞΗΣ ΗΗ κε πξνυπνινγηζκφ 2,0 εθαη. επξψ, ήηνη ην 12,4% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ. Ξξνη. 3a, ελψ νη ππφινηπεο εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ ΑΞ1 ζπλδένληαη 

κε ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 3c θαη αθνξνχλ ζηελ έληαμε ζην ΔΞ εθαηφλ πέληε (105) 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπξηζηηθψλ ΚΚΔ, ηα νπνία είραλ εμαζθαιίζεη ζεηηθή αμηνιφγεζε, ζην 

πιαίζην παιαηφηεξεο πξφζθιεζεο ηνπ ΔΞΑλΔΘ. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληάμεσλ γηα ηελ 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 3c αλέξρεηαη ζε 17,5 εθαη. επξψ, ππεξβαίλνληαο θαηά 149,5% ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 

Ρν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ3 έρεη νδεγήζεη ζε ηζφπνζεο ζπκβάζεηο, 

κε δεδνκέλν φηη ε έληαμε ζην Ξξφγξακκα πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζπληζηά απηνκάησο 

θαη ηελ αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο, ελψ ε κνλαδηθή πξάμε πνπ εκθαλίδεη δαπάλεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, απηή ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζην ΡΔΞΗΣ ΗΗ. Νη ελ ιφγσ δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 

500.000 επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο κφιηο ην 1,8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ3 θαη ην 3,1% 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ. Ξξνη. 3a, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε ελ ιφγσ πξάμε.  

Όιεο νη Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΞ1 έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

εμεηδίθεπζεο δξάζεσλ, σζηφζν ηξείο (3) απφ ηηο ζπλνιηθά επηά (7) Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ ΑΞ1 παξακέλνπλ θαη’ νπζίαλ αλελεξγέο, κε δεδνκέλν φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ζε απηέο 

πξνζθιήζεηο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

βαζκφο εθαξκνγήο ηνπο γηα φια ηα ζηάδηα ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο (πιελ ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ) είλαη κεδεληθφο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ1, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο. 

ii) Θαη σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο, 

πιεζίνλ ζην αλψηεξν φξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάηαμεο. 

iii) Ωο πξνο ηηο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο, έσο 

κεδεληθφο. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΞ1 βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά 

ζην ζηάδην ησλ εμεηδηθεχζεσλ, θαζψο έρνπλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ1 θαηά 30,6%. Ωζηφζν, ηα επί καθξφλ πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΞΠΘΔ ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε 

αδπλακία επηινγήο θαηάιιεινπ θαη ηθαλνχ Ξεξηθεξεηαθνχ ΔΦΓ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, νδήγεζαλ 
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ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο σο πξνο ηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, 

δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ηδηαίηεξα αξλεηηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ζην επίπεδν / βαζκφ 

ελεξγνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ησλ πξνζθιήζεσλ ζηνλ ΑΞ1, κε απνηέιεζκα ηνπο 

πνιχ ρακεινχο βαζκνχο έληαμεο θαη πξαγκαηηθήο πινπνίεζεο. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απαηηείηαη ε άκεζε επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο κε ηελ έθδνζε λέσλ πξνζθιήζεσλ πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ, θαζψο θαη λα παξαρζνχλ ηα αλακελφκελα 

αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ ησλ 

δξάζεσλ ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο.  

Πε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞ ζα είλαη ζεκαληηθέο θαη 

πνιιαπινχ ραξαθηήξα, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο: 

α) Ππκβνιή ηνπ ΑΞ ζηε κεγέζπλζε ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο πφξσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Θαλφλα λ+3 θαηά ηα επφκελα έηε (κεηά ην 2020), κε δεδνκέλε ηε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα 

ηνπ ΑΞ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ηνπ ΔΞ ζπλνιηθά. 

β) Ζ αδξαλνπνίεζε ηνπ ΑΞ1 επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο RIS3 Ξεινπνλλήζνπ. 

γ) Θίλδπλνο άκβιπλζεο ηεο Θεκαηηθήο Ππγθέληξσζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞ ζηηο 

Ξεξηθέξεηεο Κεηάβαζεο. 

δ) Άκβιπλζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε ζπλέπεηα ηελ 

απψιεηα ησλ δπλαηνηήησλ κεγέζπλζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο απφ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη ζπλέξγεηεο. 

 

1.1.3.2. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 2Α: «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ - ελεξγόο θνηλσληθή ελζσκάησζε» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, έρεη πξνυπνινγηζκφ 79,57 εθαη. επξψ δεκφζηαο 

δαπάλεο,  ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο απφ ην ΔΘΡ, πνζφ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 98,21% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΘΡ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΑΞ2Α, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

α) Έρνπλ εληαρζεί ηξηάληα έμη (36) πξάμεηο, πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο 40,2 εθαη. επξψ, ήηνη ην 50,5% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. 

β) Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα, πξνεξρφκελν απφ είθνζη έμη (26) εληαγκέλεο πξάμεηο, 

αλέξρεηαη ζε 33,8 εθαη. επξψ δεκφζηαο δαπάλεο. Ρν πνζφ απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 42,5% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ ή ην 84,0% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ.  

γ) Νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, 

πξνέξρνληαη απφ είθνζη κία (21) πξάμεηο θαη αλέξρνληαη ζε 14,7 εθαη. επξψ, 
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αληηπξνζσπεχνληαο ην 18,5 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ή ην 43,5% 

ησλ ΛΝΓΔ.  

 

Ξέξαλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α γηα ην ζηάδην ησλ 

εληάμεσλ, δηαπηζηψλεηαη ρακειή πξφνδνο ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή ηνκή ηεο παξνχζαο αλάιπζεο 

(11νο /2019), φζνλ αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΞ2Α, ήηνη γηα ηα ζηάδηα ησλ εμεηδηθεχζεσλ 

θαη ησλ πξνζθιήζεσλ, αληίζηνηρα. Ηδηαίηεξα γηα ην ζηάδην ησλ πξνζθιήζεσλ ην επίπεδν είλαη 

πνιχ ρακειφ, θαζψο ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζηεπκέλσλ πξνζθιήζεσλ θζάλεη κφιηο ζην 

54,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν δεκηνπξγεί 

αλεζπρεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ ΑΞ. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζπλνιηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ2Α, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε 

ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο. 

ii) Ωο πξνο ηηο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη επίζεο πνιχ 

ρακειφο. 

iii) Θαη σο πξνο ηηο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο.  

 

Ρα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΑΞ θαη ηα νπνία αηηηνινγνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ην πνιχ ρακειφ πθηζηάκελν επίπεδν πινπνίεζεο, αιιά θαη ελεξγνπνίεζήο ηνπ 

είλαη ηα εμήο: 

α) Ν ζρεηηθά πςειφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΞ2Α, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζε απηφλ δξάζεσλ απνηειεί εζληθέο πνιηηηθέο 

Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη γείαο, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη απφ ηηο Θεληξηθέο πεξεζίεο 

αληίζηνηρσλ πνπξγείσλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα κε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο, είηε 

ιφγσ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ ίδησλ ησλ πνιηηηθψλ, είηε ιφγσ ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ 

Θξάηνπο -Κέινπο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

β) Πρεδφλ φιεο νη δξάζεηο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ (δεκηνπξγία ή/θαη ιεηηνπξγία δνκψλ), είηε 

είλαη αξγήο πινπνίεζεο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο), είηε/θαη εληάζζνληαη θαη’ έηνο, κε 

απνηέιεζκα λα ζπκβάιινπλ ζην ρακειφ επίπεδν εληάμεσλ, αιιά θαη ζην ρακειφ επίπεδν 

δαπαλψλ, ρσξίο δπλαηφηεηα επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο. 

γ) Νη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο θαηάξηηζεο αλέξγσλ θαη εξγαδνκέλσλ, ζεκαληηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αθ’ ελφο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πεξηθέξεηαο, αθ’ εηέξνπ γξήγνξεο θαη ζεκαληηθνχ χςνπο δαπάλεο 

θαζπζηέξεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαζπζηεξνχλ ζεκαληηθά ιφγσ δεηεκάησλ Θξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο δεζκεχεη ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ ζην Ξξφγξακκα. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ 
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αλάιπζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπ ζε επίπεδν Θεκαηηθνχ Πηφρνπ θαη Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο. κε αληίζηνηρεο αλαθνξέο, φπνπ απαηηείηαη, ζην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο 

(εμεηδηθεχζεηο θαη πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο). Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ 

αλάιπζεο ιακβάλεηαη ππ’ φςε  ε δηάξζξσζε / δνκή ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ζε Θεκαηηθνχο 

Πηφρνπο θαη αληίζηνηρεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 Ξεξηιακβάλεη δχν (2) Θεκαηηθνχο Πηφρνπο, ήηνη ηνλ ΘΠ8 θαη ηνλ ΘΠ9. 

 Ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 8, δεζκεχεη ην 6,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ θαη πεξηιακβάλεη δχν 

(2) Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, ήηνη ηελ 8iii θαη ηελ 8v.  

 Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 8iii αληηπξνζσπεχεη 

ζρεδφλ ην 15,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 8 θαη ε Δπ.Ξξνη. 8λ ην 

ππφινηπν 84,5%, κε πνιχ κηθξφ ρξεκαηνδνηηθφ εηδηθφ βάξνο (ζπκκεηνρή) θάζε κία 

ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Α. 

 Ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 9 δεζκεχεη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΑΞ2Α, ήηνη ην 93,5%. Ξεξηιακβάλεη έμη (6) Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο (9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9v 

θαη 9vi), ησλ νπνίσλ ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο 

θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλν ην εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ βάξνο θάζε 

κηαο, ηφζν ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9, φζν θαη ζηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Α. 

 Ρν κεγαιχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ βάξνο ζηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 9 θαηέρεη ε Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 9iv (35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9) πνπ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο. Αθνινπζνχλ, ε Δπ.Ξξνη. 9i, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ην 25,5%, ε Δπ.Ξξνη. 9iii, ε νπνία θαιχπηεη ην 16,8% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9. Νη ππφινηπεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο (9ii, 9v & 9vi) 

έρνπλ αζξνηζηηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ίζν κε ην 22,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΘΠ9, ελψ θακκία απφ απηέο δελ ππεξβαίλεη ζε πξνυπνινγηζκφ ην 10% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9. 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο σο πξνο ηε δηάξζξσζε ηνπ ΑΞ2Α ζε Θεκαηηθνχο 

Πηφρνπο θαη Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, ακέζσο πην θάησ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθαξκνγήο θάζε Θεκαηηθνχ Πηφρνπ θαη 

αληίζηνηρσλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ. 

1.1.3.2.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 8 «Ξξνώζεζε ηεο βηώζηκεο απαζρόιεζεο πςειήο 

πνηόηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Θεκαηηθφο Πηφρνο 8 παξνπζηάδεη κεδεληθή επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ ζε φια ηα επίπεδα πινπνίεζεο ηνπ, ήηνη ζηα ζηάδηα ησλ εληάμεσλ, ζπκβάζεσλ θαη 

ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ. Αληίζεηα, ην επίπεδν ελεξγνπνίεζήο ηνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά, παξνπζηάδνληαο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαιχπηεη ην 115,4% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, ελψ ε κνλαδηθή πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχζεθε θαη 
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αθνξνχζε ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 8v, νινθιεξψζεθε ρσξίο λα νδεγήζεη ζε εληάμεηο 

πξάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζην ζηάδην ησλ πξνζθιήζεσλ. Δηδηθφηεξα, φζνλ 

αθνξά ζηηο εμεηδηθεχζεηο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 8, ζην επίπεδν ησλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ, κεγάιε ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμεηδηθεχζεσλ ζεκεηψλεηαη ζηελ 

Δπ.Ξξνη. 8iii ηεο ηάμεο ηνπ 100%, ελψ ζηελ Δπ.Ξξνη. 8v ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εμεηδηθεχζεσλ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία εληνπίδεηαη πςειφ βαζκφο πξνεηνηκαζίαο 

ελεξγνπνίεζεο (εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ) θαη κεδεληθφο βαζκφο πινπνίεζεο ζηα ππφινηπα ζηάδηα, 

ζπλδέεηαη, αθ’ ελφο κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ακέζσο πην πάλσ ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

εξγαδνκέλσλ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 8λ, αθ’ εηέξνπ κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

απφ ηνλ ΝΑΔΓ λα ιεηηνπξγήζεη σο ΔΦΓ ζηα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα γηα 

δξάζεηο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 8iii. 

 

1.1.3.2.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 «Ξξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηώρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Θεκαηηθφο Πηφρνο δεζκεχεη ην 93,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2A θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε πξφνδνο εθαξκνγήο ηνπ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΑΞ2A, αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ κέξνπο ηνπ ΔΞ 

«Ξεινπφλλεζνο» κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΘΡ. Αλαθνξηθά κε ηελ επίπεδν εθαξκνγήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ:  

 Έρνπλ εληαρζεί ηξηάληα έμη (36) πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 40,2 

εθαη. επξψ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 54,0% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9, ή 

ην 50,5% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

 Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ ππνέξγσλ αλέξρεηαη ζε 33,8 εθαη. 

επξψ πξνεξρφκελν απφ είθνζη έμη (26) εληαγκέλεο πξάμεηο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 84,0% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην ΘΠ 9, αιιά θαη ζην 45,4 % ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9 ή ζην 42,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

 Νη δαπάλεο ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΘΠ 9 αλέξρνληαη ζε 14,7 εθαη. επξψ, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 43,5% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ΛΝΓΔ, ή ζην 19,8% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9 θαη ζην 18,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ 9 ζηνλ ΑΞ2Α, δηαπηζηψλεηαη φηη, ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΘΠ 9, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζήο 

ηνπ (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο), είλαη πνιχ ρακειφο. 

 

Αληίζηνηρα, ηα επίπεδα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο θάζε κηαο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΘΠ 9, έρνπλ σο εμήο: 
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α) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9i «Δλεξγεηηθή έληαμε, κεηαμχ άιισλ θαη κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο δξαζηήξηαο ζπκκεηνρήο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9i αλέξρεηαη ζε 19,00 εθαη. 

επξψ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 25,5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9, ή/θαη ζην 23,9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

Ζ πξφνδνο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη εμ’ απηνχ ν 

βαζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο παξνπζηάδεηαη ακέζσο πην θάησ: 

 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληάμεσλ αλέξρεηαη ζην 63,9% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο θαη αθνξά ζε πέληε (5) πξάμεηο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο θαη Νηθνγελεηαθήο Εσήο». 

 Ρν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί, ελψ ην ζπκβαηηθφ ηνπο ηίκεκα 

αλέξρεηαη ζην 63,9% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξνη. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζην 51,9% ηνπ αληίζηνηρνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, 

πξνέξρνληαη απφ ηέζζεξεηο (4) εθ ησλ πέληε ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πξάμεσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 

παξνπζηάδεη ηνπο παξαθάησ βαζκνχο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ζηφρσλ, αλά 

ζηάδην πινπνίεζεο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο, πιεζηέζηεξα ζην 

θαηψηεξν φξην ηεο θαηάηαμεο. 

ii) Ωο πξνο ηηο ζπκβαζηνπνηήζεηο (ΛΝΓΔ) εκθαλίδεη κέζν βαζκφ επίηεπμεο, πιεζηέζηεξα 

πξνο ην αλψηεξν φξην απηήο ηεο θαηάηαμεο. 

iii) Ωο πξνο ηηο δαπάλεο εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ επίηεπμεο, πιεζίνλ ζην κέζν ηεο απφζηαζεο 

κεηαμχ ησλ νξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάηαμεο θαη πξνο ην θαηψηεξν φξηφ ηεο. 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη 

ζπληζηακέλε δχν ελ πνιινίο αληίξξνπσλ ζπληζησζψλ. Ζ πξψηε ζπληζηψζα είλαη ε δξάζε 

ηεο «Δλαξκφληζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο», ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε πνιχ 

ελσξίο (2015) θαη εμειίζζεηαη ε πινπνίεζή ηεο ηθαλνπνηεηηθά, αιιά κε έληαμε θαη’ έηνο ππφ 

ηχπν πξάμεο, θάζε ζρνιηθή ρξνληά. Ωο εθ ηνχηνπ νη εληάμεηο, νη ζπκβάζεηο θαη νη δαπάλεο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο κε ζρεηηθά ζηαζεξά πνζά θαη’ έηνο. Ζ δεχηεξε 

ζπληζηψζα είλαη νη δξάζεηο «θαηάξηηζεο καθξνρξφληα αλέξγσλ», νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9i κε ζρεηηθά κεγάιν πξνυπνινγηζκφ θαη ησλ νπνίσλ ε 

πινπνίεζε έρεη θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά, ιφγσ εκπινθήο ηνπο ζε δεηήκαηα θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 
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β) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9ii «Θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

θνηλνηήησλ, φπσο νη Ονκά» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα  έρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 7,0 εθαη. επξψ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην 9,41% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9, ή ην 8,80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

Ρν επίπεδν εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη εμ’ απηνχ ν βαζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλά ζηάδην / θάζε εθαξκνγήο, έρεη σο εμήο: 

 Έρνπλ εληαρζεί έμη (6) πξάμεηο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θέληξσλ Θνηλφηεηαο, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 2,45 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

23,02% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο.  

 Ξέληε (5) απφ ηηο έμη (6) εληαγκέλεο πξάμεηο εκθαλίδνπλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα χςνπο 1,6 εθαη. επξψ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη 

ην 23,0% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Γχν (2) εθ ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πξάμεσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο, νη νπνίεο 

αλέξρνληαη ζε  169,2 ρηι. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο κφιηο ην 2,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαηάηαμεο ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο, γηα θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ, κε βάζε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπο 

εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, 

ii) Θαη σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο, κε βάζε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα, 

εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, 

iii) Ωο πξνο ηηο δαπάλεο, εκθαλίδεη επίζεο πνιχ ρακειφ (ζρεδφλ κεδεληθφ) βαζκφ επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ. 

 

γ) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9iii «Θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ησλ 

ίζσλ επθαηξηψλ» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε 

δεκφζηα δαπάλε, αλέξρεηαη ζε 12,5 εθαη. επξψ, θαη αληηπξνζσπεχεη ην 16,80% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9, ή ην 15,71% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ κέρξη ηελ 7ε/11/2019, ν βαζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο, έρεη σο εμήο: 

 Ν ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεθαηξηψλ (13) εληαγκέλσλ πξάμεσλ 

αλέξρεηαη ζε 6,98 εθαη. επξψ, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 55,8% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 38 

 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ δψδεθα (12) εληαγκέλεο πξάμεηο, έρνπλ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα 5,5 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 43,8% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ έληεθα (11) 

ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο, θζάλνπλ ηα 2,9 εθαη. επξψ, αληηζηνηρψληαο ζην 23,1% ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Πχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαηάηαμεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πινπνίεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ν βαζκφο 

επίηεπμεο ζε φια ηα ζηάδηα / θάζεηο πινπνίεζεο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο) ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη πνιχ ρακειφο. 

 

δ) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9iv «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο 

θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο» 

Ζ ελ ιφγσ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζηνλ 

ΘΠ9 αιιά θαη ζηνλ ΑΞ2Α, κε ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 26,15 εθαη. επξψ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 35,15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9 ή ην 32,86% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

Ρν επίπεδν εθαξκνγήο ηεο ζεκαληηθφηεξεο ζε πξνυπνινγηζκφ Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

ηνπ ΑΞ2Α, έρεη σο εμήο: 

 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έληεθα (11) εληαγκέλσλ πξάμεσλ αλέξρεηαη ζε 14,4 εθαη. επξψ, 

ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 54,9% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Νη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη θαη απφ ηξεηο (3) εληαγκέλεο 

πξάμεηο, έρνπλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 10,3 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην 39,3% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξεηο (3) πξάμεηο κε ζπκβάζεηο, αλέξρνληαη ζηηο 628,7 ρηι. επξψ θαη 

αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 2,4 % ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ζηάδην / 

θάζε πινπνίεζήο ηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο (εληάμεηο, 

ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, είλαη 

πνιχ ρακειφο. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 39 

Δίλαη θαλεξφ, φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρξεκαηνδνηηθνχ βάξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9, αιιά θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Α, ην πξφβιεκα ηεο πζηέξεζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεγεζχλεηαη, 

δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη αξλεηηθέο πξννπηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηνπ ΑΞ2Α. Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ (65%) πξνέξρεηαη απφ 

κία πξάμε ηεο Δπ.Ξξνη., ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Ρνπηθψλ Νκάδσλ γείαο 

(ΡΝΚ), ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο παξνπζηάδεη πζηέξεζε σο πξνο ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο, 

νη θίλδπλνη απψιεηαο πφξσλ κεγεζχλνληαη αλ δελ ππάξμεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζρεδηαζκνχ 

θαη πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ δξάζεσλ.  

 

ε) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9v «Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ελζσκάησζεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπν 

νηθνλνκία ψζηε, λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ε νπνία έρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 3,5 

εθαη. επξψ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 4,70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9 ή/θαη ην 4,40% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, παξακέλεη αλελεξγή, ηφζν απφ πιεπξάο 

πξνεηνηκαζίαο ελεξγνπνίεζεο (εμεηδηθεχζεηο), φζν θαη θαη’ αθνινπζία ελεξγνπνίεζεο θαη 

έλαξμεο εθαξκνγήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

ηεο, ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο, είλαη κεδεληθφο. Πεκεηψλεηαη δε, φηη θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ (11νο/2019), βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» ε εμεηδίθεπζε κηαο δξάζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο εθαξκνγήο ηεο. Ζ παξαπάλσ δηακνξθσκέλε εηθφλα εθαξκνγήο ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9λ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο εζληθήο 

πνιηηηθήο πεξί ηεο Θνηλσληθήο & Αιιειέγγπαο Νηθνλνκίαο, ρσξίο λα ππάξρεη θαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα άξζεο απηήο ηεο εθθξεκφηεηαο. 

 

ζη) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9vi «Πηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ» 

Ν ελδεηθηηθφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 6,25 εθαη. επξψ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 8,40% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9 ή/θαη ην 7,85% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

Ωο πξνο ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΑΞ2Α, ε 

νπνία αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ Πηξαηεγηθή ΡΑΞΡνΘ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Έρεη εληαρζεί κία (1) πξάμε πξνυπνινγηζκνχ 4,28 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην 68,4% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ. Ξξνη. 9vi. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 40 

 Ζ παξαπάλσ εληαγκέλε πξάμε εκθαλίδεη ηζφπνζεο ζπκβάζεηο, ήηνη ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο 4,28 εθαη. επξψ (ην 68,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο).  

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΘΡ δαπάλεο χςνπο 1,1 εθαη. 

επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 18,2% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ. Ξξνη.  

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε 

ζηάδην / θάζε πινπνίεζήο ηεο, δηαπηζηψλνληαη σο πξνο ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηνλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ε Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο, πιεζίνλ ζην κέζν 

θαη πξνο ην θαηψηεξν άθξν (φξην) απηήο ηεο θαηάηαμεο 

ii) Ωο πξνο ηηο ζπκβάζεηο, ζε ζρέζε κε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα, 

εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ επίηεπμεο, πιεζίνλ ζην κέζνλ θαη πξνο αλψηεξν άθξν (φξην) 

απηήο ηεο θαηάηαμεο 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, ε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα παξνπζηάδεη 

πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο. 

 

Ξέξαλ απηψλ, ε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ελεξγνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ζην ζηάδην ησλ εμεηδηθεχζεσλ θαη ησλ πξνζθιήζεσλ, κε 

δεδνκέλν φηη ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ έρνπλ εμεηδηθεπζεί φιεο νη 

δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα ππεξβαίλνληαο 

ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά 16% θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί αληίζηνηρεο 

πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 90,8% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο.  

 

Ωζηφζν, νη παξαπάλσ βαζκνί εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο δελ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο ππφινηπεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΞ2Α, κε 

δεδνκέλν φηη ην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξφνδν εθαξκνγήο 

ηεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ, ε νπνία εγθξίζεθε ην 12ν/2017, κεηαηνπίδνληαο ην ρξφλν έλαξμεο 

ησλ εληάμεσλ εληφο ηνπ β’ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018. 

 

1.1.3.3. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 2Β: «πνδνκέο ππνζηήξημεο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ»  

Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, έρεη 

πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 29,54 εθαη. επξψ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλνκήο ζε 

απηφλ, ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο ηνπ ΑΞ4, ν νπνίνο απέηπρε ζηελ επίηεπμε ησλ νξνζήκσλ 

ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο γηα ην 2018. Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη, ν ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
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ΟΜΑ Α.Δ. 41 

ΑΞ2Β δεζκεχεη ην 14,52% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΡΞΑ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Κε βάζε 

ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ2Β, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο δηαπηζηψλνληαη ηα 

εμήο: 

α) Έρνπλ εληαρζεί ηξηάληα ηξεηο (33) πξάμεηο, πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 35,6 εθαη. επξψ, ππεξβαίλνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ θαηά 13,7%. 

β) Έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο ζε δεθαηξείο (13) εληαγκέλεο πξάμεηο κε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 10,9 εθαη. επξψ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 

37,0% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ, ή ην 32,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ. 

γ) Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο πξνεξρφκελεο απφ δέθα (10) ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο, 

χςνπο 5,8 εθαη. επξψ αληηπξνζσπεχνληαο ην 19,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ, ή ην 

53,4% ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλνιηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ2Β, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη ρακειφο, πιεζίνλ ζην κέζνλ 

ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ δχν νξίσλ απηήο ηεο θαηάηαμεο.  

ii) Ωο πξνο ηηο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο. 

iii) Ωο πξνο ηηο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο. 

 

Ξαξάιιεια, ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ελεξγνπνίεζεο, κε βάζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εμεηδηθεχζεσλ θαη πξνζθιήζεσλ, νη νπνίνη 

ππεξβαίλνπλ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά 30,2% θαη 19,1% αληίζηνηρα. 

 

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β σο πξνο ζηε δηάξζξσζε / δνκή ηνπ, πεξηιακβάλεη δχν (2) 

Θεκαηηθνχο Πηφρνπο (9 θαη 10), κε ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ κεηαμχ ησλ 

δχν Θεκαηηθψλ Πηφρσλ (51% θαη 49% αληίζηνηρα), ελψ, πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξεηο (4) 

Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ΘΠ 9 θαη κηα (1) ζηνλ ΘΠ10.  

Ζ εηθφλα ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ζε επίπεδν Θεκαηηθνχ Πηφρνπ θαη Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο, σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, παξνπζηάδεηαη 

ακέζσο πην θάησ.  

 

1.1.3.3.1 Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 «Ξξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηώρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο». 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΘΠ 9, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, αλέξρεηαη ζε 14,54 

εθαη. επξψ, δεζκεχνληαο ην 49,2% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 42 

Ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 9 κε βάζε ηα ζηνηρεία ΝΞΠ ηεο 7εο/11/2019, παξνπζηάδεη ηελ παξαθάησ 

εηθφλα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο: 

 Έρνπλ εληαρζεί είθνζη ηξεηο (23) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 12,5 εθαη. επξψ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 86,2% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9, ή ην 42,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

 Νη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε επηά (7) εληαγκέλεο 

πξάμεηο, έρνπλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 5,08 εθαη. επξψ, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζην 40,5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηνλ ΘΠ 9, ή ζην 34,93% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ θαη ζην 17,20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ ππνέξγσλ ηνπ ΘΠ 9 αλέξρνληαη 

ζε 3,3 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 65,4% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ 

ζπκβαζηνπνηεκέλσλ ππνέξγσλ, ή ζην 22,8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΘΠ 9 θαη ζην 11,3% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ 9 ηνπ ΑΞ2Β πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΡΞΑ, ζε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή ηνκή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε φια ηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηνπ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο. 

 

Ζ πξναλαθεξζείζα αξλεηηθή εηθφλα εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9, ηνπιάρηζηνλ εθείλε 

ησλ εληάμεσλ, δε ζπλάδεη κε ηα πςειά πνζνζηά ελεξγνπνίεζεο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, ηφζν σο 

πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε δξάζεηο, (108,1%), φζν θαη σο πξνο ηηο 

πξνζθιήζεηο ζε δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ (επίζεο ην 108,1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ). 

Ππλεπψο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα, κε δεδνκέλν φηη πθίζηαληαη ππφ αμηνιφγεζε πξάμεηο ζην 

πιαίζην αληίζηνηρσλ πξνζθιήζεσλ ηνπ ΘΠ9, φηη ν πθηζηάκελνο πνιχ ρακειφο βαζκφο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ησλ εληάμεσλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ζην ακέζσο πξνζερέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ξξφβιεκα, φκσο παξακέλεη ν πνιχ ρακειφο βαζκφο ζπκβάζεσλ θαη 

δαπαλψλ. 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 ηνπ ΑΞ2Β δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

πνιχ δηαθνξνπνηεκέλε εμέιημε εθαξκνγήο ησλ ηεζζάξσλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφλ, ζε ζρέζε θαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βαξχηεηα θάζε Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηεζζάξσλ (4) Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ (9a, 9b, 9c & 9d) ηνπ 

ΘΠ9, κε ηνπο αλάινγνπο βαζκνχο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 43 

α) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9a «Δπελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο 

ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε, κεηψλνληαο ηηο 

αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνσζψληαο ηελ θνηλσληθή 

έληαμε κέζσ βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηε θξνληίδα ηεο 

θνηλφηεηαο» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, κε ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 9,17 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχεη ην 63,04% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9, ή ην 31,04% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηεο Δπ.Ξξνη.9a, αλά ζηάδην / θάζε ηεο πινπνίεζήο ηεο, 

παξνπζηάδεηαη ακέζσο πην θάησ. 

 Έρνπλ εληαρζεί δεθαεπηά (17) πξάμεηο κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 10,6 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά 

16,0%. 

 Έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο ππνέξγσλ ζε έμη (6) απφ ηηο δεθαηέζζεξεηο (14) εληαγκέλεο 

πξάμεηο, κε ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα (ΛΝΓΔ) 4,6 εθαη. επξψ, 

ήηνη ην 43,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ην 50,2% 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηέζζεξεηο (4) κε ζπκβάζεηο πξάμεηο, αλέξρνληαη ζε 3,2 εθαη. επξψ θαη 

αληηζηνηρνχλ ζην 69,9% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ηεζζάξσλ (4) πξάμεσλ κε 

ζπκβάζεηο, ή ζην 35,1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο δηαπηζηψλνληαη 

κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ησλ βαζκψλ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ ηεο, ήηνη βαζκνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλά ζηάδην / θάζε 

πινπνίεζήο ηεο, ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ, ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

εκθαλίδεη ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο, πιεζίνλ ζην κέζν ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ νξίσλ 

απηήο ηεο θαηάηαμεο θαη πξνο ην ρακειφηεξν φξην ηεο.  

ii) Ωο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, εκθαλίδεη επίζεο 

ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, ηαπηηδφκελν ζρεδφλ κε ην 

θαηψηεξν φξην απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο. 

 

Κε δεδνκέλν φηη, ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

(εμεηδηθεχζεηο θαη πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ) είλαη πςειφ, 
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ΟΜΑ Α.Δ. 44 

ππεξβαίλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο, δεκηνπξγεί πξννπηηθέο ή έζησ 

δπλαηφηεηεο άκεζεο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εληάμεσλ θαη θαη’ αθνινπζία, ζεηηθέο 

πξννπηηθέο επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ζηα επφκελα ζηάδηα (ΛΝΓΔ, δαπάλεο). 

 

Απηέο νη πξννπηηθέο, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, θαη’ αλαινγία 

αθνξνχλ θαη ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 9 ηνπ ΑΞ2Β, ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςε ηνπ πςεινχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εηδηθνχ βάξνπο απηήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ζηνλ ΘΠ 9.  

 

β) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9b «Ξαξνρή ζηήξημεο γηα ηε θπζηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλαδσνγφλεζε ππνβαζκηζκέλσλ θνηλνηήησλ εληφο αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη 

ζηα 1,88 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 12,9% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΘΠ 9, ή ην 6,35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

Ζ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ε νπνία ζπκκεηέρεη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ εγθεθξηκέλε 

Πηξαηεγηθή Νινθιεξσκέλεο Σσξηθήο Δπέλδπζεο (ΝΣΔ) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάλεο, 

παξακέλεη απνιχησο αλελεξγή, ηφζν ζε επίπεδν πξνεηνηκαζίαο ελεξγνπνίεζήο ηεο 

(εμεηδηθεχζεηο), φζν θαη θαη’ αθνινπζία ελεξγνπνίεζήο ηεο (πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο) θαη πινπνίεζήο ηεο. Ζ πξφνδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εμέιημε ηεο Πηξαηεγηθήο ΝΣΔ, γηα ηελ νπνία 

κέρξη ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ δελ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο σο πξνο ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηεο (εμεηδηθεχζεηο, πξνζθιήζεηο).  

Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, ζε φια ηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηεο, είλαη κεδεληθφο. 

 

γ) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9c «Ξαξνρή ζηήξημεο γηα θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο» 

Ν ελδεηθηηθφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζε 1,0 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 6,9% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9, ή ην 3,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

Θαη απηή ε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα παξακέλεη αλελεξγή, ηφζν ζε επίπεδν πξνεηνηκαζίαο 

ελεξγνπνίεζήο ηεο (εμεηδηθεχζεηο), φζν θαη θαη’ αθνινπζία ελεξγνπνίεζήο ηηο (πξνζθιήζεηο 

πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο) θαη πινπνίεζήο ηεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, ζε φια ηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηεο, είλαη κεδεληθφο. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

Θνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ 

δξάζεσλ ηεο ελ ιφγσ Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο κε εθείλεο ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9v, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ πνπ επίζεο παξακέλεη 

αλελεξγή, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ πζηέξεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 
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δ) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9d «Ξξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζην πιαίζην ζηξαηεγηθψλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζε 

2,5 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 17,2% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 9, ή 

ην 8,46% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά ζηε Πηξαηεγηθή 

ΡΑΞΡνΘ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ κε πξνυπνινγηζκφ 2,75 εθαη. επξψ, ππεξβαίλνληαο 

ηνλ αξρηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά 10%. Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αλά δηαθξηηφ ζηάδην/θάζε πινπνίεζεο, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

i) Έρνπλ εληαρζεί έμη (6) πξάμεηο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ αληηπξνζσπεχεη ην 76,2% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

ii) Έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί έλα ππνέξγν κίαο (1) εληαγκέλεο πξάμεο, ε νπνία αθνξά ζε 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ΝΡΓ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε Πηξαηεγηθή ΡΑΞΡνΘ, κε ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα 475,0 ρηι. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 19,0% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

iii) Νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλέξρνληαη ζε 103,6 ρηι. επξψ θαη αληηζηνηρνχλ 

κφιηο ζην 4,1% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9d 

δηαπηζηψλνληαη κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ησλ βαζκψλ επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, ήηνη βαζκνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

αλά ζηάδην / θάζε πινπνίεζήο ηεο, ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ, ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο. 

ii) Θαη σο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, εκθαλίδεη πνιχ 

ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, εκθαλίδεη επίζεο πνιχ ρακειφ βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο. 

 

Κε ηθαλνπνηεηηθφ επίζεο θξίλεηαη ην πθηζηάκελν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9d, ήηνη ζηα ζηάδηα ησλ εμεηδηθεχζεσλ θαη πξνζθιήζεσλ, κε αληίζηνηρνπο 

πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαιχπηνπλ ην 88% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Κε απηφ σο 

δεδνκέλν, νη πξννπηηθέο άκεζεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ πινπνίεζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο. 
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1.1.3.3.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 10 «Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηα βίνπ 

κάζεζε» 

Ν ελ ιφγσ Θεκαηηθφο Πηφρνο έρεη πξνυπνινγηζκφ 15,0 εθαη. επξψ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ 

ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 50,8% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΑΞ2Β. Ξεξηιακβάλεη κία (1) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα (ηελ 10a) θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηαπηίδνληαη κε εθείλα ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 10a θαη 

έρνπλ σο εμήο:  

 Έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) πξάμεηο, ζπλνιηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

21,0 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά 40,3%, ελψ 

αληηπξνζσπεχεη ην 71,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β. 

 Νη έμη (6) απφ ηηο δέθα (10) εληαγκέλεο πξάμεηο εκθαλίδνπλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο, κε 

ζπκβαηηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ηίκεκα 5,84 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη 

ην 38,95% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ 10, ή ην 19,77% ηνπ ΑΞ2Β. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 10a, πξνέξρνληαη απφ πέληε (5) ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο θαη αλέξρνληαη 

ζε 2,5 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 16,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  

ηνπ ΘΠ 10 θαη ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 10a. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πινπνίεζεο, κέρξη ηελ 7ε/11/2019 ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 10 θαη 

παξάιιεια ε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 10a παξνπζηάδνπλ ηνπο αθφινπζνπο βαζκνχο 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπο, ήηνη βαζκνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλά ζηάδην / θάζε πινπνίεζήο ηνπο. 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ, εκθαλίδεηαη πςειφο βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, πιεζηέζηεξα, ζην αλψηεξν φξην απηήο ηεο θαηάηαμεο. 

ii) Ωο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα (ΛΝΓΔ), εκθαλίδεηαη πνιχ ρακειφο βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΘΠ 10 θαη ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 10a.  

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, παξνπζηάδεηαη επίζεο πνιχ ρακειφο βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπο.  

 

1.1.3.4. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 3: «Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε 

ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 63,19 εθαη. επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο ηνπ ΑΞ1, κε βάζε ηελ πξφηαζε αλαθαηαλνκήο ηνπ. Ν ΑΞ3 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ δεζκεχνληαο ην 31,05% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Ρακείνπ ζην ΔΞ, ελψ παξάιιεια, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηζηνηρεί ζην 22,21% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ (ΔΡΞΑ & ΔΘΡ). Ωο εθ ηνχησλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο 
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ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζήο ηνπ, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, 

σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

α) Έρνπλ εληαρζεί ζαξάληα ελλέα (49) πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 53,4 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

84,5% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ, ή ην 26,2% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην ΔΡΞΑ ζην ΔΞ. 

β) Νη ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο αθνξνχλ ζε δεθαπέληε (15) εληαγκέλεο πξάμεηο θαη έρνπλ  

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 16,7 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

31,4% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηνλ 

ΑΞ, ή ην 26,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΑΞ3. 

γ) Νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ3 πξνέξρνληαη 

απφ δέθα (10) πξάμεηο θαη αλέξρνληαη ζε 9,7 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 15,3% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ή ην 57,9% ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ3. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπλνιηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 θαη βάζεη 

ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ είλαη 

πνιχ ρακειφο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη, πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πινπνίεζεο 

ηνπ ΑΞ3, ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα εμεηδίθεπζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ (117%), αιιά κέζνπο πξνο ρακεινχο βαζκνχο πξνζθιήζεσλ πξνο 

δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ). 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε αξλεηηθή εηθφλα σο πξνο ηελ πινπνίεζε, ελ κέξεη δχλαηαη λα 

αηηηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ (ηεο ηάμεο 

ηνπ 35%) δεζκεχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ Πηξαηεγηθψλ Νινθιεξσκέλεο 

Σσξηθήο Αλάπηπμεο, ησλ νπνίσλ ε έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζεκείσζε θαη ζεκεηψλεη αθφκα 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο εμαηηίαο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ άπηνληαη αθ’ 

ελφο ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη έγθξηζήο ησλ Πηξαηεγηθψλ, αθ’ εηέξνπ ηεο 

αδπλακίαο ησλ Φνξέσλ Πηξαηεγηθήο θαη Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ γηα πξνεηνηκαζία ψξηκσλ 

έξγσλ/πξάμεσλ θαη άκεζε έληαμή ηνπο ζην ΔΞ. 
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Ρέινο, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε, είλαη φηη, ν δεχηεξνο ζε 

πξνυπνινγηζκφ Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, 

δεζκεχνληαο ζρεδφλ ην 30% ησλ πφξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρακείνπ, παξνπζηάδεη ρακεινχο 

βαζκνχο / επίπεδα εθαξκνγήο, κε ηδηαίηεξα αξγνχο ξπζκνχο ζπκβαζηνπνηήζεσλ θαη θπξίσο 

εκθάληζεο δαπαλψλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απηφ ην γεγνλφο θαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ ζρεηηθά πςειφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, δεκηνπξγεί θηλδχλνπο απψιεηαο πφξσλ, θαηά ηα 

δηάθνξα Θαλνληζηηθά ρξνληθά νξφζεκα επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο θαλνληζηηθέο δεζκεχζεηο ηνπ λ+3 γηα ηα επφκελα έηε (κεηά ην 2020 

ή κεηά ην 2021).  

Ξέξαλ ηνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο έρεη ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα ζην Ξξφγξακκα, ζπλάκα ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε Θαλνληζηηθέο Γεζκεχζεηο ηεο 

Ξνιηηηθήο Ππλνρήο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020, φπσο Θεκαηηθή Ππγθέληξσζε ΔΡΞΑ, 

πνζφζησζε επί ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ), θαζψο θαη πνζφζησζε επί ηεο 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ωο εθ ηνχησλ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ θαη ε 

πξννπηηθή νινθιήξσζήο ηνπ αλά Θεκαηηθφ Πηφρν θαη αλά Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ζε ζρέζε 

κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επί κέξνπο δηαθξηηά κέξε ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ήηνη ζε Θεκαηηθνχο Πηφρνπο, ζε Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, αιιά θαη 

ζε Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο. Ππγθεθξηκέλα, ε δηάξζξσζε ηνπ ΑΞ3 ζε Θεκαηηθνχο Πηφρνπο θαη ε 

ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα θάζε Θεκαηηθνχ Πηφρνπ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, έρεη σο εμήο: 

 Ν ΑΞ3 πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) Θεκαηηθνχο Πηφρνπο (4, 5 & 6), εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο (ΘΠ4) 

ζπκβάιιεη ζηε ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ΔΞ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Θ (ΔΔ) 

1303/2013, θαζψο θαη ην άξζξν 4 ηνπ Θ (ΔΔ) 1301/2013. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΘΠ4 ζηε 

Θεκαηηθή Ππγθέληξσζε ηνπ ΔΞ είλαη θαη ε βαζηθή αηηία ηεο πξνηεηλφκελεο αχμεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ κε ηελ θαηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο ηνπ ΑΞ1, πξνθεηκέλνπ λα 

κε κεησζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΞ πνπ ζπκβάιιεη ζηηο δεζκεχζεηο ηεο Θεκαηηθήο 

Ππγθέληξσζεο.  

 Ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 6, έρεη ηδηαίηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα, δεζκεχνληαο ην 76,94% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3 θαη πεξηιακβάλεη ηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 6a, 6b, 6c, 6d & 

6e, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δεζκεχζεηο πεξί ΒΑΑ. 

 Νη ππφινηπνη δχν (2) Θεκαηηθνί Πηφρνη ηνπ ΑΞ3, (ΘΠ4 & ΘΠ5) πεξηιακβάλνπλ απφ κία 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα ν θαζέλαο, ηελ 4c θαη ηελ 5a αληίζηνηρα, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ, επίζεο αληίζηνηρα, ην 15,94% θαη ην 7,12% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΑΞ. 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΑΞ, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν θαη αλά 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. 
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1.1.3.4.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 4 «πνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε όινπο ηνπο ηνκείο» 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ελ ιφγσ Θεκαηηθφο Πηφρνο, πεξηιακβάλεη κφλν ηελ Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 4c «Πηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 

θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο» θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 10,1 εθαη. επξψ, 

ηαπηηδφκελεο κε εθείλεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 4c θαη δεζκεχνληαο ην 15,94% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. Ωο πξνο ηελ πινπνίεζε, ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ4 θαη ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 4c:  

 Έρνπλ εληαρζεί έμη (6) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 3,09 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 

30,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ4 ή κφιηο ην 4,88% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. Νη ελ ιφγσ πξάμεηο αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο, ηφζν θαηνηθηψλ, φζν θαη δεκνζίσλ θηηξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηνλ ΘΠ4 θαη ηελ Δπ. Ξξ. 4c πξνέξρεηαη απφ κία (1) 

εληαγκέλε πξάμε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «εμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ», ε νπνία εκθαλίδεη 

ζπκβάζεηο χςνπο 1,5 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 14,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΘΠ4 ή ζην 47,9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ. 

 Νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο πξνέξρνληαη απφ ηελ κία (1) 

ζπκβαζηνπνηεκέλε πξάμε θαη αλέξρνληαη ζε 140,1 ρηι. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 9,5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ή ην 1,4% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ4 θαη ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 4c. 

 

Ξξέπεη δε λα αλαθεξζεί φηη έρνπλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ 3,2 εθαη. επξψ, ήηνη ην 

32,17% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ4 θαη ηεο Δπελδ. Ξξνηεξ. 4c, ελψ νη πξνζθιήζεηο πξνο 

δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο έρνπλ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 3,09 εθαη. επξψ. Γειαδή, ν 

ζπγθεθξηκέλνο Θεκαηηθφο Πηφρνο θαη Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακεινχο 

βαζκνχο θαη θαηά ηα ζηάδηα ηεο ελεξγνπνίεζεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, νη βαζκνί επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΘΠ4 θαη 

θαη’ αθνινπζία ηεο Δπ.Ξξ. 4c θαη ζηα ηξία (3) ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπο είλαη νη εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ είλαη πνιχ ρακειφο. 

ii) Ωο πξνο ηηο ζπκβάζεηο / ΛΝΓΔ (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα), ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ3 είλαη 

κεδεληθφο. 
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Πεκεηψλεηαη φκσο φηη, κε βάζε ηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ παξνπζηάδεη ε νξηδφληηα δξάζε 

«εμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ» ζηελ Ξεξηθέξεηα, είλαη ηδηαίηεξα πηζαλή ε άκεζε βειηίσζε ηνπ 

βαζκνχ ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπ Θεκαηηθνχ 

Πηφρνπ, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο εληαγκέλεο πξάμεο 

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηε δξάζε. Ρέινο, πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη, ε 

επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΘΠ4 θαη ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 4c 

ζπκβάιιεη ζηε Θεκαηηθή Ππγθέληξσζε ηνπ ΔΞ, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ 

Θιηκαηηθή Αιιαγή. 

 

1.1.3.4.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 5 «Ξξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

πξόιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ» 

Ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 5 ζην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» 2014-2020 πεξηιακβάλεη επίζεο κφλνλ κηα 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ηελ 5a, ε νπνία έρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 4,50 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 7,12% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 5 

θαη θαη’ αθνινπζία ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 5a, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ 

κέρξη 7/11/2019, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο, έρεη σο εμήο:  

 Έρνπλ εληαρζεί δχν (2) πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 2,65 εθαη. επξψ αληηπξνζσπεχνληαο ην 58,9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΘΠ5. 

 Κία (1) απφ ηηο δχν (2) εληαγκέλεο πξάμεηο εκθαλίδεη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο χςνπο 150 

ρηι. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο κφιηο ην 3,33% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ5 ή ην 5,66% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ5.  

 Γηα ηε κνλαδηθή ζπκβαζηνπνηεκέλε πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ5 θαη ηεο Δπ.Ξξνη.5a, κέρξη ηηο 

7/11/2019 δελ είραλ εκθαληζζεί δαπάλεο.  

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΘΠ5 

θαη ηεο Δπ.Ξξ. 5a θαη ζηα ηξία (3) ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπ είλαη πνιχ ρακειφο, κε κεδεληθφ ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπο σο πξνο ηηο δαπάλεο. 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα ηνπ πνιχ ρακεινχ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπ ΘΠ5, δχλαηαη λα αηηηνινγεζεί 

απφ ηελ απνπζία ψξηκσλ έξγσλ/πξάμεσλ πξφιεςεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή (ππξθαγηέο, αληηπιεκκπξηθά, αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο αθηψλ θαη 

εδαθψλ). 

 

Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ αξλεηηθή εηθφλα πινπνίεζεο ηνπ ΘΠ5, ν βαζκφο 

ελεξγνπνίεζήο ηνπ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο κε δεδνκέλν φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ 
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ΟΜΑ Α.Δ. 51 

πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί κέρξη θαη ηηο 7/11/2019 ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

θαηά 125,6%, ελψ έρνπλ εθδνζεί ζπλνιηθά ηέζζεξεηο (4) πξνζθιήζεηο ηζφπνζνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κε απηφλ ησλ εμεηδηθεχζεσλ (ήηνη ην 225,6% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ5 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξνη. 5a). Κε απηά σο δεδνκέλα θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην γεγνλφο φηη γηα δχν (2) εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) πξνζθιήζεσλ δελ έρνπλ 

αθφκα εληαρζεί αληίζηνηρα έξγα, δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ θαηά ην ακέζσο 

επφκελν δηάζηεκα θαη θαη’ αθνινπζία γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζή ηνπ ζην ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

1.1.3.4.3. Θεκαηηθόο Πηόρνο 6 «Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο πόξσλ» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Θεκαηηθφο Πηφρνο, είλαη ηδηαίηεξεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ζηνλ ΑΞ3, κε 

πξνυπνινγηζκφ, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, χςνπο 48,62 εθαη. επξψ, 

δεζκεχνληαο ην 76,9% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. 

Ν ΘΠ6, ν νπνίνο σο πξνο ηε δηάξζξσζε / δνκή ηνπ πεξηιακβάλεη πέληε (5) Δπελδπηηθέο 

Ξξνηεξαηφηεηεο, παξνπζηάδεη ηε παξαθάησ εηθφλα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθαξκνγήο θαη 

αληίζηνηρεο απνηειεζκαηηθφηεηαο: 

 Έρνπλ εληαρζεί ζαξάληα κία (41) πξάμεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 47,6 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

98,0% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ή ην 75,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. 

 Ππκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα παξνπζηάδνπλ δεθαηξείο (13) πξάμεηο, κε ζπλνιηθφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 15,1 εθαη. επξψ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 

31,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ή ην 31,1 % ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6. 

 Νη εκθαληδφκελεο ζην ΝΞΠ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ ΘΠ6 πξνέξρνληαη απφ 

ζπκβάζεηο ελλέα (9) εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη αλέξρνληαη ζε 9,5 εθαη. επξψ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 63,2% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ηνπ ΘΠ6, ή ην 19,6% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 6, δηαπηζηψλεηαη φηη ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ ζηα ηξία θξίζηκα ζηάδηα/θάζεηο 

πινπνίεζήο ηνπ (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο) είλαη πνιχ ρακειφο, παξνπζηάδνληαο σζηφζν, 

ζεκεηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζηα αληίζηνηρα επίπεδα πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ. 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΘΠ6 σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε, δελ ζπλάδεη κε ηνλ πςειφ βαζκφ ελεξγνπνίεζήο ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ 
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εμεηδηθεχζεσλ (124,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ) θαη ησλ δεκνζηεπκέλσλ πξνζθιήζεσλ πξνο 

δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (102,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ), γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ πξννπηηθψλ γηα ηελ άκεζε αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ πινπνίεζήο ηνπ, θπξίσο σο πξνο ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε επίπεδν Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ ζπλνιηθψλ 

ζηνηρείσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 6, 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ακέζσο πην θάησ. 

 

α) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6a «Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα έρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 1,0 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

2,06% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6, ή ην 1,58 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα παξακέλεη αλελεξγή σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο, θαζψο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο, παξά ηελ εμεηδίθεπζε κίαο δξάζεο πξνυπνινγηζκνχ 1,0 εθαη. €. Ωο εθ ηνχηνπ 

δελ ζεκεηψλεηαη πξφνδνο ζε θαλέλα απφ ηα επφκελα ζηάδηα εθαξκνγήο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, 

δαπάλεο). 

Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, νη βαζκνί επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ ηεο θαη ζηα ηξία (3) ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο (εληάμεηο, 

ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο) είλαη κεδεληθνί. 

 

β) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6b «Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ 

νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ 

ιφγσ απαηηήζεηο» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6b αλέξρεηαη ζε 17,5 εθαη. 

επξψ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, αληηπξνζσπεχνληαο ην 36,0% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6, ή ην 27,69% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. Όπσο 

θαίλεηαη απφ απηά ηα ζηνηρεία, ε βαξχηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ηφζν γηα ηνλ ΘΠ6, φζν θαη γηα ηνλ ΑΞ3. 
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Ρν επίπεδν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ζπλδέεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε έξγα πδξεχζεσλ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο αλά 

ζηάδην / θάζε πινπνίεζεο, έρεη σο εμήο: 

 Έρνπλ εληαρζεί δεθαέμη (16) πξάμεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκα-

ηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 17,2 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 98,3% 

ηνπ αληίζηνηρνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ελψ 

αληηζηνηρεί ζην 35,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 6. 

 πνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο εκθαλίδνπλ δέθα (10) πξάμεηο, κε ζπκβαηηθφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ηίκεκα 10,4 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 60,5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεθαέμη (16) εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ή ην 59,5% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Δπηά (7) απφ ηηο δέθα (10) ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

εκθαλίδνπλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 5,9 εθαη. επξψ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 56,6% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ή ην 33,6% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηεξάξρεζεο ησλ βαζκψλ 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζή ηνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 

δηαπηζηψλνληαη αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηεο, ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη ρακειφο, 

πιεζίνλ ζην κέζν ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ απηήο ηεο θαηάηαμεο, 

ηείλνληαο πξνο ην ρακειφηεξν. 

ii) Ωο πξνο ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο (ΛΝΓΔ), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, είλαη 

κέζνο, πιεζηέζηεξα ζην αλψηεξν φξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάηαμεο. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ είλαη πνιχ ρακειφο. 

 

Ππλεπψο, δηαπηζηψλεηαη φηη, παξά ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ησλ εληάμεσλ, νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, κε βάζε ηηο 

πξνβιεπφκελεο εθπηψζεηο θαηά ην ζηάδην ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, 

εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ λέεο εληάμεηο έξγσλ/πξάμεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο θαη θαη’ αθνινπζία ηνπ ΑΞ3.  
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γ) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6c «Γηαηήξεζε, πξνζηαζία, πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζε 16,68 εθαη. επξψ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 34,3% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6, ή ην 26,4% ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3. 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, θαη εμ’ απηνχ ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο αλά ζηάδην / θάζε πινπνίεζήο ηεο, ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο, έρεη σο αθνινχζσο: 

 Έρνπλ εληαρζεί δεθαελλέα (19) πξάμεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 23,5 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ 

αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαηά 40,5%, ελψ 

αληηπξνζσπεχεη ην 48,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6. 

 Ρξεηο (3) εληαγκέλεο πξάμεηο εκθαλίδνπλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ππνέξγσλ κε 

ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 4,7 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζην 21,96% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 6c. 

 Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρνληαη ζε 3,7 

εθαη. επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 77,7% ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, ή ην 22,4% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Ζ κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληάμεσλ θαη ηνπ πνζνχ ησλ 

ζπκβάζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζρεηηθά πξφζθαηε (7νο/2019) έληαμε έληεθα (11) πξάμεσλ 

αζξνηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10,3 εθαη. επξψ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη αθφκα 

νη δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ησλ αληίζηνηρσλ δεκνπξαηήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαζπζηέξεζε 

ηεο έληαμεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ πξάμεσλ, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνχ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αληίζηνηρσλ έξγσλ πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Πεκεηψλεηαη δε φηη, ε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6c ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά πςειφ 

επίπεδν ελεξγνπνίεζεο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί λα 

ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά 36,5%, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ πξνζθιήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ην 100,4% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ θαη ησλ δεκνζηεπκέλσλ πξνζθιήζεσλ, ηεο ηάμεο ηνπ 35%, δεκηνπξγεί 

πξννπηηθέο άκεζεο αχμεζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο, κε πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο 
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δηθαηνχρνπο, νη νπνίεο σζηφζν κε δεδνκέλνπο ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ρξφλνπο θάζε ζηαδίνπ 

εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηνπζησζνχλ ζε εληάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπκβάζεηο θαη 

δαπάλεο, εθηηκάηαη φηη ζα θαζπζηεξήζνπλ ζεκαληηθά λα απμήζνπλ ηα επίπεδα πινπνίεζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

Κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε φια ηα δηαθξηηά ηνπ κέξε, ε 

ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα εκθαλίδεη ηνπο παξαθάησ βαζκνχο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηεο: 

i) Ωο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. 

ii) Ωο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, ν βαζκφο επίηεπμεο 

είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο είλαη επίζεο πνιχ ρακειφο. 

 

δ) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6d «Ξξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ 

εδάθνπο θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

Natura 2000, θαη ησλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ» 

Ζ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6d, ε νπνία έρεη πνιχ κηθξφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, αλεξρφκελνο ζην 1,88 εθαη. επξψ 

αληηπξνζσπεχεη ην 3,86% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6, ή ην 2,97% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, κε ην 62,9% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο, ήηνη κε 1,18 εθαη. επξψ, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ηεο, έρεη εληαρζεί κία πξάμε ζην πιαίζην ηεο 

Πηξαηεγηθήο ΡΑΡΞνΘ, κε πξνυπνινγηζκφ 1,18 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 

100% ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ζηελ Πηξαηεγηθή 

ΡΑΞΡνΘ. Απηή ε πξάμε, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, δελ εκθαλίδεη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο θαη 

θαη’ αθνινπζία νχηε δαπάλεο. 

 

Ωο εθ ηνχησλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 6d, είλαη πνιχ ρακειφο γηα ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ θαη κεδεληθφο γηα ηα 

επφκελα ζηάδηα /θάζεηο πινπνίεζεο, ήηνη ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο. 
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ε) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6e «Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνο 

αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε 

κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα έρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο χςνπο 10,58 εθαη. επξψ, ήηνη ην 21,7% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 6, ή ην 16,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 3. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο (ην 63,1%), έρεη 

δεζκεπζεί γηα ηηο εγθεθξηκέλεο Πηξαηεγηθέο ΒΑΑ. Ρν ππφινηπν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο πξννξίδεηαη, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηε ζρεηηθή 

δεκνζηεπκέλε πξφζθιεζε, γηα παξεκβάζεηο αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ζε αζηηθά θέληξα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ζηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη Πηξαηεγηθέο ΒΑΑ. 

Ωο πξνο ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο έρνπλ 

εληαρζεί πέληε (5) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 5,8 εθαη. επξψ, ην 54,5% ηνπ ελδεηθηηθνχ ηεο 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ζην πιαίζην ησλ δχν εθαξκνδφκελσλ Πηξαηεγηθψλ ΒΑΑ. Γελ 

πθίζηαληαη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία νχηε πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο γηα ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπ.Ξξνη.  

Ωο εθ ηνχησλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο αλά ζηάδην 

εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, είλαη πνιχ ρακειφο γηα ην ζηάδην ησλ 

εληάμεσλ θαη κεδεληθφο γηα ηα ζηάδηα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ. 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα πζηέξεζεο πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ηδίσο ζηα 

ζηάδηα ησλ ζπκβάζεσλ θαη δαπαλψλ, νθείιεηαη, αθ’ ελφο ζηηο απαηηνχκελεο ρξνλνβφξεο 

δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ Πηξαηεγηθψλ ΒΑΑ, αθ’ 

εηέξνπ ζην γεγνλφο ηεο απνπζίαο ζρεηηθψλ ψξηκσλ έξγσλ/πξάμεσλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ζηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη Πηξαηεγηθέο ΒΑΑ, γηα αληίζηνηρεο πξνηάζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαη’ αθνινπζία άκεζεο έληαμήο ηνπο ζην ΔΞ. 

 

1.1.3.5. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 4: «Αλάπηπμε –εθζπγρξνληζκόο – ζπκπιήξσζε 

ππνδνκώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε» 

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΞ, απφ απηνχο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ, παξά ηελ απψιεηα ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο, ιφγσ ηεο 

κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ – νξνζήκσλ ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο γηα ην 2018. 

Ππγθεθξηκέλα, ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ ΑΞ, ηψξα, αλέξρεηαη ζε 67,92 

εθαη. επξψ, δεζκεχνληαο ην 33,37% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΡΞΑ ζην ΔΞ, αιιά θαη ην 

23,87% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο (απφ ην ΔΡΞΑ & ην ΔΘΡ) δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 
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Ξξνγξάκκαηνο, πξνζδηνξίδνληαο έηζη θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ζην 

αλακελφκελν αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ κέρξη ηελ 

7ε/11/2019, γηα θάζε ζηάδην / θάζε πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ4, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 90,5 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ΑΞ4 θαηά 33,3%. 

 Δπηά (7) απφ ηηο δέθα (10) εληαγκέλεο πξάμεηο εκθαλίδνπλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κε 

ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα 54,2 εθαη. επξψ, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ην 59,8% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ, ή ην 79,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ4. 

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο 31,6 εθαη. επξψ, πξνεξρφκελεο θαη 

απφ ηηο επηά (7) ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο, πνζφ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 58,3% ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, ή ην 46,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπλνιηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ4 θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηε 

κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, 

δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα σο πξνο ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ ΑΞ4, αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ: 

i) Ωο πξνο ηνλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηνλ ΑΞ4, ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. 

ii) Ωο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ (ΛΝΓΔ), ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ είλαη επίζεο ηδηαίηεξα πςειφο.  

iii) Ωο πξνο ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ΑΞ4 είλαη κέζνο, πιεζηέζηεξα ζην θαηψηεξν φξην απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο. 

 

Πηελ δηακφξθσζε ηεο παξαπάλσ εηθφλαο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηα 4, σο πξνο ηνπο βαζκνχο 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζπλέβαιιε ζε κεγάιν βαζκφ ε έληαμε ζην ΔΞ 

ησλ «κεηαθεξφκελσλ» θαη phased έξγσλ νδνπνηίαο ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζην 55% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ 

ηνπ ΑΞ4. Ωζηφζν, ην ρακειφ επίπεδν δαπαλψλ ηνπ ΑΞ, παξά ην ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν ησλ 

λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηα «κεηαθεξφκελα» θαη 

ηα phased έξγα, δεκηνπξγεί ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ νκαιή εμέιημε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ, ησλ 

νπνίσλ ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ είλαη πνιχ κηθξφο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

ρξφλνπο πνπ απνκέλνπλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θπζηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.  
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Πεκεηψλεηαη δε, ε πξφζθαηε έληαμε (10νο/2019) ζηνλ ΑΞ4 δχν πξάμεσλ πξνυπνινγηζκνχ 33,5 

εθαη. επξψ, ε νπνία βειηίσζε ζεκαληηθά ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην πινπνίεζεο (εληάμεηο), δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα αληίζηνηρε 

βειηίσζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζηα επφκελα θξίζηκα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ 

ΑΞ, ήηνη ζηα ζηάδηα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ.   

Ξαξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο δελ έρνπλ εληαρζεί 

πξάμεηο ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, νχηε έρεη πξνεηνηκαζζεί ζρεηηθή εμεηδίθεπζε, ελψ πξνβιέπνληαη 

ηέηνηεο δξάζεηο θαη έρνπλ ζηνρνζεηεζεί αληίζηνηρνη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. Ρν 

γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο αηεινχο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, κε 

ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζή ηνπ. 

 

Θαηφπηλ απηψλ, κε δεδνκέλν φηη ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 είλαη κνλνζεκαηηθφο, 

πεξηιακβάλνληαο κφλν ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 7 «Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

άξζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ», ηα πξναλαθεξφκελα ζπλνιηθά 

ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ηαπηίδνληαη κε εθείλα ηνπ ΘΠ7, ελψ ζ’ απηφλ ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 

πεξηιακβάλνληαη δχν (2) Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο (7b θαη 7c). 

Ωο εθ ηνχηνπ, ακέζσο πην θάησ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δχν (2) Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ.  

 

α) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 7b «Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο δεπηεξεπφλησλ θαη ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο ππνδνκέο ΓΔΓ – Κ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιπηξνπηθψλ θφκβσλ» 

Ζ παξνχζα Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα έρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 66,92 εθαη. επξψ, 

ήηνη ην 98,53% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 4. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, γηα 

ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, έγθεηηαη, θπξίσο, ζην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

απηήλ, κε δεδνκέλν φηη νη αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, 

εθηφο ΓΔΓ – Κ, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, αλ φρη ζην ζχλνιφ 

ηνπο, απφ απηή. 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

εθαξκνγήο ηεο, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) πξάμεηο ζπλνιηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

90,5 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν ππεξβαίλεη ηνλ αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

θαηά 35,2%, ελψ αληηζηνηρεί ζην 133,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ4. 

 Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ επηά (7) πξάμεσλ κε ζπκβαζηνπνηεκέλα ππνέξγα, 

αλέξρεηαη ζε 54,2 εθαη. επξψ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 59,8% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ή ην 79,7% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 
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 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο χςνπο 31,6 εθαη. επξψ, πξνεξρφκελεο απφ ηηο επηά (7) 

ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 58,3% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ή ην 47,2% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο / πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 7b, ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο αλά ζηάδην / θάζε εθαξκνγήο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, 

έρεη σο εμήο: 

i) Ωο πξνο ηνλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. 

ii) Ωο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ (ΛΝΓΔ), ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη επίζεο ηδηαίηεξα πςειφο. 

iii) Ωο πξνο ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, ν βαζκφο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη κέζνο, πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ 

δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ νξίσλ απηήο ηεο θαηάηαμεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ηζρχνπλ 

φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζρεηηθά κε ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο γηα ηνλ 

ΑΞ4 θαη ηνλ ΘΠ7, κε δεδνκέλν φηη ε πξφνδνο ελεξγνπνίεζεο αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 7b. Ωο εθ ηνχηνπ, πθίζηαληαη ζεηηθέο πξννπηηθέο αχμεζεο ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο, ζην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαηεξψληαο, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε θαη ζρεηηθέο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ 

ζπκβαζηνπνηεκέλσλ θαη πινπνηνχκελσλ έξγσλ/πξάμεσλ νδνπνηίαο, ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

β) Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 7c «Αλάπηπμε θαη βειηίσζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε 

ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ζπζηήκαηα ρακεινχ ζνξχβνπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 

αεξνιηκεληθψλ ππνδνκψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

θηλεηηθφηεηαο» 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 7c αλέξρεηαη ζε 1,0 εθαη. 

επξψ, ήηνη ην 1,47% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4. Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα παξακέλεη αλελεξγή, 

ηφζν απφ πιεπξάο πξνεηνηκαζίαο ελεξγνπνίεζεο (εμεηδηθεχζεηο), φζν θαη θαη’ αθνινπζία 

ελεξγνπνίεζεο θαη έλαξμεο εθαξκνγήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο, ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο, είλαη πνιχ ρακειφο 
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(κεδεληθφο). Κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη αλαγθαία ε εμέηαζε ηξφπσλ, είηε άκεζεο 

ελεξγνπνίεζεο, είηε κείσζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κέζσ αλαθαηαλνκήο 

πφξσλ εληφο ή εθηφο ηνπ ΑΞ4. Πε θάζε πεξίπησζε, νη κεδεληθνί βαζκνί εθαξκνγήο ηεο δελ 

επεξεάδνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΑΞ4, επεξεάδνπλ, φκσο, ζεκαληηθά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. 

 

1.1.3.6. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 5: «Ρερληθή Βνήζεηα ΔΡΞΑ» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, απνηειεί ηνλ έλαλ (1) εθ ησλ δχν (2) ηεο Ρερληθήο 

Βνήζεηαο ηνπ ΔΞ, έρνληαο πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 4,42 

εθαη. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 2,17% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ.  

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο αλά ζηάδην / 

θάζε εθαξκνγήο ηνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο 7εο/11/2019, δηαπηζηψλνληαη ηα 

αθφινπζα: 

i) Έρνπλ εληαρζεί έληεθα (11) πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 3,4 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ δεζκεχεη ην 77,5% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ5. 

ii) Ρν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ησλ έληεθα (11) εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ, αλέξρεηαη ζε 3,3 εθαη. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 96,05% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ή ην 74,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ5. 

iii) Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 2,6εθαη. 

επξψ, πξνεξρφκελεο απφ ηηο ζπκβάζεηο ησλ έληεθα (11) πξάμεσλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 

80,3% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, ή ην 59,8% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ5. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 5, ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, αλά ζηάδην / θάζε πινπνίεζήο ηνπ, 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

i) Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, ν 

βαζκφο επίηεπμεο είλαη ρακειφο, πιεζηέζηεξα πξνο ην αλψηεξν φξην απηήο ηεο θαηάηαμεο. 

ii) Ωο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, ν βαζκφο επίηεπμεο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφο, πιεζίνλ, φκσο, πξνο ην θαηψηεξν φξην απηήο ηεο θαηάηαμεο. 

iii) Ωο πξνο ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο (πιεξσκέο), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ5 είλαη πςειφο, πιεζίνλ ζην κέζν θαη πιεζηέζηεξα πξνο 

ην αλψηεξν / πςειφηεξν φξην απηήο ηεο θαηάηαμεο. 
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Ωο εθ ηνχησλ, ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ, δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζή 

ηνπ θαη φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πθηζηάκελν βαζκφ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ 

ζηφρσλ, δελ ζα αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςε θαη ηνπ κηθξνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζή ηνπ θαηά ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

1.1.3.7. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 6: «Ρερληθή Βνήζεηα ΔΘΡ» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, είλαη ν δεχηεξνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο Ρερληθήο 

Βνήζεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ΔΘΡ, ήηνη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΑΞ2Α, ν νπνίνο είλαη ν κνλαδηθφο θχξηνο ΑΞ ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην ΔΘΡ. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΞ6, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην ΔΘΡ δεκφζηα δαπάλε, 

αλέξρεηαη ζε 1,45 εθαη. επξψ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 1,79% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ. 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, ην επίπεδν 

εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ6 παξνπζηάδεη αλά ζηάδην /θάζε πινπνίεζεο ηελ εμήο εηθφλα:  

i) Έρνπλ εληαρζεί ηέζζεξεηο (4) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο 560,25 ρηι. επξψ, δεζκεχνληαο ην 38,78% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ6. 

ii) Ρν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ζηηο ηέζζεξεηο (4) εληαγκέλεο 

πξάμεηο, αλέξρεηαη ζε 558,52 ρηι. επξψ, θαη αληηζηνηρεί ζην 99,69 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ή ην 38,56 % ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ6. 

iii) Νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο (πιεξσκέο) ηνπ ΑΞ αλέξρνληαη ζε 519,98 ρηι. επξψ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 93,1% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, 

ή ην 35,9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ6. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ6 (εληάμεηο, ζπκβάζεηο, δαπάλεο), ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, αλά ζηάδην / θάζε εθαξκνγήο ηνπ, είλαη πνιχ 

ρακειφο, ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ. 

 

Ζ παξαπάλσ αξλεηηθή εηθφλα σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 6, ελδερνκέλσο λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληίζηνηρε αξλεηηθή εηθφλα 

ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α, κε δεδνκέλν φηη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, 

ε εθαξκνγή ηνπ ΑΞ6 αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ΔΘΡ ηνπ ΔΞ.  
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1.1.4. Ππλνπηηθά αλαθεθαιαησηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

εθαξκνγήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΞ 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, σο πξνο ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο ζε φια ηα δηαθξηηά κέξε ηνπ (ΑΞ, ΘΠ θαη Δπ. Ξξ.), εθηφο ησλ Θαηεγνξηψλ 

(πεδίσλ) Ξαξέκβαζεο7 δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

1.1.4.1. Πε επίπεδν Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο 

α) Ρν ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» 2014-2020 παξνπζηάδεη κέζν επίπεδν εμεηδίθεπζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε δξάζεηο (112,3%), ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη ην αλαγθαίν, 

αλαθεξφκελν σο «ηδαληθφ» επίπεδν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ ζα πξέπεη λα θζάζεη 

έσο ην ηέινο ηνπ 2021 ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 170% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΔΞ. Ωο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ηεο πξνεηνηκαζίαο / 

πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγνπνίεζήο ηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ έγθαηξα νη δξάζεηο πνπ δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

ην ΔΞ, αιιά θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ (εληάμεηο) παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ δπν 

(2) Ρακείσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ην Ξξφγξακκα (ΔΡΞΑ θαη ΔΘΡ), φπσο ζα θαλεί πην 

θάησ ζηα ζπκπεξάζκαηα αλά Ρακείν, φζν θαη αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη αλά 

Θεκαηηθφ Πηφρν θαη Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. 

β) Όζνλ αθνξά ζην ζηάδην ελεξγνπνίεζεο / εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πινπνίεζεο πξάμεσλ, δηαπηζηψλεηαη πζηέξεζε, 

ηφζν έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμεηδηθεχζεσλ (78,8%), φζν θαη σο πξνο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΞ (88,4%). Ζ πζηέξεζε ηεθκαίξεηαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε, αθ’ ελφο 

ηνλ ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ 1ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ 

ΔΞ (Ηνχληνο 2015), θαηά ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πξψηεο εμεηδηθεχζεηο θαη έγηλε ε έλαξμε 

δηαρεηξηζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ήηνη πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξα (4) έηε κέρξη 

ηηο 7/11/2019, αθ’ εηέξνπ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απνκέλνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

Θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ. Ωο Θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζεσξείηαη 

πιένλ, κφλν ν Θαλφλαο λ+3 απφ ην 2020 θαη θαηφπηλ, θαζψο θαη ην Ξιαίζην Δπίδνζεο κέρξη 

θαη ηε ιήμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ. Όια απηά, ζε ζρέζε θαη κε ηνλ αλαγθαίν δηαρεηξηζηηθφ, 

δηνηθεηηθφ θαη «εθαξκνζηηθφ» ρξφλν έληαμεο, ζπκβαζηνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο / 

νινθιήξσζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ. 

 

                                                 
7 Γηα ηηο Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο, απφ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

Έθζεζεο, γίλεηαη ζε επφκελν ζεκείν ησλ ζπκπεξαζκάησλ, επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΠ, πνιχ ζπλνπηηθή αλαθνξά, κε δεδνκέλν φηη, βαζηθά δηαθξηηά κέξε ηνπ ΔΠ σο 
πξνο ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εμέιημε εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ απνηεινχλ νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, νη 
Θεκαηηθνί ηφρνη θαη νη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο. Οη Καηεγνξίεο Παξέκβαζεο απνηεινχλ ζηνηρεία εμεηδίθεπζεο ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ κε επί κέξνπο θαηαλνκή ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Δπελδπηηθψλ 
Πξνηεξαηνηήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ, νη Καηεγνξίεο Παξέκβαζεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ, ελψ, επίζεο, 
κέζσ ησλ Καηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
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εκείσζε 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζηάδην ησλ εμεηδηθεχζεσλ εκθαλίδνληαη θαη ζην 

ζηάδην πξνζθιήζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ δχν Σακείσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ην Πξφγξακκα, 

κε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζην ΔΚΣ έλαληη ηεο πξνφδνπ ζην ΔΣΠΑ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

επίζεο ρακειή. 

Η έληνλε απηή δηαθνξνπνίεζε ελεξγνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο, παξαηεξείηαη 

θαη ζε επίπεδν Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο κε ηηο κεγάιεο αληζνξξνπίεο λα ζεκεηψλνληαη ζηνπο 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, κε δεδνκέλν φηη φζνλ 

αθνξά ζην ΔΚΣ, φπσο έρεη πνιιέο θφξεο αλαθεξζεί, έλαο κφλν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο (2Α) 

δεζκεχεη ην 98,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σακείνπ, σο θχξηνο ΑΠ ηνπ ΔΠ, 

αθνχ ν δεχηεξνο αθνξά ζηελ Σερληθή Βνήζεηα ηνπ ΔΠ γηα ην ελ ιφγσ Σακείν. 

γ) Ρα ζηάδηα εθαξκνγήο / πινπνίεζεο πνπ απεηθνλίδνπλ κε νπζηαζηηθφηεξν ηξφπν ην επίπεδν 

πξαγκαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ είλαη νη εληάμεηο, νη ζπκβάζεηο θαη νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο, κε ζεκαληηθή δηαβάζκηζε κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ 

δηαρεηξηζηηθή ζεκαζία ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηα ζηάδηα απηά, γηα ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» 

δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ. 

Πεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ 

/επηπέδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, φζνλ αθνξά ζηα παξαπάλσ ζηάδηα εθαξκνγήο, είλαη ε 

χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ phased θαη «κεηαθεξφκελσλ» έξγσλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, κε ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζε 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππνέξγσλ ηνπο, ή/θαη κε γεγελεκέλεο δαπάλεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηα ηξία (3) θχξηα ζηάδηα / θάζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, εκθαλίδεηαη ε 

παξαθάησ εηθφλα, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, βάζεη ζηνηρείσλ ΝΞΠ: 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εληαγκέλσλ έξγσλ, απηφο είλαη ρακεινχ επηπέδνπ σο 

πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (85,7%). Πεκεηψλεηαη δε, κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν (2) Ρακείσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ην ΔΞ θαη ζ’ απηφ 

ην ζηάδην / θάζε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πζηεξψληαο ζεκαληηθά ην ΔΘΡ έλαληη 

ηνπ ΔΡΞΑ. 

 Ρν χςνο ηνπ ζπκβαζηνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 49% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε ν βαζκφο εθαξκνγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην 

πινπνίεζεο λα ραξαθηεξίδεηαη πνιχ ρακειφο, ελψ θαίλεηαη νξηαθά θαιχηεξε ε ζρέζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ 

(57,3%). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν Ρακείσλ, ππέξ ηνπ ΔΡΞΑ έλαληη ηνπ ΔΘΡ, αλ θαη 

ακβιχλεηαη, ηζρχεη θαη ζε απηφ ην ζηάδην / θάζε εθαξκνγήο. Ωζηφζν, αληίζηξνθε είλαη ε 

θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ δχν Ρακείσλ φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο σο 

πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, κε ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζην ΔΘΡ ηεο 

ηάμεο ηνπ 84,2% θαη ρακειφηεξα πνζνζηά ζην ΔΡΞΑ (51,9%). 
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 Ρν επίπεδν ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

ζχλνιν ηνπ ΔΞ, είλαη επίζεο πνιχ ρακειφ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο (23,0%), ελψ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα 

ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ (46,8%), ιακβάλνληαο φκσο ππ’ φςε φηη, έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 

αλαθέξνληαη ζε έξγα / πξάμεηο phased θαη «κεηαθεξφκελα» απφ ηελ πεξίνδν 2007-

2013. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν Ρακείσλ ζε απηφ ην ζηάδην πινπνίεζεο, σο πξνο ηνπο 

αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ δχν (2) Ρακείσλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξε, πάληα 

φκσο, ππεξηεξψληαο νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ πξάμεηο. 

 

1.1.4.2. Πε επίπεδν Ρακείνπ (ΔΓΔΡ) 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ζε επίπεδν Ρακείνπ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, θαη θπξίσο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ζθνπφ ηε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππ’ 

φςε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ:  

 Ζ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα θάζε Ρακείνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ ΔΞ. 

 Ζ κνλνηακεηαθφηεηα ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θάζε Ρακείνπ ζε αληίζηνηρν αξηζκφ (πιήζνο) Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 

 Νη Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο θαη Θαηεγνξίεο (Ξεδία) Ξαξέκβαζεο θαη εμ’ απηψλ νη 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη / πξνβιέπνληαη αλά Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. 

Πε γεληθέο γξακκέο δε, ζπγθξίλνληαο ηα επίπεδα / βαζκνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο 

ησλ δχν Ρακείσλ, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:8 

α) Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζε φια ηα ζηάδηα / θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ (εληάμεηο, 

ζπκβάζεηο/ΛΝΓΔ θαη δαπάλεο), νη αληίζηνηρνη βαζκνί / επίπεδα εθαξκνγήο δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά αλά Ρακείν, ππεξηεξψληαο πάληα ην ΔΡΞΑ ζε ζρέζε κε ην ΔΘΡ. 

β) Νη κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηηο εληάμεηο θαη ζηηο ζπκβάζεηο, σο πξνο 

ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Ρακείσλ, αθνινπζψληαο ηνπο αληίζηνηρνπο 

βαζκνχο ελεξγνπνίεζεο (εμεηδηθεχζεηο θαη πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο), ελψ 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο / ην επίπεδν εθαξκνγήο σο πξνο ηηο δαπάλεο, 

ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Ρακείσλ, ππεξηεξψληαο φκσο πάιη ην ΔΡΞΑ. 

γ) Αληίζηξνθνο είλαη ν βαζκφο εθαξκνγήο κεηαμχ ησλ δχν Ρακείσλ ζηα ζηάδηα / θάζεηο 

ζπκβάζεσλ σο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

πξάμεσλ αλά Ρακείν, αθνχ φζνλ αθνξά ζην ΔΘΡ, εληάζζνληαη ζηαδηαθά ζρεηηθά κηθξνχ 

                                                 
8 ε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θάζε Σακείνπ (ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ), ην ζχλνιν ηνπ ΔΠ ηείλεη πξνο ην 
βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΣΠΑ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο βαξχηεηαο (ζπκκεηνρήο) ηνπ 
ΔΣΠΑ, ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΠ (71,5%). 
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πξνυπνινγηζκνχ πξάμεηο κε κεγάιν βαζκφ σξηκφηεηαο θαη κέρξη πξφηηλνο εηήζηαο 

πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο, φπσο πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηηο επηηειηθέο δνκέο ΔΠΞΑ ησλ 

ζρεηηθψλ πνπξγείσλ. 

δ) Ζ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ / επηπέδνπ εθαξκνγήο ηνπ ΔΡΞΑ έλαληη ηνπ ΔΘΡ θαηά 

ηα ζηάδηα / θάζεηο εληάμεσλ θαη ζπκβάζεσλ, αιιά θαη έζησ κε κηθξφηεξν βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ζην ζηάδην / θάζε δαπαλψλ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δχν Ρακείσλ, 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ πξάμεηο phased θαη 

«κεηαθεξφκελεο» απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ, κε 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ή/θαη κε γεγελεκέλεο δαπάλεο, ελψ νη εκπξνζζνβαξείο πξάμεηο 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ, ήηαλ θαηά θαλφλα κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

δηάξθεηαο πινπνίεζεο. 

ε) Ζ ζρεηηθά κηθξή δηαθνξνπνίεζε ππέξ ηνπ ΔΡΞΑ έλαληη ηνπ ΔΘΡ ζην ζηάδην / θάζε ησλ 

δαπαλψλ, παξά ηηο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζηάδηα / θάζεηο εληάμεσλ θαη ζπκβάζεσλ / 

ΛΝΓΔ, νθείιεηαη ζην ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ζε πξάμεηο phased 

θαη «κεηαθεξφκελεο» πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

επηζηακέλε παξαθνινχζεζε απφ ηελ ΔΓ, απηψλ ησλ πξάμεσλ.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, αιιά θαη θπξίσο ηελ ζρεηηθή αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά Ρακείν, παξνπζηάδνληαη ακέζσο πην θάησ αλαθεθαιαησηηθά 

ζηνηρεία εθαξκνγήο θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα αλά Ρακείν. 

 

1.1.4.2.1. Δπξσπατθό Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) 

α) Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ΔΡΞΑ ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΔΞ θαηά 71,5%, κε πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο θαηά 80%. Ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρακείνπ, ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΡΞΑ επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ζπλνιηθά, ρσξίο σζηφζν λα παξαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ ΔΘΡ, ηφζν σο ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΞ, 

φζν θαη θπξίσο σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

β) Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΡΞΑ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη 

ζρεηηθά ηζφξξνπε, κε εμαίξεζε ην πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΡΞΑ (2,17%) 

δεζκεχεηαη ζηνλ ΑΞ5, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δξάζεηο Ρερληθήο Βνήζεηαο. Ν ππφινηπνο 

πξνυπνινγηζκφο ΔΡΞΑ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηαλέκεηαη ρσξίο αθξαίεο ηηκέο ζε άιινπο 

ηέζζεξεηο (4) Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο (ΑΞ1, ΑΞ2Β, ΑΞ3 θαη ΑΞ4). Ξαξάιιεια, νη ηξεηο (3) 

απφ ηνπο ηέζζεξεηο (4) θχξηνπο / βαζηθνχο (πιελ ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο) Άμνλεο 

Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ (ΑΞ1, ΑΞ2Β θαη ΑΞ3) είλαη 

πνιπζεκαηηθνί, ππφ ηελ έλλνηα φηη, θαζ’ έλαο απ’ απηνχο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο ηνπο 
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ελφο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο, κε ηηο αληίζηνηρεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο θαη Θαηεγνξίεο 

(Ξεδία) Ξαξέκβαζεο. 

Ζ ηζνξξνπία απηή ζηε δηάξζξσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ην κέξνο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ είλαη ζεηηθή γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο πνπ εληνπίδνληαη αλάγθεο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα. 

Ωζηφζν πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξφζζεησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο, φηαλ νξηζκέλνη Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο δελ 

παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν εθαξκνγήο, αιιά ζπκκεηέρνπλ ζε Θαλνληζηηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο ηνπ ΔΞ. 

γ) Όζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΡΞΑ, 

απηά βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή αληηζηνηρία κε εθείλα ηνπ ζπλνιηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε 

δεδνκέλε ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ Ρακείνπ ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΞ, φπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί. Ππγθεθξηκέλα: 

 Ρν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΡΞΑ πνπ έρεη εμεηδηθεπζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο αλέξρεηαη ζην 123,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ρακείνπ, έρνληαο εγθξηζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα θαη ε κεζνδνινγία 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ. Κε βάζε ηε ζρεηηθή 

αλάιπζε πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ ηεο παξνχζαο έθζεζεο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμεηδηθεχζεσλ, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, 

παξνπζηάδεη ζρεηηθή ηζνξξνπία κε κνλαδηθφ ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3, λα 

παξνπζηάδεη πζηέξεζε, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ ΔΡΞΑ, φζν θαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, γηα ηνπο νπνίνπο ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί θπκαίλεηαη κεηαμχ 130% θαη 125% σο πξνο ηνλ 

αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ζηηο πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΡΞΑ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην νπζηαζηηθφηεξν ζηάδην 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΞ, παξαηεξείηαη απφθιηζε κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη εμεηδηθεπζεί ζε 

δξάζεηο. Ππγθεθξηκέλα, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζηεπκέλσλ πξνζθιήζεσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ ΔΡΞΑ αληηζηνηρεί ζην 82,1% πεξίπνπ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ. Ζ απφθιηζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ 

πξνζθιήζεσλ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ΔΡΞΑ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (ηεο ηάμεο ηνπ 

100%), δελ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΞ σο πξνο ην ΔΡΞΑ, 

θαηά ην άκεζν / εγγχο κέιινλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο / δεκνζηνλνκηθέο 

αλάγθεο ηνπ ΔΞ. 

 Κε βάζε θαη ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ (πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο πξάμεσλ) θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ έληαμε ζην ΔΞ, θαηά ην έηνο 2016 
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πξάμεσλ phased θαη «κεηαθεξφκελσλ» απφ ηελ πεξίνδν 2007–2013, ν πξνυπνινγηζκφο 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηα δαπάλε (≈ 

100%), αλ θαη θαηλνκεληθά ηθαλνπνηεηηθφο, ζε φξνπο πξαγκαηηθήο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάζζεθε ζην πξψην Κέξνο ηεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη ρακειφο. Ν ραξαθηεξηζκφο σο ρακεινχ ηνπ βαζκνχ 

/ επηπέδνπ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ιακβάλεη ππ’ φςε, αθ’ ελφο ηηο πξάμεηο phased θαη 

«κεηαθεξφκελεο» απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, αθ’ εηέξνπ ην «ηδαληθφ» επίπεδν ησλ 

νλνκαζηηθψλ εληάμεσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην ΔΞ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε «αζθάιεηα» κε απψιεηαο ελσζηαθψλ πφξσλ.  

 Κε δεδνκέλν ην ρακειφ επίπεδν εληάμεσλ, ζε ζρέζε θαη κε ην ρξφλν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο νη εληάμεηο, αιιά θαη εμ’ αηηίαο πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε ιεηηνπξγία δηθαηνχρσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΡΞΑ 

πξάμεσλ ηνπ ΔΞ (εθηφο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ), φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο «παξαγσγήο» δεκνζίσλ έξγσλ ζηε Σψξα, ην επίπεδν ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ (51,8% επί ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ρακείνπ), είλαη ρακειφ έσο πνιχ ρακειφ, γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη σο πξνο ηηο εληάμεηο. 

 Νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην ηειηθφ 

ζηάδην /θάζε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, είλαη επίζεο πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ (24,7%), ελψ 

πνιχ ρακειφο είλαη θαη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπο ζε ζχγθξηζε, κε ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ 

ησλ εληάμεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. Ρν γεγνλφο απηφ, 

θαηαδεηθλχεη ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ήδε ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ. 

δ) Απηή ε γεληθή αξλεηηθή εηθφλα ελεξγνπνίεζεο θαη θπξίσο πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, σο πξνο ην 

ηκήκα ηνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, δηαθνξνπνηείηαη αλά ζηάδην / θάζε 

εθαξκνγήο, αιιά θαη αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, Θεκαηηθφ Πηφρν θαη Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηαο. Νθείιεηαη δε, ηφζν ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ελεξγεηψλ αχμεζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φζν θαη 

θπξίσο ζε εμσγελείο παξάγνληεο πνπ δελ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ή/θαη δπλαηνηήησλ 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΞ. 

 Ρέινο, ζεκεηψλεηαη φηη κία παξάκεηξνο θαζπζηέξεζεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε θαη 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο δξάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΡΞΑ, είλαη ε «δέζκεπζε» 

πνζνχ 36,3 εθαη. επξψ δεκφζηαο δαπάλεο (ην 17,8% ηνπ ΔΡΞΑ) γηα ηηο Πηξαηεγηθέο 

Σσξηθήο Αλάπηπμεο, νη νπνίεο απαηηνχζαλ εθ ησλ Θαλνληζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 θαη 

ηνπ ΔΠΞΑ, ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο εμεηδίθεπζεο θαη έγθξηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ, κέρξη θαη 

ηνλ Γεθέκβξην 2017. 
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1.1.4.2.2 Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν (ΔΘΡ) 

α) Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΘΡ ζην ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αλέξρεηαη ζε 28,48%, κε ην ίδην πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο φπσο ην ΔΡΞΑ (80%). Δπίζεο, έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη, ε ζεκαζία ηνπ 

γηα ην ΔΞ, αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ είλαη ηδηαίηεξε, κε δεδνκέλε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Ρακείνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2014 – 2020, 

ππέξ ησλ θνηλσληθά εππαζψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ξαξάιιεια, κε 

δεδνκέλν φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ ζην 

Ξξφγξακκα δεζκεχεηαη απφ ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 9, ην ζπγθεθξηκέλν Ρακείν ζην ΔΞ 

ζπκβάιιεη αλάινγα ζηελ ππνρξεσηηθή πνζφζησζε γηα δξάζεηο Θνηλσληθήο Έληαμεο ζην 

ΔΠΞΑ. 

β) Ζ δηάξζξσζε ηνπ ΔΘΡ ζην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», σο πξνο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, αιιά θαη 

σο πξνο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο είλαη ζρεδφλ κνλνδηάζηαηε, αθνχ ην 98,2% ησλ πφξσλ ηνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε έλαλ θχξην Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο (ΑΞ2Α), αιιά θαη ην 91,8% ησλ 

πφξσλ ηνπ ζε έλαλ Θεκαηηθφ Πηφρν (ΘΠ9). 

γ) Ρν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ ζην ΔΞ (εμεηδίθεπζε δξάζεσλ θαη 

έθδνζε πξνζθιήζεσλ πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ), αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ 

εληάμεσλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά, ηφζν σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φζν 

θαη σο πξνο ην ηκήκα ηνπ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, παξνπζηάδνληαο 

ζεκαληηθή πζηέξεζε.  

δ) Όζνλ αθνξά ζηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο, ε πζηέξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ έλαληη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΡΞΑ, αιιά θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε 

κε ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα / θάζεηο εθαξκνγήο, ελψ ζεκεηψλεηαη ζρεηηθή ζχγθιηζε σο πξνο 

ηα αληίζηνηρα πνζνζηά, ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ πιεξσκψλ.  

Κε δεδνκέλν φηη, ε ελεξγνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΘΡ μεθίλεζε λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο δξάζεηο 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, θαηά ηελ 1ε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ (Γεθέκβξηνο 2017), ηα επίπεδα 

ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ είλαη πνιχ ρακειά. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Ρν επίπεδν / βαζκφο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ είλαη κέζνπ βαζκνχ, 

ηείλνληαο πξνο ηνλ πςειφ βαζκφ. 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ ΑΞ6, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ Ρερληθή Βνήζεηα ΔΘΡ, κε πνιχ κηθξφ 

πξνυπνινγηζκφ, έρεη εμεηδηθεπζεί ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ελψ ν ΑΞ2Α, ν νπνίνο 

δεζκεχεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ ζην ΔΞ, εκθαλίδεη κέζν πξνο 

πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

 Γπζκελέζηεξε είλαη ε εηθφλα, φζνλ αθνξά ζηηο πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο 

πξάμεσλ ηνπ ΔΞ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΘΡ, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ 
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αληηπξνζσπεχεη ρακειφ πνζνζηφ ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ ζην ΔΞ, 

δηαθνξνπνηνχκελν επίζεο, πνιχ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν (2) ΑΞ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ. Ππγθεθξηκέλα, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΑΞ6 αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ελψ νη πξνζθιήζεηο 

πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ ΔΘΡ ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ2Α έρνπλ πξνυπνινγηζκφ, ν 

νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ρακειφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, ηείλνληαο πξνο ην 

πνιχ ρακειφ. 

 Ν ρακειφο βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, φζελ θαη ηνπ ΔΘΡ 

ζπλνιηθά, νθείιεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ, ζε παξάγνληεο εμσγελείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓ 

ηνπ ΔΞ, νη βαζηθφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: 

o πάξρεη κεγάιε εμάξηεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ (θπξίσο γηα ηνλ ΘΠ9, ν νπνίνο 

δεζκεχεη ην 93,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ) απφ ηηο Αξρέο / Φνξείο εζληθψλ 

πνιηηηθψλ, κέζσ: 

 Δμεηδίθεπζεο ησλ πνιηηηθψλ (θαηά θχξην ιφγν ηνκέαο πνιηηηθήο πγείαο θαη ηνκέαο 

πνιηηηθήο Θνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Νηθνλνκίαο). 

 Δμεηδίθεπζε πνιηηηθψλ θαη ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο 

(Ρνκέαο Θνηλσληθήο Έληαμεο). 

 Ρν ρακειφ επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κηθξήο δηάξθεηαο θαη ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ, έρεη σο απνηέιεζκα ην 

πνιχ ρακειφ επίπεδν εθαξκνγήο, φζνλ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ ηφζν σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΘΡ ζην ΔΞ, φζν θαη σο πξνο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη εμεηδηθεπζεί ζε δξάζεηο, ελψ νη εληαγκέλεο πξάμεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνζθιήζεσλ πξνο 

δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (ηεο ηάμεο ηνπ 90%). 

 Ρα ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα εθαξκνγήο ζηα ζηάδηα /θάζεο ελεξγνπνίεζεο θαη έλαξμεο ηεο 

πινπνίεζεο (εληάμεηο) πνπ αλαθέξνληαη ακέζσο πην πάλσ, επεξεάδνπλ θαη ηα ηειηθά ζηάδηα 

/ θάζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ σο πξνο ην ηκήκα ηνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, κε 

ζπλέπεηα λα ζεκεηψλνληαη αληίζηνηρα πνιχ ρακειά επίπεδα ζε ζπκβαζηνπνηήζεηο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο (πιεξσκέο). Ζ πζηέξεζε απηή νθείιεηαη, αθ’ ελφο ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηθαηνχρνη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ, αθ’ εηέξνπ ζηε 

ρακειή απνξξφθεζε πφξσλ ιφγσ ηεο θχζεο / είδνπο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ / πξάμεσλ. 

δ) Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε πξννπηηθή επηηάρπλζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο 

θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΘΡ δηαθαίλεηαη δχζθνιε ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ησλ εκπνδίσλ θαη έηζη ειινρεχεη κεγάινο θίλδπλνο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

θαλφλα λ+3, κε απνηέιεζκα απμεκέλνπ θηλδχλνπ απψιεηαο πφξσλ ηνπ ΔΞ, θαηά ηα επφκελα 

έηε, κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο απφ ην 2021 θαη θαηφπηλ, εάλ δελ επηηαρπλζεί έληνλα ε 

εθαξκνγή ηνπ ΔΞ. 
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1.1.4.3 Πε επίπεδν Θαηεγνξίαο (πεδίνπ) Ξαξέκβαζεο 

Νη Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο απνηεινχλ ην κηθξφηεξν δηαθξηηφ «δνκηθφ» ζηνηρείν ελφο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο θαζελφο απφ ηνπο Άμνλεο 

Ξξνηεξαηφηεηαο, αθ’ ελφο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά, αθ’ εηέξνπ αλαιχεηαη σο πξνο ηε ζχλζεζε 

ηνπ. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ Θαηεγνξηψλ παξέκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ 

Θ (ΔΔ) 215/2014, ππνινγίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΞ πξφιεςε / αληηκεηψπηζε ηεο Θιηκαηηθήο 

Αιιαγήο. 

Ξέξαλ απηψλ, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ ν νπνίνο δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ΔΞ, ζπληίζεηαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο (ή ην κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ) ησλ Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο. Πεκεηψλεηαη δε, 

φηη νη Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ δχλαληαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, ελψ φζνλ 

αθνξά ζην ΔΘΡ, θάζε Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο αληηζηνηρεί ζε κία κφλν Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα.  

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, αλαθνξηθά κε ην 

βαζκφ/επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο, 

δηαπηζηψλνληαη, πνιχ ζπλνπηηθά, ηα εμήο: 

α) Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε πζηέξεζε σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, πεξηιακβάλεη έληεθα (11) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ 

πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ1 θαη εηδηθφηεξα ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, ζε κία (1) κφλν 

Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο (θσδ. 075) ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηά 

149,5 %, ελψ γηα ηελ Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 079 ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληάμεσλ θζάλεη ζην 59% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Έμη 

(6) απφ ηηο Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ1, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 11,6 εθαη. επξψ, 

νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 30,25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ1, παξακέλνπλ 

αλελεξγέο σο πξνο ηηο εληάμεηο. Πε ηέζζεξεηο (4) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο εκθαλίδνληαη 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κε ππέξβαζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κίαο εμ απηψλ 

θαηά 149,5% (θσδ. 075), ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο (3) ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έληαμήο ηνπο. Ρέινο, ε κνλαδηθή πξάμε ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο εκθαλίδνληαη δαπάλεο ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1, είλαη απηή πνπ 

αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην ΡΔΞΗΣ ΗΗ, ζπλδεφκελε απνθιεηζηηθά κε ηελ 

Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 067. 

β) Όζνλ αθνξά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α, θάζε κηά απφ ηηο νθηψ (8) Θαηεγνξίεο 

Ξαξέκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφλ, ηαπηίδνληαη κία πξνο κία κε ηηο αληίζηνηρεο 

Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο. Ππλεπψο ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπο έρεη νπζηαζηηθά 

παξνπζηαζζεί ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΞ2Α. Πε πέληε (5) 

Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ2Α ζεκεηψλνληαη εληάμεηο πξάμεσλ (109, 110, 111, 112 θαη 
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114) ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο (104, 106 θαη 113) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 8,7 εθαη. € 

ή ην 11% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, δελ έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε φζνλ αθνξά ζηηο 

εληάμεηο πξάμεσλ. Κία εθ ησλ ηξηψλ αλελεξγψλ Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο κάιηζηα, κε 

πξνυπνινγηζκφ 3,5 εθαη. επξψ, δελ έρεη αθφκα ελεξγνπνηεζεί ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ δξάζεσλ.  

γ) Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νθηψ (8) Θαηεγνξίεο 

Ξαξέκβαζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη, ζε δχν (2) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο (051 θαη 053) 

ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο σο πξνο ηηο εληάμεηο, ελψ ζε ηξεηο 

Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο (049, 050 θαη 073) δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρεο εληάμεηο 

πξάμεσλ. Πηα επφκελα ζηάδηα πινπνίεζεο, ήηνη ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο, δε ζεκεηψλεηαη 

ππέξβαζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζε θακία απφ ηηο πέληε (5) Θαηεγνξίεο 

Ξαξέκβαζεο (051, 052, 053, 055 θαη 097) πνπ ζεκεηψλνπλ πξφνδν ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζηάδηα εθαξκνγήο, ελψ ζεκεηψλεηαη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ εληάμεσλ 

θαη ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηξεηο (3) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο (051, 052 & 053). 

δ) Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3, πεξηιακβάλνληαη δεθαπέληε (15) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξεηο (4) ζεκεηψλνπλ κεδεληθή πξφνδν σο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ 

(017, 022, 023 θαη 091). Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ αλελεξγψλ Θαηεγνξηψλ 

Ξαξέκβαζεο αληηπξνζσπεχεη ην 9,1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο 

ππφινηπεο έληεθα (11) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο ζεκεηψλνληαη εληάμεηο πξάμεσλ, ελψ ζε 

ηξεηο (3) εμ’ απηψλ (021, 083 & 094), ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληάμεσλ ππεξβαίλεη ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ ΑΞ3 αθνξά ζε επηά (7) 

Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο, κία εθ ησλ νπνίσλ (021) έρεη ζπκβαζηνπνηεκέλν ην 97,9% ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Ρέινο, έμη (6) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο (014, 020, 021, 

092, 094 θαη 095) εκθαλίδνπλ πιεξσκέο (δαπάλεο), εθ ησλ νπνίσλ ε κία (021) έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκέο ίζεο κε ην 75% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο.  

ε) Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 πεξηιακβάλεη πέληε (5) Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο εθ ησλ νπνίσλ 

κφλνλ νη δχν (2) εκθαλίδνπλ πξφνδν πινπνίεζεο ππφ ηελ έλλνηα ησλ εληάμεσλ. Ωζηφζν, νη 

δχν απηέο Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο (031 θαη 034) ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ΑΞ4 θαηά 80% θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πξφνδν εθαξκνγήο. Πην ζηάδην ησλ εληάμεσλ 

ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο κε 

θσδηθφ 034 θαηά 175% πεξίπνπ, ελψ γηα ηηο εληάμεηο ζην πιαίζην ηεο Θαηεγνξίαο 

Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 031, ε ππέξβαζε είλαη κηθξφηεξε, ηεο ηάμεο ηνπ 5% ηνπ αληίζηνηρνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Αληίζηνηρα πςειφ, είλαη ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπο ζην 

ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ (120% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαη.Ξαξ. 034 θαη 88% επί ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαη.Ξαξ. 031), ελψ νη δαπάλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αλέξρνληαη γηα κελ ηε Θαη.Ξαξ. κε θσδηθφ 034 ζην 76% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο, γηα δε ηελ Θαη.Ξαξ. κε θσδηθφ 031 ζην 48%.  
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Ππκπεξαζκαηηθά, απ’ φζα παξαηεξνχληαη σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Θαηεγνξίαο (πεδίνπ) Ξαξέκβαζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη απαηηείηαη 

επαλαπξνζέγγηζε ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή αληηκεησπίδεηαη 

ζε επφκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο 

ηνπ ΔΞ. 

 

1.2. ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΖΠ 

ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖΠ ΡΝ ΔΞ 

Πην παξφλ θεθάιαην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ πξννπηηθψλ επίηεπμεο, ήηνη ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Γειαδή, 

κέρξη ηε ιήμε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηίζεηαη σο ζηφρνο λα έρεη 

δαπαλεζεί θαη’ ειάρηζηνλ, ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ αλά Ρακείν θαη αλά Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο, αλ θαη φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, νη 

δαπάλεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζην 105% - 108% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, κε ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηπρφλ επειημία γηα ηηο ηειηθέο δαπάλεο αλά Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο. Θαη’ αθνινπζία δε, ηίζεηαη αληίζηνηρνο ζηφρνο θαη γηα ηνπο Θεκαηηθνχο 

Πηφρνπο θαη Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, αλ θαη Θαλνληζηηθά δελ είλαη απηφ ππνρξεσηηθφ ππφ 

ηελ έλλνηα φηη, δχλαηαη λα ππάξρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απνθιίζεηο ζ’ απηά ηα δηαθξηηά κέξε 

ηνπ ΔΞ. Ξαξ’ φια απηά θαη κε δεδνκέλεο ηηο δεζκεχζεηο πεξί ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο ή/θαη γηα 

ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζηελ παξνχζα έθζεζε, ράξηλ εθαξκνγήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο έρνπλ ηεζεί νκνεηδείο ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη γηα φια ηα 

δηαθξηηά κέξε ηνπ ΔΞ, επί ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ ΔΞ αλά δηαθξηηφ ηκήκα ηνπ (ΑΞ, ΘΠ, Δπ.Ξξ.), απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 

1.2 ηνπ πξψηνπ (Η) κέξνπο ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

 

Κε βάζε ηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, φπσο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζην πξψην κέξνο 

(Η) ηεο παξνχζαο, ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ επηηεπμηκφηεηαο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, είλαη ηα παξαθάησ: 

α) Ρν κέρξη 7/11/2019 επίπεδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, Θεκαηηθφ Πηφρν θαη Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ζε φια ηα 

δηαρεηξηζηηθά, δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπ (εληάμεηο, ΛΝΓΔ, δαπάλεο). 

β) Νη «σθέιηκνη» / ηθαλνί ρξφλνη ζε κήλεο, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (31/12/2023), 

αλάινγα ηε θχζε ησλ δξάζεσλ θαη ζε ζρέζε κε θάζε ζηάδην / θάζε πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ. 
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γ) Νη «Λεθξνί» ρξφλνη, απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ (1/1/2014) κέρξη θαη ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ «σθέιηκσλ» ρξφλσλ γηα θάζε ζηάδην πινπνίεζεο. 

δ) Κε βάζε απηνχο ηνπο «ρξνληζκνχο», έρνπλ εμαρζεί νη βαζκνί επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ αλά ζηάδην / θάζε πινπνίεζεο, φπσο παξνπζηάζζεθαλ 

αλαιπηηθά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Πηε ζπλέρεηα, ζηε βάζε απηψλ ησλ βαζκψλ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο (δηαθνξεηηθψλ 

αλά Ρακείν, Θεκαηηθφ Πηφρν θαη Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, φπσο αηηηνινγείηαη ζηελ 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο, ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα / ελφηεηεο ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο), ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε δηαθξηηνχ 

κέξνπο ηνπ ΔΞ νη δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ήηνη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023.  

ε) Δμ’ απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ πξνθχπηεη ν βαζκφο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ σο πνζνζηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ηνπ ΔΞ (ΑΞ, ΘΠ, 

Δπ.Ξξνη.). 

 

Πην πιαίζην απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, γίλεηαη ρξήζε φισλ ησλ ζηαδίσλ / θάζεσλ πινπνίεζεο 

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε ζπγθεθξηκέλνπο / εηδηθνχο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα θάζε ζηάδην / 

θάζε, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ θξηζηκφηεηα θάζε ζηαδίνπ σο πξνο ηελ κειινληηθή δεκηνπξγία 

δαπαλψλ, δειαδή σο πξνο ην ηειεπηαίν ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, ην νπνίν θαη πξνζδηνξίδεη 

ηνλ εθηηκψκελν βαζκφ επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 

 

Πχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε κεζνδνινγία θαη κε βάζε ηελ κέρξη 7/11/2019 πινπνίεζε 

ηνπ ΔΞ, νη εθηηκήζεηο επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ κέρξη ηε ιήμε 

εθαξκνγήο ηνπ (31/12/2023) πεξηγξάθνληαη ακέζσο πην θάησ.  

 

1.2.1. Δθηίκεζε ηεο επηηεπμηκόηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηόρσλ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζηα πξνεγνχκελα, δηαπηζηψλεηαη φηη, ε επηηεπμηκφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ είλαη 

ρακειή, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ζε φια ηα δηαθξηηά κέξε ηνπ, ήηνη ζην ζχλνιν ηνπ ΔΞ, 

αλά Ρακείν, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν θαη αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα. 

Νη ρακεινί βαζκνί επηηεπμηκφηεηαο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα 4, 

ζε ζρέζε κε ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε δηαθξηηνχ κέξνπο ηνπ ΔΞ, ζεσξνχληαη αθφκε 

ρακειφηεξνη φηαλ ιεθζεί ππ’ φςε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα πξψηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο φηη, νη ηειηθέο ζπλνιηθέο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πιεξσκέο πνπ ζα δεισζνχλ ζηελ 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θαηά 5% - 8%, ηνπιάρηζηνλ. 

Πεκεηψλεηαη δε, φηη νη εθηηκήζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηα κέρξη 7/11/2019 ζηνηρεία 

εληάμεσλ, ζπκβάζεσλ θαη δαπαλψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπκκεηέρεη ζ’ απηνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο/εθηηκήζεηο πεξίπνπ ην 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ, ην νπνίν παξακέλεη 

«αλελεξγφ» ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. 

 

Θαηφπηλ απηψλ, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ηνπ Ππκβνχινπ, σο πξνο ηελ 

επηηεπμηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 4 

ηνπ παξαξηήκαηνο θαη φπσο παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά ζην Γηάγξακκα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηεο παξνχζαο έθζεζεο, έρνπλ σο εμήο: 

α) Πην ζχλνιν ηνπ ΔΞ νη εθηηκψκελεο δαπάλεο γηα ην 2023 θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 60%-65% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, κε 86% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε εληαγκέλεο πξάμεηο, κε 49% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε ζπκβάζεηο θαη κε 23% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε δαπάλεο. 

β) Απφ απηέο ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ΔΞ, εθείλεο ηνπ ΔΡΞΑ εθηηκψληαη, κεηαμχ ηνπ 65%-

70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρακείνπ, ελψ ηνπ ΔΘΡ εθηηκψληαη ζε αθφκα 

ρακειφηεξα επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 50%-55% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ ηνπ Ρακείνπ. 

γ) Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 έρεη ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο επίηεπμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ, ππεξβαίλνληαο ην 100%, θαηά 11,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη κφλν απφ ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 7b, ε νπνία έρεη 

ελεξγνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη πινπνηείηαη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο ππνγξαθείζεο 

ζπκβάζεηο, ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

δ) Ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, γηα ηνλ νπνίν νη εθηηκήζεηο επηηεπμηκφηεηαο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ είλαη ζε πςειφ επίπεδν, πιεζηάδνληαο ην 100% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, είλαη ν ΑΞ5 (Ρερληθή Βνήζεηα ΔΡΞΑ), ν νπνίνο, φκσο, έρεη κηθξφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ βαζκφ επηηεπμηκφηεηαο ησλ 

ζπλνιηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

ε) Νη ππφινηπνη Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, παξνπζηάδνπλ ρακειά έσο πνιχ ρακειά επίπεδα 

εθηηκψκελσλ δαπαλψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023, ζχκθσλα κε ηα κέρξη 7/11/2019 

επίπεδα εληάμεσλ, ζπκβάζεσλ θαη δαπαλψλ. Ππγθεθξηκέλα: 

 Γηα ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β, νη εθηηκήζεηο επηηεπμηκφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ είλαη ζε ρακειφ επίπεδν, ηεο ηάμεο ηνπ 60% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο δεκηνπξγίαο δαπαλψλ, ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηάδηα πινπνίεζεο θαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ (113,7%). 

 Γηα ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηνλ ζρεηηθά κεγάιν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ (63,2 εθαη. επξψ, ή ην 31,1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΡΞΑ ηνπ ΔΞ), 

κεηά θαη ηελ αχμεζή ηνπ απφ ηελ πξνηεηλφκελε θαηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο 
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ηνπ ΑΞ1, χςνπο 2,57 εθαη. επξψ Γεκφζηαο Γαπάλεο, νη εθηηκψκελεο δαπάλεο κέρξη θαη 

ην ηέινο ηνπ 2023 πξνζεγγίδνπλ ην επίπεδν κεηαμχ ηνπ 50%-55% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ. 

 Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 είλαη εθείλνο κε ηηο ρακειφηεξεο εθηηκψκελεο δαπάλεο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, πξνζεγγίδνληαο κφιηο ην 30% θαη επηζεκαίλνληαο 

παξάιιεια φηη, ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ζπκβάιιεη θαηά 79,2% ζηε 

Θεκαηηθή Ππγθέληξσζε ηνπ ΔΡΞΑ ζην Ξξφγξακκα. 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, 

κε ηδηαίηεξα πςειφ πξνυπνινγηζκφ (79,57 εθαη. επξψ, δεκφζηα δαπάλε, ην 98,2% ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΘΡ ζην ΔΞ), νη εθηηκψκελεο δαπάλεο ηνπ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2023, θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 50%-55% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Ζ κφλε δε 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά εθηηκψκελσλ δαπαλψλ, 

ππεξβαίλνληαο νξηαθά ην 90% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, είλαη ε 9i. Απφ ηηο ππφινηπεο 

επηά (7) Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, νη δχν (2) 

παξνπζηάδνπλ εθηηκψκελεο δαπάλεο κεηαμχ ηνπ 60% θαη ηνπ 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο, γηα άιιεο δχν (2) Δπ.Ξξνη. νη εθηηκψκελεο δαπάλεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 25% θαη 40%, ελψ ζε ηξεηο (3) νη εθηηκψκελεο δαπάλεο κέρξη ην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ είλαη κεδεληθέο, ιφγσ ηεο κε ελεξγνπνίεζήο ηνπο κέρξη ην Λνέκβξην 

2019. 

 Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ ΑΞ 6, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ ΔΞ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, παξνπζηάδεη επίζεο ρακειφ επίπεδν εθηηκψκελσλ 

δαπαλψλ ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ην νπνίν πξνζεγγίδεη πεξίπνπ ην 50% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε, ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ ΑΞ, ηφζν σο πξνο ην Ρακείν απφ ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη (ΔΘΡ), φζν θαη σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, δελ δχλαηαη 

λα επεξεάζεη νχηε αξλεηηθά, νχηε ζεηηθά ηελ επηηεπμηκφηεηεα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, ρσξίο σζηφζν λα ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηά ηεο, ζε ζρέζε κε ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ2Α. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνζεγγηζηηθά εθηηκψκελα ζηνηρεία επηηεπμηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, ζην ζχλνιφ ηνπο, αλά Ρακείν θαη θπξίσο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, κέρξη θαη 

ην ηέινο ηνπ 2023, δηαθαίλεηαη άκεζνο θίλδπλνο κε επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ ΔΞ, γηα ζρεδφλ ην 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΡΞΑ θαη γηα ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ΔΘΡ. Ν θίλδπλνο απηφο είλαη απνιχησο ξεαιηζηηθφο, εάλ δελ δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά ν 

ξπζκφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ζε φια ηα δηαρεηξηζηηθά ζηάδηα / θάζεηο (απφ εμεηδηθεχζεηο, κέρξη θαη 

εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ / πιεξσκψλ). 
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1.2.2  Απαηηνύκελε επίζπεπζε θαη κεγέζπλζε ησλ επηπέδσλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηόρσλ ηνπ 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί, θαηά έλα βαζκφ, ε αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ ξπζκψλ εθαξκνγήο 

ηνπ ΔΞ, απφ ηνλ Λνέκβξην 2019 κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ (ηέινο 2023), 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηα πξνεγεζέληα απνηειέζκαηα ηεο αξλεηηθήο εθηίκεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηνπ ΔΞ, ακέζσο πην θάησ παξνπζηάδεηαη ν 

βαζκφο ηεο αλαγθαίαο επίζπεπζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, αλά δηαθξηηφ ζηάδην πινπνίεζήο ηνπ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή, ιακβάλεη ππ’ φςε ηεο, ηφζν ην πθηζηάκελν επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ 

(7/11/2019) θαη ην «ηδαληθφ» επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΞ, φζν θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο «σθέιηκνπο» ρξφλνπο θάζε ζηαδίνπ πινπνίεζεο (εληάμεηο, ζπκβάζεηο θαη 

δαπάλεο).  

Ππλεπψο, πξνθεηκέλνπ ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» λα επηηχρεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη, κέρξη ην ηέινο ηνπ «σθέιηκνπ» ρξφλνπ γηα ηε ζχλαςε ΛΝΓΔ θαη 

δεκηνπξγία δαπαλψλ, ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο κε ζπκβάζεηο θαη κε δαπάλεο, είλαη εκθαλήο ε αλάγθε ηδηαίηεξεο 

επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εληάμεσλ θαη ζπκβαζηνπνηήζεσλ ζην ΔΞ, αιιά θαη εκθάληζεο ησλ 

απαξαίηεησλ δαπαλψλ. Πην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνζνηηθνπνίεζεο ηεο αλαγθαίαο αχμεζεο 

ησλ ξπζκψλ εληάμεσλ, ζπκβαζηνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο δαπαλψλ θαηά επφκελα έηε έσο ην 

ηέινο ηνπ 2023, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο δηαπηζηψλνληαη νη παξαθάησ αλάγθεο. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1, παξά ηελ πξφζθαηε 

αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληάμεσλ θαη ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη ηδηαίηεξα κεγάιε 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ λέσλ εληάμεσλ, ζπκβαζηνπνηήζεσλ θαη δαπαλψλ. Ππγθεθξηκέλα γηα ηνλ 

ελαπνκείλαληα σθέιηκν ρξφλν ν ξπζκφο λέσλ εληάμεσλ, ζπκβαζηνπνηήζεσλ θαη δαπαλψλ ζα 

πξέπεη λα απμεζεί θαηά 286%, γηα λέεο εληάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 49,5 εθαη. επξψ, θαηά 

305% γηα λέεο ζπκβάζεηο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 49,4 εθαη. επξψ θαη θαηά 7.853% γηα 

πξφζζεηεο δαπάλεο χςνπο 43,3 εθαη. επξψ, έλαληη ηνπ ξπζκνχ ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ 

εθαξκνγήο θαηά ην δηαλπζέλ δηάζηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ. 

Νη παξαπάλσ αλαγθαίνη ζηφρνη εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ1 αληηζηνηρνχλ ζε εληάμεηο πξάμεσλ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηέινο ηνπ 2021, θαηά κέζν φξν αλά κήλα 1,90 εθαη. επξψ, ζε ζπκβάζεηο 

θαηά κέζν φξν αλά κήλα 1,83εθαη. επξψ θαη ζε δαπάλεο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023, 

θαηά κέζν φξν αλά κήλα 0,88 εθαη. επξψ. 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ ΑΞ2Α, γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ηνπ, ν κέζνο κεληαίνο 

ξπζκφο εληάμεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 11/2019-2/2022, ζα πξέπεη λα απμεζεί θαηά 186% 

πεξίπνπ, εληάζζνληαο έξγα/πξάμεηο ζην Ξξφγξακκα θαηά κέζν φξν 2,26 εθαη. επξψ αλά 

κήλα. Αληίζηνηρα, ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ησλ ζπκβαζηνπνηήζεσλ θαηά ηνλ ππνιεηπφκελν 

σθέιηκν ρξφλν, ζα πξέπεη απμεζεί ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 145%, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ 
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ξπζκνχ θαηά ην δηαλπζέλ δηάζηεκα ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ, ήηνη λα ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο 

θαηά κέζν φξν αλά κήλα, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 1,69 εθαη. επξψ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αλαγθαίνο ζηφρνο κέρξη 

31/12/2023, ζα πξέπεη λα απμεζεί ν κέζνο κεληαίνο ξπζκφο δαπαλψλ θαηά 385% έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κέζνπ κεληαίνπ ξπζκνχ, ήηνη λα δειψλνληαη δαπάλεο 1,49 εθαη. επξψ θαηά 

κέζν φξν αλά κήλα. 

 Πηνλ ΑΞ2Β, νη αλαγθαίνη / επηδησθφκελνη ξπζκνί εθαξκνγήο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζή ηνπ, αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ, δηακνξθψλνληαη φπσο παξαθάησ: 

Ν ξπζκφο εληάμεσλ αλά κήλα απαηηεί αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 58%, ζαθψο κηθξφηεξε ζε 

ζρέζε κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, θαηά ηελ πεξίνδν 11/2019 – 

12/2021, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ξπζκνχ εληάμεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα απφ ηελ 

πξαγκαηηθή έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ππγθεθξηκέλα, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ην 

ηέινο ηνπ έηνπο 2021 ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ λέεο πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 30,7 εθαη. 

επξψ, ήηνη λέεο εληάμεηο κε κέζν ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,18 εθαη. επξψ αλά κήλα. 

Ωο πξνο ηνλ ξπζκφ ππνγξαθήο λέσλ ζπκβάζεσλ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 

2022, απηφο ζα πξέπεη λα απμεζεί θαηά 150%, έλαληη ηνπ δηαζηήκαηνο απφ ηελ πξαγκαηηθή 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ήηνη κέζνο κεληαίνο ξπζκφο ππνγξαθήο λέσλ 

ζπκβάζεσλ χςνπο 607 ρηι. επξψ, έηζη ψζηε ην ζχλνιν ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ λα θζάζεη ζηα 

23,1 εθαη. επξψ. 

Ρέινο φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023 ζα πξέπεη λα απμεζεί ν 

κέζνο ξπζκφο πιεξσκψλ αλά κήλα θαηά 312% έλαληη εθείλνπ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 

κε δεδνκέλν φηη απαηηνχληαη πξφζζεηεο δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 26 εθαη. επξψ, δειαδή ζα 

πξέπεη λα δειψλνληαη δαπάλεο θαηά κέζν φξν αλά κήλα, ηεο ηάμεο ησλ 530 ρηι. επξψ. 

 Γηα ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 απαηηείηαη εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε φια ηα 

ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζή ηνπ, κε 

ηδηαίηεξε εληαηηθνπνίεζε ζηε ζπκβαζηνπνίεζε θαη ζηε δεκηνπξγία δαπαλψλ. Ππγθεθξηκέλα: 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ έληαμε λέσλ πξάμεσλ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2021 

πξέπεη λα απμεζεί θαηά 127% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηαο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ (κέρξη θαη 7/11/2019), κε δεδνκέλν φηη απαηηνχληαη λέεο εληάμεηο ηεο ηάμεο ησλ 

70,1 εθαη. επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κεληαίνο κέζνο φξνο εληάμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 2,7 εθαη. επξψ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα, γηα λέεο ζπκβάζεηο, ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 

2022 ζα πξέπεη λα απμεζεί θαηά 295,7% έλαληη εθείλεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ κέρξη 7/11/2019. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πξφζζεηεο / λέεο ζπκβάζεηο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 56,0 εθαη. επξψ, ήηνη 

θαηά κέζν φξν αλά κήλα 1,5 εθαη. επξψ. 

Ζ εληνλφηεξε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ΑΞ3, αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία θαη εκθάληζε πξφζζεησλ / λέσλ δαπαλψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023. Απηή 
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ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη απμεκέλε θαηά 455,1% έλαληη εθείλεο ηνπ παξειζφληνο 

σθέιηκνπ ρξφλνπ κέρξη 7/11/2019. Ππγθεθξηκέλα, νη πξφζζεηεο δαπάλεο ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλέιζνπλ ζηα 58,6  εθαη. επξψ, πνζφ πνπ απαηηεί κεληαίν 

κέζν φξν δαπαλψλ χςνπο 1,2 εθαη. επξψ. 

 Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4, απηφο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε 

σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ, κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ κέρξη 7/11/2019. Δηδηθφηεξα: 

Ωο πξνο ηηο εληάμεηο πξάμεσλ, δελ απαηηείηαη επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ έληαμεο λέσλ πξάμεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ πθηζηάκελν ξπζκφ, θαζψο ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξφζζεησλ εληάμεσλ 

λέσλ πξάμεσλ ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2021, εθηηκάηαη ζε 30,0 εθαη. επξψ πεξίπνπ, 

κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν κεληαίν ξπζκφ εληάμεσλ θαίλεηαη φηη ζα δχλαηαη λα επηηεπρζεί. 

Ωζηφζν, κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε έληαμεο λέσλ πξάμεσλ κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν 

ησλ 10,00 εθαη. επξψ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ phased κε 

ζπκβάζεηο γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ζα απαηηεζνχλ απμεκέλεο 

δαπάλεο ζηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα απφ ηα πξψηα έηε εθαξκνγήο ηνπο (2021-2023), 

ν ξπζκφο λέσλ εληάμεσλ ζα πξέπεη κέρξη ηνλ 12ν/2021 λα παξακείλεη ζηαζεξφο ζηα επίπεδα 

κέρξη 11ν/2019, ήηνη 2,0 εθαη. επξψ θαηά κέζν φξν αλά κήλα. Πεκαληηθή σζηφζν 

παξάκεηξνο, ε νπνία δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, είλαη ε 

έιιεηςε ψξηκσλ έξγσλ ζηνλ ΑΞ4, γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ αλαγθψλ ζε λέεο 

εληάμεηο έξγσλ/πξάμεσλ. 

Αληίζηνηρε εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη γηα ην ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ, θαζψο δελ απαηηείηαη 

αχμεζε ηεο πξνζπάζεηαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ λέεο 

αλαγθαίεο ζπκβάζεηο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 24,00 εθαη. επξψ. Ππλεπψο, ζα 

πξέπεη θαηά κέζν φξν αλά κήλα λα ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο 1,2 εθαη. επξψ. 

Αληίζεηα, ζην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ήηνη ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

δήισζεο δαπαλψλ απαηηείηαη αχμεζε ηεο πξνζπάζεηαο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2023, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 22% έλαληη ηεο κέρξη 7/11/2019 πξνζπάζεηαο, κε δεδνκέλν φηη 

απαηηνχληαη πξφζζεηεο / λέεο δαπάλεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2023 ηεο ηάμεο ησλ 42,00 εθαη. 

επξψ, ήηνη θαηά κέζν φξν αλά κήλα ηεο ηάμεο ησλ 850 ρηι. επξψ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη εκθαλήο ε αλάγθε έληνλσλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ απαηηνχληαη, αιιά θαη ε εμάιεηςε ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ 

εκπνδίσλ (πρ θξαηηθέο εληζρχζεηο, ΞΠΘΔ, δνκέο θνηλσληθήο έληαμεο, θιπ), πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην Ξξφγξακκα. 

 

1.3. ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΞΝΟΔΗΑΠ ΦΠΗΘΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΞ 

Ξέξαλ ηεο απνηίκεζεο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, ζην παξφλ θεθάιαην εθηηκάηαη ε πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ 
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Ξξνγξάκκαηνο κέζσ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ θάζε δείθηε. 

Νη δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», φπσο θαη ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ 

ΔΠΞΑ 2014-2020, ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) βαζηθέο θαηεγνξίεο, ήηνη ζηνπο «θνηλνχο» δείθηεο 

νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηνπο «εηδηθνχο» δείθηεο νη νπνίνη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα ησλ Θαλνληζκψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο δείθηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε πξάμεηο ΔΡΞΑ, ζηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ ΝΞΠ νη ηηκέο επίηεπμεο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά πξάμεηο κε νινθιεξσκέλν θπζηθφ αληηθείκελν. Ππλεπψο, γηα λα απνηππσζεί φζν 

ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθφηεξα ε εηθφλα σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΔΞ 

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ζηφρνη ησλ πξάμεσλ ηνπ ΔΞ γηα θάζε ζηάδην πινπνίεζεο (έληαμε, ΛΝΓΔ 

θαη δαπάλεο9).  

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ακέζσο πην θάησ παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, 

ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε θαη ηα επίπεδα πινπνίεζήο ηνπ.  

 

1.3.1. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 1: «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο 

ειθπζηηθόηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο (ηδηαίηεξα ησλ ΚΚΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη 

αύμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο» 

Πηνλ ΑΞ1 πεξηιακβάλνληαη δέθα (10) δείθηεο εθξνψλ εθ ησλ νπνίσλ νη ελλέα (9) είλαη θνηλνί 

θαη έλαο (1) εηδηθφο. Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπ δείθηεο εθξνψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη φηη νξηζκέλνη εμ απηψλ εκπεξηέρνληαη ζε άιινπο θαη 

σο εθ ηνχηνπ, ε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ελφο δείθηε εμαξηάηαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, απφ 

ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ άιινπ δείθηε. Δπηπιένλ, ζηνλ ΑΞ1 νξηζκέλνη δείθηεο εθξνψλ 

πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη έηζη ε επίηεπμε ηνπ 

πξνγξακκαηηθνχ ηνπο ζηφρνπ ζε επίπεδν ΑΞ, εμαξηάηαη απφ ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ησλ 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ απηψλ δίλνληαο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επειημίαο ζηελ 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

ΑΞ1, φπσο απηνί εθθξάδνληαη απφ ηηο ηηκέο ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, κέρξη ηελ 7ε 

/11/2019 ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ (εληάμεηο, ζπκβάζεηο, δαπάλεο), παξνπζηάδεηαη 

ακέζσο πην θάησ. 

                                                 
9 Η επίηεπμε ησλ δεηθηψλ φζνλ αθνξά ζην ζηάδην πινπνίεζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ, λνείηαη 

ν ππνινγηζκφο ελφο ηζνδχλακνπ πινπνίεζεο κε βάζε ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο θάζε ζχκβαζεο θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ 
ζπλδέεηαη κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο. 
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1.3.1.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ1 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ1, έσο ηελ 7ε/11/2019, φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ εθξνψλ, δηαπηζηψλεηαη (γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεηθηψλ) 

πνιχ ρακειφο βαζκφο επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ.  

Ακέζσο πην θάησ παξαηίζεηαη, ην επίπεδν «επίηεπμεο» ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ1, 

ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 6 θαη 7α ηνπ παξαξηήκαηνο, γηα θάζε ζηάδην εθαξκνγήο, κε βάζε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο, φπσο θαζνξίζηεθε ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξψην Κέξνο (Η) ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ. 

 

Δληάμεηο 

Πην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πινπνίεζεο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρν ησλ δεηθηψλ θαηά ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ. 

Κε δεδνκέλν φηη ζηνλ ΑΞ1, έρνπλ εληαρζεί εθαηφλ είθνζη (120) πξάμεηο, κε πξνυπνινγηζκφ 

έληαμεο 22,1 εθαη. επξψ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε (ην 33,8% ηνπ ΑΞ1), νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε νθηψ (8) απφ ηνπο δέθα (10) επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο, νη ζπγθεθξηκέλνη 

δείθηεο θαη νη αληίζηνηρνη βαζκνί επίηεπμεο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 Γείθηεο CO01 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO02 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO03 κε κέζν βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO04 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO05 κε ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO08 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO26 κε κέζν βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο Ρ2475 κε ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 

Νη ππφινηπνη δχν (2) δείθηεο (CO24 & CO28) δελ ζπλδένληαη κε εληαγκέλεο πξάμεηο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ν βαζκφο επίηεπμήο ηνπο ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ θαη θαη’ αθνινπζία ζηα επφκελα 

ζηάδηα πινπνίεζεο (ΛΝΓΔ, δαπάλεο), είλαη κεδεληθφο.  

 

Ννκηθέο Γεζκεχζεηο/πκβάζεηο 

Κε δεδνκέλν φηη εθαηφλ δεθαελλέα (119) εληαγκέλεο πξάμεηο εκθαλίδνπλ ζπκβάζεηο, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ λα ηαπηίδεηαη ε έληαμε ηεο 

πξάμεο κε ηε ζχκβαζε, νη βαζκνί επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ ζην ζηάδην ησλ 

ζπκβάζεσλ ηαπηίδνληαη κε εθείλνπο θαηά ην ζηάδην ηεο έληαμεο θαη έρνπλ σο εμήο:  

 Γείθηεο CO01 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO02 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO03 κε κέζν βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO04 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 
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 Γείθηεο CO05 κε ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO08 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο CO26 κε πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 Γείθηεο Ρ2475 κε ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο 

 

Τινπνηεζέλ Φπζηθφ Αληηθείκελν 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ1, φπσο παξνπζηάζζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θαη κε 

βάζε ηελ απνξξφθεζε ηεο κνλαδηθήο ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεο ζηνλ ΑΞ1, ε νπνία ηζνχηαη κε 

ην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έληαμήο ηεο, ήηνη κε 500.000 €, ν βαζκφο επίηεπμεο γηα ηνπο δχν 

αληίζηνηρνπο δείθηεο CO01 θαη CO03, ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο είλαη πνιχ 

ρακειφο. Ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη απηέο νη δαπάλεο δελ αληαπνθξίλνληαη αλαγθαία ζε 

πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν (Ππκκεηνρή ζην ΡΔΞΗΣ ΗΗ), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ είλαη κεδεληθφο. Αληίζηνηρα, θαζψο θακκία άιιε εληαγκέλε πξάμε ζηνλ 

ΑΞ1 δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο, κέρξη 07/11/2019, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ησλ ππφινηπσλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ, είλαη επίζεο κεδεληθφο. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ, δηαπηζηψλεηαη 

ζεκαληηθή θαη θξίζηκε πζηέξεζε ζηελ θπζηθή πινπνίεζε ηνπ ΑΞ1, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νη θπζηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΞ.  

 

Νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ ελ ιφγσ εηθφλα 

πζηέξεζεο ζηελ θπζηθή πινπνίεζε, είλαη ηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ 

Ππζηήκαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΞΠΘΔ), ην απζηεξφ, αζαθέο θαη σο εθ ηνχηνπ πνιιαπιψο 

εξκελεπφκελν ζεζκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε/αδπλακία εχξεζεο θαηάιιεινπ θαη ηθαλνχ 

Ξεξηθεξεηαθνχ ΔΦΓ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο». 

 

1.3.1.2. Δπηηεπμηκόηεηα ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ ηνπ ΑΞ1 βάζεη πνξείαο πινπνίεζεο 

Κε βάζε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Αμηνιφγεζεο ζην πξψην κέξνο (Η) ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην «1.2. ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝ-

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΖΠ ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖΠ ΡΝ ΔΞ» θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κηα καθξνζθνπηθή εθηίκεζε ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ, γηα ην ηέινο 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ εθαξκφζηεθε ε αληίζηνηρε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνζνζηνχ επίηεπμεο βάζεη ηεο, κέρξη 7/11/2019, πινπνίεζεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ. 

Γηα ηελ εθηίκεζε απηή, δεκηνπξγήζεθε ν Ξίλαθαο 8, θαζψο επίζεο θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

4, πξνζδηνξίδνληαο, βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο κεζνδνινγίαο, ηα πνζνζηά επίηεπμεο αλά 

δείθηε εθξνψλ. 
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Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα θαη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγξάκκαηνο, απφ ην ζχλνιν 

ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΑΞ1, κφλν δχν δείθηεο (CO03 & CO05), εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ νη ππφινηπνη δείθηεο εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππεξβνχλ ην 60% ησλ ζηφρσλ 

ηνπο, κε ηελ πιεηνλφηεηα εμ’ απηψλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ. 

Ρέινο, αλαθέξεηαη φηη, κε βάζε ηε κεδεληθή πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε δχν εθ ησλ 

παξαπάλσ δεηθηψλ (CO24 θαη CO28), εθηηκάηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζα είλαη 

κεδεληθή, εάλ δελ εληαρζνχλ έγθαηξα αληίζηνηρεο δξάζεηο. 

 

1.3.2. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 2A: «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ-Δλεξγόο θνηλσληθή ελζσκάησζε» 

Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) δείθηεο εθξνψλ, εθ 

ησλ νπνίσλ νη ηξεηο (3) είλαη θνηλνί θαη νη δψδεθα (12) εηδηθνί. Πεκεηψλεηαη δε, φηη ηέζζεξεηο (4) 

απφ ηνπο δείθηεο εθξνψλ ζπλδένληαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ. Ρα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο, κέρξη ηελ 7ε/11/2019 απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 6 θαη 7β ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ. 

Κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία, ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ2Α, είλαη ηα εμήο: 

 Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ηξηψλ (3) επηρεηξεζηαθψλ θνηλψλ δεηθηψλ εθξνψλ (CO01, CO05 θαη 

CO15) είλαη κεδεληθφο. Νη δείθηεο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζε Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο κε 

κεδεληθή πινπνίεζε (8iii, 8v) ή ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ δελ έρνπλ αξρίζεη 

αθφκα λα πινπνηνχληαη. 

 Ρέζζεξεηο (4) απφ ηνπο δψδεθα (12) εηδηθνχο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α, παξνπζηάδνπλ, 

νκνίσο, κεδεληθή επίηεπμε. Νη δείθηεο απηνί ζπλδένληαη, είηε κε ηελ αλελεξγή, σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε, Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9v, είηε κε αλελεξγέο δξάζεηο Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ πινπνίεζε (9iv, 9vi).  

 Πχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ ΝΞΠ, ν δείθηεο εθξνψλ κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, φζνλ αθνξά ζην εθηειεζζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, είλαη ν εηδηθφο 

δείθηεο εθξνψλ 05503, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνπο επσθεινχκελνπο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 

δνκψλ, θαη ζεκεηψλεη επίηεπμε ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 86,0%. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεηηθή 

απφθιηζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε 05502 (πνζηεξηδφκελεο δνκέο), κε ηνλ νπνίνλ ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε, 

νθείιεηαη θαηά βάζε ζηελ ηδηαίηεξα κεγάιε ηηκή πινπνίεζεο κίαο πξάμεο πνπ αθνξά ζην 

Θέληξν Θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 95% ηεο αζξνηζηηθήο 

πξνγξακκαηηθήο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζε επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.  

 Ν δείθηεο εθξνψλ κε ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, είλαη ν 

11501, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ επσθεινχληαη απφ 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ δξάζε ηεο Δμεηδηθεπκέλεο 
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Δθπαηδεπηηθήο Πηήξημεο, ζηελ Δπ.Ξξ. 9iii. Κε δεδνκέλν φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο έμη (6) εηψλ βξίζθεηαη ζην ηέηαξην έηνο εθαξκνγήο ηεο ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ 

δείθηε, κε βάζε ην εθηειεζζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, αλέξρεηαη ζην 79,0%. 

 Ν εηδηθφο δείθηεο εθξνψλ 10501, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

απνδεζκεχνληαη απφ ηε θξνληίδα εμαξηψκελσλ αηφκσλ θαη ζπλδέεηαη κε ηηο δξάζεηο ηεο 

«Δλαξκφληζεο ηεο Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ζηηο Δπ.Ξξ. 9i θαη 9iii, κε βάζε 

ηα ηέζζεξα πξψηα έηε εθαξκνγήο απηψλ ησλ δξάζεσλ (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

θαη 2018-2019), γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία επίηεπμεο ζην ΝΞΠ, ην 

πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε αλέξρεηαη ζην 57,8%. 

 Ν εηδηθφο δείθηεο εθξνψλ 05502, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο νθηψ (8) 

Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΞ2Α (9ii, 9iii, 9iv θαη 9vi), αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνζηεξηδφκελσλ πξνλνηαθψλ δνκψλ, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (Θέληξα Θνηλφηεηαο, ΠΓ, 

ΘΓΖΦ, Γνκέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη θηινμελίαο Θαθνπνηεκέλσλ Γπλαηθψλ θαη ΘΖΦΖ). Ζ 

επίηεπμή ηνπ, βάζεη ησλ αλαθνξψλ ηνπ ΝΞΠ, αλέξρεηαη ζε 38,5% πεξίπνπ. Ν βαζκφο 

επίηεπμεο ηνπ δείθηε κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ επίπεδνπ εθαξκνγήο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ρακειφο ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ. 

 

Γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο ξεαιηζηηθφηεξεο εηθφλαο ηνπ βαζκνχ «επίηεπμεο» ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ 

ΑΞ2Α, ακέζσο πην θάησ γίλεηαη αλάιπζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θάζε δείθηε αλά 

δηαθξηηφ ζηάδην εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

παξφληνο παξαδνηένπ. 

 

1.3.2.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ2Α 

Δληάμεηο 

Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α έρνπλ εληαρζεί ηξηάληα έμη (36) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 40,2 

εθαη. επξψ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε επηά (7) απφ ηνπο δεθαπέληε (15) δείθηεο εθξνψλ. Ακέζσο 

πην θάησ παξαηίζεηαη ε εηθφλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ σο πξνο ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ, γηα ηνπο δείθηεο εθξνψλ πνπ ζπλδένληαη κε εληαγκέλεο πξάμεηο. 

Ν δείθηεο εθξνψλ 05502 ζπλδέεηαη κε δεθαηξείο (13) εληαγκέλεο πξάμεηο ζην πιαίζην ηξηψλ (3) 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ. Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ δείθηε ζε επίπεδν Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη κέζνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην/ θάζε εθαξκνγήο, θαζψο 

αλέξρεηαη ζην 50,0%. Όζνλ αθνξά ζην δείθηε 05503, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

πξνεγνχκελν δείθηε 05502, δψδεθα (12) εληαγκέλεο πξάμεηο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ, 

παξνπζηάδνληαο βαζκφ επίηεπμεο 222,7%, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα πςειφο. Ζ 

δηαθνξά ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δχν άκεζα ζπλδεφκελσλ δεηθηψλ νθείιεηαη ζηηο 

πςειέο ηηκέο ζηφρνπ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνπο σθεινχκελνπο απφ 

ηηο δνκέο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ.  
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Ν δείθηεο εθξνψλ 10501 ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο Δλαξκφληζεο ησλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ 9i & 9iii, ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ επίηεπμεο 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ήηνη ζε πνζνζηφ 62,3 %.  

Νη ππφινηπνη ηέζζεξεηο (4) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α (11202, 11203, 11204 11205 θαη 11501) 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην εθαξκνγήο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο. Ρν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ζεκεηψλεηαη γηα ηνλ δείθηε 11205, γηα ηνλ 

νπνίνλ ν αζξνηζηηθφο ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ είλαη δεθαπιάζηνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε, θαη σο εθ ηνχηνπ εγείξνληαη δεηήκαηα ππνεθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ 

δείθηε θαηά ηελ αξρηθή ζηνρνζεζία ηνπ ζην ΔΞ. 

Νη ππφινηπνη επηά (7) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α (10902, 11301, 11302, CO01, CO05, CO15 θαη 

Ρ2472) δελ ζπλδένληαη κε εληαγκέλεο πξάμεηο θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδνπλ κεδεληθφ βαζκφ 

επίηεπμεο, θαηά ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ.  

 

Ννκηθέο Γεζκεχζεηο/πκβάζεηο 

Ζ εηθφλα ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ2Α ζην ζηάδην εθαξκνγήο ησλ 

ΛΝΓΔ/Ππκβάζεσλ δηαθέξεη ζε ζχγθξηζε κε ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνπο 

δείθηεο εθξνψλ 11204 & 11205. Νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο, ζπλδένληαη κε εληαγκέλεο πξάμεηο 

πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπκβάζεηο κέρξη ηελ 7ε/11/2019 θαη σο εθ ηνχηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεδεληθφ βαζκφ επίηεπμεο ζην ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ. Γηα ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο εθξνψλ, κε 

βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ βαζκψλ εθαξκνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελα κέξε ηνπ 

παξφληνο παξαδνηένπ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. 

 

Τινπνηεζέλ Φπζηθφ Αληηθείκελν 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ήηνη ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ε εηθφλα ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο σο πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο αλά δείθηε. Πχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ΝΞΠ, κφλν πέληε (5) δείθηεο εθξνψλ έρνπλ ηηκή πινπνίεζεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδνπλ πξφνδν ζηελ εθηέιεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.  

Ππγθεθξηκέλα, ν δείθηεο 05502 ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, 

κε δεδνκέλν φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί κφιηο δέθα (10) απφ ηηο ζπλνιηθά είθνζη έμη (26) δνκέο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο».   

Αληηζέησο, ν δείθηεο 05503 παξά ην γεγνλφο ηεο άκεζεο ζχλδεζεο ηνπ κε ην δείθηε 05502, 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη 

ζηνλ κεγάιν αξηζκφ σθεινπκέλσλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο δνκέο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, αιιά θπξίσο απφ ην Θέληξν Θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο. 

Πηελ ίδηα θιίκαθα, (ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ) θαηαηάζζνληαη σο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο νη 

δείθηεο 10501 θαη 11501, κε δεδνκέλε ηελ επηηπρή εθαξκνγή, ζε εηήζηα βάζε, ησλ δξάζεσλ 

«Δλαξκφληζεο» θαη «Δμεηδηθεπκέλεο Δθπαηδεπηηθήο Πηήξημεο» αληίζηνηρα. 
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Ρέινο, ν δείθηεο 11203, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ρνπηθψλ Κνλάδσλ γείαο 

(ΡΝ.Κ..) ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πινπνίεζεο, θαηαηάζζεηαη ζηελ ρακειφηεξε βαζκίδα 

παξνπζηάδνληαο πνιχ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, θαζψο ζηελ Ξεξηθέξεηα 

Ξεινπνλλήζνπ πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ην ΔΞ, ε ιεηηνπξγία δεθαεπηά (17) δνκψλ ΡΝΚ θαη 

κέρξη ηελ 7ε/11/2019, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ, ιεηηνπξγνχζαλ κφιηο πέληε (5). 

 

1.3.3. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 2Β: «πνδνκέο πνζηήξημεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, 

πεξηιακβάλεη πέληε (5) δείθηεο εθξνψλ εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξεηο (4) είλαη θνηλνί θαη ν έλαο 

(1) εηδηθφο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ αλαθνξψλ ΝΞΠ ηεο 7εο/11/2019, δχν (2) απφ ηνπο 

πέληε δείθηεο εθξνψλ ζπλδένληαη κε πξάμεηο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην θπζηθφ ηνπο 

αληηθείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκεηψλνπλ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο 

δείθηεο ε ηηκή επίηεπμεο γηα έξγα / πξάμεηο κε νινθιεξσζέλ θπζηθφ αληηθείκελν είλαη κεδεληθή. 

Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Β αλά ζηάδην 

πινπνίεζεο, κε δεδνκέλε ηελ ηθαλνπνηεηηθή πνξεία πινπνίεζήο ηνπ, ζπγθξηηηθά κε άιινπο 

Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ. 

 

1.3.3.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ2Β 

Δληάμεηο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα κέξε ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, ζηνλ ΑΞ2Β έρνπλ 

εληαρζεί ηξηάληα ηξεηο (33) πξάμεηο ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ, θαηά 13,7%. Νη πξάμεηο απηέο ζπλδένληαη κε ηξεηο (3) απφ ηνπο πέληε 

(5) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ.  

Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο CO35, ν νπνίνο ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ Δπ.Ξξ. 10a (γηα ππνδνκέο 

εθπαίδεπζεο) φζν θαη κε ηελ Δπ.Ξξ. 9a (γηα ππνδνκέο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ), 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο βάζεη ηνπ ζηφρνπ ησλ αληίζηνηρσλ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ. Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη γηα ηνλ δείθηε CO36 πνπ αλαθέξεηαη ζε έξγα ππνδνκψλ 

πγείαο θαη θαηαηάζζεηαη επίζεο ζηελ πςειφηεξε θιίκαθα επίηεπμεο (ηδηαίηεξα πςεινχ βαζκνχ).  

Πεκεηψλεηαη δε, φηη γηα ηνλ θνηλφ δείθηε CO36 «Ξιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο πγείαο», νη ηηκέο επίηεπμεο πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηνλ Πχκβνπιν Αμηνιφγεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη δηπιέο κεηξήζεηο απφ πξάμεηο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην ίδην 

πιεζπζκφ, αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο (πρ ππεξεζίεο α’ 

βάζκηαο, β’ βάζκηαο πεξίζαιςεο, πξφιεςεο θιπ). 

Όζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε T2433, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 9b θαη 

9d, ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, θαηαηάζζεηαη ζηε 

ρακειφηεξε θιίκαθα (πνιχ ρακειφο βαζκφο), παξά ην γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 
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εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζην 76,2% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9d. 

Νη ππφινηπνη δχν (2) δείθηεο (CO01 θαη CO02) ζπλδένληαη κε Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο κε 

κεδεληθφ βαζκφ εληάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεδεληθφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπο.  

 

Ννκηθέο Γεζκεχζεηο/πκβάζεηο 

Ζ εηθφλα ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ2Β ζην ζηάδην / θάζε ησλ λνκηθψλ 

δεζκεχζεσλ, δηακνξθψλεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ παξνπζία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ έξγσλ 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased), απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013.  

Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο CO35 ραξαθηεξίδεηαη, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πινπνίεζεο, απφ ηδηαίηεξα 

πςεινχ βαζκνχ επίηεπμε, ν νπνίνο νθείιεηαη ζε έμη (6) ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο ππνδνκψλ 

εθπαίδεπζεο θαη κία (1) πξάμε ππνδνκήο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. 

Δπίζεο ζηελ πςειφηεξε βαζκίδα θαηαηάζζεηαη, σο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ν 

δείθηεο CO36, σο απνηέιεζκα ησλ ηηκψλ ζηφρνπ ηεζζάξσλ (4) ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πξάμεσλ 

ππνδνκψλ πγείαο. 

Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ππφινηπσλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ2Β, ηνπ Ρ2433 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, κε δεδνκέλν φηη δελ πθίζηαληαη ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφλ, ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπο ζην ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ είλαη 

κεδεληθφο. 

 

Τινπνηεζέλ Φπζηθφ Αληηθείκελν 

Όζνλ αθνξά ην εθηειεζζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, φπσο πξνθχπηεη, αθ’ ελφο απφ ην ΝΞΠ, γηα ηηο 

πξάμεηο κε νινθιεξσζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, αθ’ εηέξνπ κέζσ ηζνδχλακνπ πινπνίεζεο κε βάζε 

ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο γηα ηηο πξάμεηο κε κε νινθιεξσζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, κφλνλ 

νη δείθηεο CO35 & CO36 ζπλδένληαη κε πξάμεηο πνπ εκθαλίδνπλ πιεξσκέο (δαπάλεο). 

Δηδηθφηεξα, ν CO36 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ελψ 

ν CO35 θαηαηάζζεηαη ζηελ ρακειφηεξε θιίκαθα (πνιχ ρακειφο βαζκφο). Νη ππφινηπνη δείθηεο 

δελ ζπλδένληαη κε πξάμεηο ησλ νπνίσλ εθηειείηαη/πινπνηείηαη θπζηθφ αληηθείκελν.  

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ζηνπο δείθηεο CO35 θαη CO36 ζεκεηψλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο, φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, κε πνιχ ρακειφ σζηφζν 

ην επίπεδν ηνπ πινπνηεζέληνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηνλ δείθηε CO35. Όζνλ αθνξά ζηνπο 

ππφινηπνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Β ζεκεηψλνληαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο σο πξνο ηελ 

πξφνδν πινπνίεζήο ηνπο, ηδίσο γηα ηνπο δείθηεο CO01 θαη CO02, ε νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεδεληθφ βαζκφ επίηεπμεο, κε δεδνκέλν φηη ζπλδένληαη κε ηελ αλελεξγή Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα ηνπ ΑΞ2Β (ηελ 9c). 
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Ρέινο, ν δείθηεο Ρ2433 ζεκεηψλεη επίηεπμε κφλν ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, θαζψο νη πξάμεηο κε 

ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη δελ έρνπλ ζπκβαζηνπνηήζεη ππνέξγα ηνπο.  

 

1.3.3.2. Δπηηεπμηκόηεηα ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ ηνπ ΑΞ2Β βάζεη πνξείαο πινπνίεζεο 

Δθαξκφδνληαο ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ζηφρσλ ησλ 

δεηθηψλ ηνπ ΑΞ, γηα ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, βάζεη ηεο κέρξη 7/11/2019, 

πινπνίεζεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 8, θαζψο θαη ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 4 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Κεγάιε ππέξβαζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO36, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια 

θαη ηελ απαινηθή ησλ δηπινκεηξήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο ππεξεζίεο πγείαο. Ρν κεγάιν απηφ πνζνζηφ (ηεο ηάμεο ηνπ 310% επί ηεο ηηκήο ζηφρνπ 

ηνπ δείθηε), νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ κεζνδνινγία ζηνρνζέηεζεο ηνπ δείθηε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνγξακκαηηθά πξνβιεπφκελεο δξάζεηο, απφ εθείλεο ηηο 

δξάζεηο πνπ ηειηθά εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα. Ζ ελ ιφγσ ηηκή ζηφρνο ηνπ ΔΞ, ζα πξέπεη 

λα επαλεθηηκεζεί, αθ’ ελφο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα πινπνίεζεο, αθ’ εηέξνπ κε βάζε ηελ 

νξηδφληηα κεζνδνινγία ζηνρνζέηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θνηλνχ δείθηε, πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηηο Δηδηθέο πεξεζίεο ηεο ΔΑΠ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. 

 Ηθαλνπνηεηηθή πνξεία/εμέιημε ηνπ δείθηε CO35 γηα ηελ πξννπηηθή επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, κε εθηίκεζε θάιπςεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε θαηά 

100%. 

 Ξξνβιεκαηηθή πνξεία/εμέιημε ηνπ δείθηε Ρ2433, ν νπνίνο απνηειεί δείθηε εθξνψλ δχν 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ θαη ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε δξάζεηο ησλ Πηξαηεγηθψλ 

Σσξηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Ξεξηθέξεηα (ΡΑΞΡνΘ θαη ΝΣΔ). Ζ αξλεηηθή απηή απφθιηζε ηεο 

εθηίκεζεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, νθείιεηαη αθ’ ελφο ζηελ θαζπζηέξεζε 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ, ιφγσ ησλ απαξαίηεησλ, βάζεη 

θαλνληζκψλ θαη ΠΓΔ, ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ εμεηδίθεπζεο θαη έγθξηζεο ησλ Πηξαηεγηθψλ 

Σσξηθήο Αλάπηπμεο, αθ’ εηέξνπ ζηε κεδεληθή ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηεο Πηξαηεγηθήο 

ΝΣΔ Κάλεο. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δείθηε, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ σθεινχκελν 

πιεζπζκφ ησλ πεξηνρψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, εθηηκάηαη φηη δελ ζα παξνπζηάζεη ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ κεγάιε 

απφθιηζε απφ ηελ ηηκή ζηφρν ηνπ, κε δεδνκέλν φηη νη ζπγθεθξηκέλεο Πηξαηεγηθέο Σσξηθήο 

Αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνπλ ζην πιαίζην ησλ Πρεδίσλ Γξάζεο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην 

ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 9b θαη 9d, επξείεο δξάζεηο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ κεγάιν 

κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ πνπ εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

Πηξαηεγηθέο. 

 Ρέινο, πξνβιεκαηηθή είλαη ε πνξεία/εμέιημε ησλ δεηθηψλ CO01 θαη CO02, κε αξλεηηθέο 

πξννπηηθέο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο. Νη δείθηεο απηνί, παξνπζηάδνπλ κεδεληθφ βαζκφ 
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επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, ιφγσ ηεο κε ελεξγνπνίεζεο δξάζεσλ ζηελ Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 9c κε ηελ νπνία ζπλδένληαη. Ξξνθεηκέλνπ εμαζθαιηζζεί ε επίηεπμή ηνπο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο 

αλελεξγήο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9c (Θνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο), ε νπνία φκσο 

εμαξηάηαη απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πεξί 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

1.3.4. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 3: «Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε 

ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» 

Ν ΑΞ3, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δείθηεο εθξνψλ, 

εθ ησλ νπνίσλ έληεθα (11) θνηλνί θαη έλαο (1) εηδηθφο.  

Νη έμη (6) απφ ηνπο δψδεθα (12) δείθηεο εθξνψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε (5) θνηλνί, ζπλδένληαη 

κε δχν Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο (4c θαη 5a).  

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ αλαθνξψλ ηνπ ΝΞΠ, ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ 

ησλ δεηθηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη κφλν νη δείθηεο εθξνψλ CO09 θαη CO18 ζπλδένληαη κε πξάμεηο νη 

νπνίεο έρνπλ νινθιεξψζεη ην θπζηθφ ηνπο αληηθείκελν. Πεκεηψλεηαη δε, φηη γηα ηνπο δχν απηνχο 

δείθηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξιαίζην Δπίδνζεο ηνπ ΑΞ3, επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη – νξφζεκα γηα 

ην 2018.  

Θαηφπηλ απηψλ ησλ γεληθψλ/ζεκεηαθψλ παξαηεξήζεσλ, ακέζσο πην θάησ γίλεηαη αλάιπζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θάζε δείθηε αλά δηαθξηηφ ζηάδην πινπνίεζεο (εληάμεηο, 

ζπκβάζεηο, δαπάλεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο 

παξαδνηένπ.  

 

1.3.4.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ3 

Δληάμεηο 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εληάμεσλ κέρξη ηελ 7ε/11/2019 γηα ηνλ ΑΞ3, σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα:  

 Ρέζζεξεηο (4) δείθηεο εθξνψλ (CO09, CO18, CO21 θαη CO38) θαηαηάζζνληαη σο πξνο ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο ζηελ πςειφηεξε θιίκαθα (ηδηαίηεξα πςειφο βαζκφο). 

Απηνί νη δείθηεο ζπλδένληαη κε ηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 6c, 6b, 5a & 6e, αληίζηνηρα.  

 Ν δείθηεο εθξνψλ CO32, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε πξάμεηο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο  4c 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Νη δείθηεο CO23, CO31 θαη CO34, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε εληαγκέλεο πξάμεηο ησλ 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 6d θαη 4c, θαηαηάζζνληαη ζηε ρακειφηεξε θιίκαθα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπο (ηδηαίηεξα ρακειφο βαζκφο).  

 Ρέινο, νη ππφινηπνη ηέζζεξεηο (4) δείθηεο (CO17, CO19, CO20 θαη Ρ2460) ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κεδεληθφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, κε δεδνκέλν φηη δελ έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε απηνχο.  
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Ννκηθέο Γεζκεχζεηο/πκβάζεηο 

Ζ χπαξμε επηά (7) έξγσλ/πξάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δχν (2) «κεηαθεξφκελσλ» θαη 

ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased) έξγσλ/πξάμεσλ, απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007-2013, ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6b, θαζηζηά ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO18, σο πξνο ηνλ ζηφρν ησλ έξγσλ/πξάμεσλ πνπ δηαζέηνπλ 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο σο ηδηαίηεξα πςειφ.  

Ρξείο (3) δείθηεο εθξνψλ (CO09, CO31 θαη CO34) ζπλδένληαη κε ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηελ ρακειφηεξε θιίκαθα σο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο. Δλψ, 

νη ππφινηπνη νθηψ (8) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ3, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην εθαξκνγήο, (λνκηθέο 

δεζκεχζεηο) δελ ζπλδένληαη κε πξάμεηο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκβάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεδεληθφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

 

Τινπνηεζέλ Φπζηθφ Αληηθείκελν 

ινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ3, παξνπζηάδνπλ ηέζζεξεηο (4) δείθηεο 

εθξνψλ πνπ ζπλδένληαη κε πξάμεηο πνπ, είηε έρνπλ νινθιεξσζεί, είηε έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

δαπάλεο. Ρν ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ δεηθηψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηψηεξε θιίκαθαο σο πξνο ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο (πνιχ ρακειφο), κε βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα κεζνδνινγία, 

ελψ νη ππφινηπνη νθηψ (8) δείθηεο παξνπζηάδνπλ κεδεληθφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, 

φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.  

 

Ππλνςίδνληαο, κε εμαίξεζε ηνπο δχν δείθηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πιαίζην επίδνζεο ηνπ ΑΞ3 

(CO09 & CO18), δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζην 

επίπεδν ηεο πινπνίεζεο γηα φινπο ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ3.  

 

1.3.4.2. Δπηηεπμηκόηεηα ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ ηνπ ΑΞ3 βάζεη πνξείαο πινπνίεζεο 

Κε βάζε ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ 

ηνπ ΑΞ, γηα ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ησλ 

θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ κέρξη 7/11/2019, φπσο παξνπζηάδνληαη, ηφζν ζηνλ πίλαθα 8, φζν θαη 

ζην Γηάγξακκα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Δμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO18 γηα ην 2023, κεηά θαη ηελ 

απαινηθή ησλ «δηπινκεηξήζεσλ» ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ παξαπάλσ ηεο κηαο 

πξάμεηο. Ζ εθηίκεζε απηή, είλαη αζθαιήο, ελψ ε κεγάιε ππέξβαζε (ηεο ηάμεο ηνπ 45%) πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα 4, πξνθχπηεη αθ’ ελφο απφ ηελ ππεξδέζκεπζε 

(overbooking) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6b απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, αθ’ εηέξνπ απφ ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ 

παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ, κε ρακειφηεξν Κέζν Κνλαδηαίν 

Θφζηνο απφ ην πξνγξακκαηηθφ. 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 90 

 Αληίζηνηρα, ζεηηθή είλαη ε εθηίκεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO09 ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6c, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023. Ωζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη απηή ε εθηίκεζε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, 

δηαθξίλεηαη απφ ζρεηηθή επηζθάιεηα ιφγσ ελδερφκελεο κε θαηαιιειφηεηαο ρξήζεο ηνπ ελ 

ιφγσ δείθηε ζε νξηζκέλεο πξάμεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 Θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή θαη εθηηκήζεηο γηα ηε κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ θνηλψλ 

δεηθηψλ CO21, CO31, CO32, CO34 θαη CO38, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ επίζπεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ησλ 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 4c, 5a θαη 6e. Ρν πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ ελ ιφγσ 

δεηθηψλ, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 4 θπκαίλεηαη κεηαμχ 15% θαη 50%. 

 Πεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέιημε ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο δείθηεο CO17, CO19, CO20, CO23 θαη T2460, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

κεδεληθφ (ή ζρεδφλ κεδεληθφ) βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ 

Δπ.Ξξ. 5a, 6a, 6b10 θαη 6d, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ ελ ιφγσ 

δεηθηψλ. 

 

1.3.5. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο (ΑΞ) 4: «Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκόο – ζπκπιήξσζε 

ππνδνκώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε» 

Ν ΑΞ4, ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) δείθηεο εθξνψλ, εθ ησλ 

νπνίσλ δχν (2) θνηλνί θαη έλαο (1) εηδηθφο. 

Κε δεδνκέλν φηη ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 δελ πθίζηαληαη πξάμεηο κε νινθιεξσκέλν 

θπζηθφ αληηθείκελν, ε ηηκή επίηεπμεο θαη ησλ ηξηψλ δεηθηψλ εθξνψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ ΝΞΠ, είλαη κεδεληθή, παξά ηνλ πςειφ βαζκφ εθηέιεζεο θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ. 

 

Πεκεηψλεηαη δε, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ, παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ πινπνίεζή 

ηνπ, ιφγσ ηεο δέζκεπζεο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, απφ «κεηαθεξφκελα» 

θαη ηκεκαηνπνηεκέλα (phased) έξγα ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Θαηφπηλ 

απηψλ ησλ γεληθψλ αλαθνξψλ, ακέζσο πην θάησ παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο «επίηεπμεο» ησλ 

ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ4.  

 

1.3.5.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ4 

Δληάμεηο 

Ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ γηα ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ κε δεδνκέλν φηη ζηνλ 

ΑΞ4, έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) πξάμεηο ζπλνιηθνχ (αζξνηζηηθνχ) πξνυπνινγηζκνχ πνπ 
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 Ωο πξνο ηελ Καηεγνξία Παξέκβαζεο 022 «Δπεμεξγαζία Λπκάησλ». 
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ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ θαηά 33%, ραξαθηεξίδεηαη γηα κελ ηνλ CO13 σο κέζνο, 

γηα δε ηνλ CO14 σο ηδηαίηεξα πςειφο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ εηδηθφ δείθηε εθξνψλ Ρ2833, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ 

κέρξη 7/11/2019, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζηνλ ΑΞ4, νη νπνίεο λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ν βαζκφο επίηεπμήο ηνπ, ζην επίπεδν ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ, είλαη κεδεληθφο.  

 

Ννκηθέο Γεζκεχζεηο/πκβάζεηο 

Κε δεδνκέλν ηνλ ζεκαληηθφ, ηφζν ζε αξηζκφ, φζν θαη ζε πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased), απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013, ζηνλ ΑΞ4 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπ. Ξξ. 7b, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ακθφηεξσλ ησλ δεηθηψλ CO13 θαη CO14, δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε εθείλνλ θαηά 

ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. 

 

Τινπνηεζέλ Φπζηθφ Αληηθείκελν 

Όζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ, κε βάζε ηελ «πξαγκαηηθή πινπνίεζε», ε 

νπνία έρεη ππνινγηζζεί ζηε βάζε ηζνδχλακσλ πινπνίεζεο, ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δείθηεο σο πξνο ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα δχν 

πξνεγνχκελα ζηάδηα πινπνίεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ ρακεινχ βαζκνχ γηα ηνλ CO13, 

ρακεινχ βαζκνχ γηα ηνλ CO14 θαη κεδεληθνχ βαζκνχ επίηεπμεο γηα ηνλ Ρ2833. 

  

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε, αθ’ ελφο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, αθ’ εηέξνπ ηελ απνηπρία επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πιαίζην επίδνζεο γηα ηνπο δείθηεο CO13 θαη CO14, δηαπηζηψλεηαη θαζπζηέξεζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ, παξά ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ζε αξηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη ηκεκαηνπνηεκέλσλ (phased) έξγσλ ζηνλ ΑΞ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ηνπο. Εεηήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηχρνπλ 

εηδηθήο πξνζνρήο είλαη ε γξήγνξε ζπκβαζηνπνίεζε θαη ελ γέλεη πξφνδνο ησλ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ, αιιά, θπξίσο, ε εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ησλ ήδε ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πξηλ πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έξγσλ ηνπ ΑΞ.  

Ρέινο, ν κεδεληθφο βαζκφο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ, δείθηε Ρ2833, νθείιεηαη ζηε κε 

ελεξγνπνίεζε ηεο Δπ.Ξξ. 7c, γηα ηελ νπνία σζηφζν, ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Δπ.Ξξ. ζηνλ ΑΞ4, ην πξφβιεκα ηεο επίηεπμεο ηνπ δείθηε ακβιχλεηαη ζεκαληηθά, 

ιακβάλνληαο έγθαηξα ηα αληίζηνηρα κέηξα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζήο ηεο. 

 

1.3.5.2. Δπηηεπμηκόηεηα ζηόρσλ δεηθηώλ εθξνώλ ηνπ ΑΞ4 βάζεη πνξείαο πινπνίεζεο 

Αληίζηνηρα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εθηηκήζεηο πεξί ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ δεηθηψλ ησλ 

ππφινηπσλ ΑΞ, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο κεζνδνινγίαο, πξνζδηνξίζζεθαλ νη πξννπηηθέο 
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επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ4, κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 

βάζεη ηεο κέρξη 7/11/2019, ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ. 

Αλαιπηηθά, ε κεζνδνινγία, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ εθηηκήζεσλ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 8 θαη ζην αληίζηνηρν δηάγξακκα 4. Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο, ζπλνςίδνληαη ακέζσο πην θάησ:  

 Θεηηθή πξννπηηθή επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ δείθηε CO14 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2023, κε βάζε 

ηνλ πςειφ βαζκφ πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο. 

Ωζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά κεγάιε επηζθάιεηα, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πςειά επίπεδα πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ 

νθείινληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε έξγα «phased» θαη «κεηαθεξφκελα» ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ, ηα νπνία ζεκεηψλνπλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζή 

ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ζηνλ ΑΞ4, θαίλεηαη φηη θαζπζηεξνχλ θαη απηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί, νχησο ψζηε, αθ’ ελφο λα 

επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη «phased» έξγσλ, αθ’ εηέξνπ λα επηζπεπηνχλ νη δηαδηθαζίεο 

ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ λέσλ έξγσλ/πξάμεσλ ηνπ ΑΞ θαη ηεο πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζεο θαη 

πινπνίεζεο λέσλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ4. 

 Ακθίβνιε ζεσξείηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO13 κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023, 

πξνζεγγίδνληαο ην 75% ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ελψ δελ ζα ιείςνπλ νη πξναλαθεξζέληεο 

παξάγνληεο θαζπζηεξήζεσλ ζηα πινπνηνχκελα έξγα «phased» θαη «κεηαθεξφκελα» ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αθφκα θαη ην εθηηκψκελν απηφ πνζνζηφ 

επίηεπμεο ηνπ δείθηε ακθηζβεηήζηκν. 

 Ξξνβιεκαηηθή είλαη ε εηθφλα ηνπ δείθηε Ρ2833, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κεδεληθφ βαζκφ 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ 

επίζπεπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Δπ. Ξξ. 7c, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

έγθαηξα ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

1.4. ΠΚΒΝΙΖ ΡΝ ΔΞ ΠΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΔΟΩΞΖ 2020 

Ρν ζχλνιν ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, έρνπλ 

έλα πςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο κε ηελ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Ζ ζπλάθεηα απηή αλαθέξεηαη 

ζε νξηζκέλεο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, φπσο: 

 γηα επελδχζεηο ζε Δ&Α σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ,  

 γηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο,  

 γηα κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο,  

 γηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο,  

 γηα επελδχζεηο ζε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο,  

 γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,  
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 γηα επελδχζεηο ζε ΑΞΔ. 

Πην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» 2014 – 2020 (έλα κηθξφ κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-

2020 ηεο Ξεξηθέξεηαο), πξνβιέπνληαη δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ (ζπκβάιινπλ) έκκεζα ζηε 

ζηξαηεγηθή «Δ2020», κε δεδνκέλν φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ απφ δξάζεηο Ρνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 

ηνπ ΔΠΞΑ. Νη δξάζεηο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο ζπλαθείο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 αλαθέξνληαη, ζε πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα 

αλάπηπμε ή/θαη αμηνπνίεζε ηεο Δ&Α, ζε δξάζεηο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α, ζε δξάζεηο 

ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ζε δξάζεηο αχμεζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο. 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», ζηελ 

επίηεπμε ή πξνζέγγηζε ησλ Πηφρσλ ηεο Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», γίλεηαη ζπλνπηηθή 

αλαθνξά, κε θαηά ην δπλαηφλ πνζνηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ Πηφρσλ ηεο Πηξαηεγηθήο, φπσο έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζην 

εζληθφ επίπεδν. 

Απαζρφιεζε 

Ν πξψηνο Πηφρνο ηεο Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» αλαθέξεηαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο 20-64 εηψλ. Ν πνζνηηθφο ζηφρνο ηεο Σψξαο σο πξνο απηφ ην Πηφρν ηεο Έλσζεο έρεη 

πξνζδηνξηζζεί ζε 70%. Κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 

Ξεινπνλλήζνπ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 20-64 εηψλ αλέξρεηαη γηα ην έηνο 

2018 ζε 65%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε εζληθφ επίπεδν είλαη γηα ην ίδην έηνο 59,5%. 

Νη δξάζεηο ηνπ ΔΞ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν δεηνχκελν 

απνηέιεζκα, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν πινπνηεζείζεο ή/θαη πινπνηνχκελεο δξάζεηο ηνπ ΑΞ2Α, 

ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ. Ωζηφζν, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ1, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ίδξπζεο λέσλ ΚΚΔ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο δξάζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ, ήηνη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α, έρνπλ εληαρζεί θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή έρνπλ νινθιεξσζεί, ηξηάληα έμη 

(36) πξάμεηο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ, είηε άκεζα, είηε έκκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα. Απηέο νη πξάμεηο δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ ζε δχν (2) θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηνλ ζηφρν ηνπο. Ζ πξψηε θαηεγνξία δξάζεσλ αθνξά ζε εθείλεο ηηο 

δξάζεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε άκεζα ζπκκεηέρνληεο/σθεινχκελνπο απφ ελεξγεηηθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, αθνξά ζηελ ελίζρπζε/δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ζε πνηνηηθέο θαη 

νινθιεξσκέλεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζε άηνκα πνπ πιήηηνληαη απφ ηε θηψρεηα θαη ινηπέο εππαζείο θνηλσληθά 
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νκάδεο, κε αλακελφκελν απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θηψρεηαο. 

Πηελ πξψηε θαηεγνξία δξάζεσλ ηνπ ΑΞ2Α, ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», σο πξνο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

πξάμεηο ηεο Δλαξκφληζεο ηεο Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο, πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά 

ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 θαη πινπνηνχληαη γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ΝΞΠ κέρξη ηηο 

7/11/2019 θαη εηδηθφηεξα κε βάζε ηηο ηηκέο επίηεπμεο ηνπ δείθηε CR06, 806 άλεξγνη ή/θαη κε 

νηθνλνκηθά ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηηο ελ ιφγσ δξάζεηο εμαζθάιηζαλ θαζεζηψο απαζρφιεζεο 

έμη κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ελ ιφγσ πξάμεηο. 

Ξαξάιιεια, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο δξάζεσλ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη επηκέξνπο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο δνκψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο ζηελ Ξεξηθέξεηα, θαζψο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 270 «κηθηέο» ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ θαηά έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ σο «θαζαξέο» ζέζεηο απαζρφιεζεο (ιφγσ ηνπ πιαηζίνπ απαζρφιεζεο), 

ζηελ επίηεπμε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά, ηφζν ζηηο πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεηο ηνπ ΑΞ2Α, φζν θαη ηνπ ΑΞ1, γηα 

ηηο νπνίεο, είηε έρεη ήδε εγθξηζεί ε εμεηδίθεπζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ, 

είηε έρεη εθδνζεί ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, 

κε δεδνκέλε ηελ ακεζφηεξε ζχλδεζή ηνπο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, κε 

ηνλ ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα, ε ζπκβνιή ηνπ ΔΞ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πηφρνπ ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, ζα εληζρπζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαηά ηα 

επφκελα έηε. 

Ρέινο, επηζεκαίλεηαη ε έκκεζε ζπκβνιή θαη ησλ ππφινηπσλ ΑΞ ζηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ 

Πηφρνπ ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, κέζσ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ/πξάμεσλ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», νη νπνίεο φκσο 

κέρξη ην ρξφλν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ, ιφγσ ηνπ 

ρακεινχ επηπέδνπ εθηέιεζεο/πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην ΔΞ.  

Γαπάλεο ζε Έξεπλα & Αλάπηπμε 

Ν δεχηεξνο Πηφρνο ηεο Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» αλαθέξεηαη ζηηο δαπάλεο ζε Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ηεο ΔΔ. Ν ζηφρνο απηφο έρεη πξνζδηνξηζζεί γηα ηελ Διιάδα ζην 

1,2% ηνπ ΑΔΞ ηεο. Κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηε Eurostat, 

ην πνζνζηφ απηφ ππνινγίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν γηα ην έηνο 2017 ζε 1,13%, πιεζηάδνληαο ηνλ 

εζληθφ Πηφρν ηεο Πηξαηεγηθήο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ε αληίζηνηρε ηηκή επίηεπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ην έηνο 2017, θαζψο ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
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θαηά ηξία (3) έηε. Ππλεπψο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζην 2015, θπκαίλνληαη ζε ρακειά, έσο πνιχ ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ 

εζληθφ Κέζν Όξν. 

Κε βάζε απηφ ην γεγνλφο, θαζψο επίζεο θαη κε δεδνκέλν φηη, αθ’ ελφο δελ είρε αξρίζεη ε 

πινπνίεζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» πξηλ ην 2017, αθ’ εηέξνπ ηνλ πνιχ 

κηθξφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΞ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο θαη ηελ επίζεο ρακειή πξφνδν 

πινπνίεζεο ηέηνησλ δξάζεσλ, ε ζπκβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ Πηφρνπ 

ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, ηείλεη λα είλαη κεδεληθή. 

Θιηκαηηθή Αιιαγή 

Όζνλ αθνξά ζηε Πηξαηεγηθή Δ2020, σο πξνο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ελέξγεηα, έρνπλ 

νξηζζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν νη παξαθάησ ζηφρνη: 

 Κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 

 Ρν 20% ηεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

 Αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζε θαηά 20%. 

Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, κέρξη ηελ 7ε/11/2019 εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα είθνζη 

ηέζζεξεηο (24) πξάμεηο, ζπλδεφκελεο κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, κε πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο 

ησλ 21 εθαη. €, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί. Ππλεπψο, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, κέρξη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο είλαη κεδεληθή, αιιά κε ζεηηθέο πξννπηηθέο ζπκβνιήο ηνπ ΔΞ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ.  

Δθπαίδεπζε 

Νη Πηφρνη ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζε επξσπατθφ επίπεδν πξνζδηνξίδνληαη 

σο εμήο: 

 Κείσζε θάησ απφ ην 10% ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν, 

 Ρνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλσηάηε 

εθπαίδεπζε. 

Νη αληίζηνηρνη ζηφρνη ζην εζληθφ επίπεδν γηα ηελ Διιάδα, δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ην πνζνζηφ (10%) 

ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 18-24, ελψ σο πξνο ην ειάρηζην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 30-34 πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ν ζηφρνο 

δηακνξθψλεηαη ζην 32%. 

Νη ηηκέο επίηεπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζην εζληθφ επίπεδν, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

Eurostat γηα ην έηνο 2018, αλέξρνληαη ζε 4,7% γηα ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε θαη ζε 44,3% γηα 

ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Κε απηά σο δεδνκέλα, νη εζληθνί ζηφρνη σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο γηα ηε Πηξαηεγηθή Δ2020 έρνπλ ήδε εθπιεξσζεί. Αληίζηνηρα έρνπλ επηηεπρζεί, νη 

ζηφρνη απηνί θαη ζην επίπεδν ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, κε κηθξή αξλεηηθή απφθιηζε απφ 

ηνλ εζληθφ Κέζν Όξν. Ππγθεθξηκέλα, ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ πξφσξε ζρνιηθή 
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εγθαηάιεηςε αλέξρεηαη θαηά ην έηνο 2017 ζε 8,3% θαη γηα ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-

34 πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαηά ην έηνο 2018 ζε 35,8%. 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε δχν βαζηθέο παξακέηξνπο/παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη θαη’ αθνινπζία ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζίζηαηαη 

ζαθέο φηη εθ ησλ πξαγκάησλ ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» δελ είλαη ην θχξην κέζν επίηεπμεο ηνπ 

νπνηνπδήπνηε ζηφρνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Νη παξάγνληεο/παξάκεηξνη απηνί/εο είλαη νη εμήο: 

α) Νη εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο, ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν επίπεδν, δελ είλαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο ειθπζηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. 

β) Ρν ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» πξνβιέπεη κφλν ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο ή/θαη αλαβάζκηζεο 

ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» πξνγξακκαηηθά, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνχ ζηφρνπ ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, παξά 

ηνπ φηη ε Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ πζηεξεί σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ Κέζσλ Όξσλ 

απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Ωζηφζν, έρνληαο ππ’ φςε ηα πξναλαθεξφκελα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ 

«Ξεινπφλλεζνο» έσο ηηο 7/11/2019, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 Ζ κνλαδηθή παξέκβαζε ζε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή, ε νπνία νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ έηνπο 

2018 θαη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ελφο Ιπθείνπ δπλακηθφηεηαο 340 ζέζεσλ, εθηηκάηαη φηη ην 

ΔΞ ζπκβάιιεη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ Πηφρσλ. 

 Ξξννπηηθά, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

παξεκβάζεσλ ζηηο ππνδνκέο εθπαίδεπζεο, ε ζπκβνιή ηνπ ΔΞ ζε απηνχο ηνπο δχν ζηφρνπο 

ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020, ζα είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

Φηψρεηα θαη Θνηλσληθφο Απνθιεηζκφο 

Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ Πηφρν ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Φηψρεηα θαη ηνλ 

Θνηλσληθφ Απνθιεηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηα ηελ επίηεπμή ηνπ ζα πξέπεη λα κεησζεί θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα (ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9, 

έρεη πινπνηεζεί ή/θαη πινπνηείηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παξεκβάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

άκεζα ή/θαη έκκεζα ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ζην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο», ν Θεκαηηθφο Πηφρνο 9, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ΔΘΡ, ζπκκεηέρεη ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ΔΞ, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30%. Κε βάζε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΘΠ9 ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α (ΔΘΡ) θαη 2Β 

(ΔΡΞΑ), κέρξη ηελ 7ε/11/2019 έρνπλ εληαρζεί πελήληα ελλέα (59) πξάμεηο αζξνηζηηθνχ 
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πξνυπνινγηζκνχ 52,7εθαη. €, νη νπνίεο ζπκβάινπλ, είηε άκεζα, είηε έκκεζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

Πηφρν ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» 2014 - 2020 ζπκβάιιεη ζε έλα βαζκφ ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

Πηξαηεγηθήο Δ2020, αθ’ ελφο ζχκθσλα κε ηε θχζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη 

πινπνηνχληαη ζην ΔΞ, αθ’ εηέξνπ θαη’ αλαινγία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δξάζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο». 

 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ κεζνδνινγία πνπ έρεη παξνπζηαζζεί ζην πξψην (Η) κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπζρέηηζε ηεο επίηεπμεο ησλ εθάζηνηε πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Απηή ε ζπζρέηηζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ 

Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο (ΚΚΘ).  

Πηε βάζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο έθζεζεο εθηηκάηαη ε ζρέζε 

πινπνίεζεο νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ε επάξθεηα ησλ 

πφξσλ ηνπ ΔΞ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

Ρν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ελφο 

Ξξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεη ηελ επίηεπμε θάζε ζρεδηαζκέλνπ θαη πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ζηφρνπ ηνπ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, εθθξάδεηαη κέζα απφ ην Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο 

(ΚΚΘ).  

Δπηπιένλ, ν βαζκφο απνδνηηθφηεηαο θάζε παξέκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ κνλαδηαίνπ ηεο θφζηνπο, ζε ζρέζε κε ην Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο κηαο 

νκνεηδνχο θαηεγνξίαο πξάμεσλ. Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα ρξνληθή ηνκή (11νο/2019) ε ζρεηηθά 

ρακεινχ βαζκνχ θαη κεησκέλεο ζπλεθηηθφηεηαο εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πέξαλ ησλ 

άιισλ ησλ ιφγσλ, απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ δελ επλννχλ ηελ πςεινχ βαζκνχ αμηνπηζηίαο 

εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί ιφγνη νη νπνίνη 

ακβιχλνπλ ηελ αμηνπηζηία εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΔΞ, είλαη νη εμήο: 

 Ν κηθξφο αξηζκφο νκνεηδψλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πξάμεσλ ζην ΔΞ, κε δεδνκέλν φηη ε 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο κηαο πξάμεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάιεςε ηεο 

λνκηθήο δέζκεπζεο.  

 Δπίζεο, είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νη παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο ζε ζρέζε 

κε ην θπζηθφ αληηθείκελν, αθφκα θαη ζε νκνεηδείο πξάμεηο.  

 Ρα πξνβιήκαηα αζάθεηαο ηνπ νξηζκνχ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ΔΡΞΑ, σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηελ χπαξμε δηπινκεηξήζεσλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο. 
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 Πε νξηζκέλεο πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΘΡ, ην κνλαδηαίν θφζηνο 

πξνζδηνξίδεηαη δηνηθεηηθά/δηαρεηξηζηηθά/ζεζκηθά θαηά ηηο αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο πξνο 

δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (πρ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θφζηνο ψξαο θαηάξηηζεο θιπ), παξάκεηξνη 

νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αιιαγέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ ζηαζεξά ππνινγηζκνχ, 

δηαρξνληθά, ηνπ ΚΚΘ. 

 

Πην παξφλ θεθάιαην ιακβάλνληαο ππ ‘φςε ηα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα / δπζθνιίεο σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο (ΚΚΘ), επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ κε βάζε ην Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο, ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηνπο, βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο έληαμεο ή/θαη ζην ζηάδην ηεο ζπκβαζηνπνίεζεο. Ζ εθηίκεζε απηή αθνξά ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ηεζέλησλ πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Γηθαηνχρσλ γηα ηα έξγα / πξάμεηο πνπ έρνπλ πξνηείλεη θαη έρνπλ εληαρζεί 

ζην Ξξφγξακκα (ΡΓΞ/ΡΓ) θαη ηέινο θαηά ηε θάζε ζπκβαζηνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία φπσο 

πξναλαθέξζεθε νξηζηηθνπνηείηαη ην κνλαδηαίν θφζηνο κηαο πξάμεο, κε δεδνκέλν φηη ε πξάμε ζα 

εθηειεζζεί/νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο. 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ, βάζεη ησλ 

δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ αληίζηνηρνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο αλαιχεηαη 

ζην πξψην Κέξνο (Η) ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην Η.2.2. 

 

2.1. ΠΣΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ πξναλαθεξζείζα κεζνδνινγία θαη κε βάζε ηνπο πίλαθεο 9 θαη 10 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, ακέζσο πην θάησ επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» δηεξεπλψληαο ηηο 

ζρέζεηο νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, βάζεη ηεο κέρξη 7/11/2019 πινπνίεζήο ηνπ ζε 

επίπεδν ΑΞ θαη Δπ. Ξξ.  

 

Πηνλ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο ππνινγίζζεθε ην πξνγξακκαηηθφ Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο 

(ΚΚΘ) γηα ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, ελψ πξνζδηνξίζζεθαλ ηα αληίζηνηρα Κέζα Κνλαδηαία 

θφζηε (ΚΚΘ) νκνεηδψλ θαηεγνξηψλ δξάζεσλ γηα ηνπο δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε Δπελδπηηθέο 

Ξξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πινπνίεζε κε εληαγκέλεο ή/θαη ζπκβαζηνπνηεκέλεο 

πξάμεηο. 

Κε δεδνκέλν ηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ πξάμεσλ κε νινθιεξσκέλν θπζηθφ αληηθείκελν, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ δελ 
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δχλαηαη λα δηαζέηεη πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο. Ωο εθ 

ηνχηνπ ν ππνινγηζκφο ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο αλά θαηεγνξία νκνεηδψλ πξάμεσλ, 

γίλεηαη ζε επίπεδν εληαγκέλσλ έξγσλ, έξγσλ κε Λνκηθέο Γεζκεχζεηο, θαζψο θαη εληαγκέλσλ κε 

ζπκβαζηνπνηεκέλσλ έξγσλ κε εθηίκεζε ησλ αλακελφκελσλ Λνκηθψλ Γεζκεχζεσλ, βάζεη ησλ 

αλακελφκελσλ πνζνζηψλ εθπηψζεσλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία έξγνπ. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, δηεξεπλψληαη νη απνθιίζεηο ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ ζηαδίσλ/θάζεσλ εθαξκνγήο, γηα θάζε βαζηθφ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο, αλά Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ πνπ 

ζπλδένληαη κ’ απηή. 

 

2.1.1. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 1 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα κέξε ηεο παξνχζαο έθζεζεο ζηνλ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 1, έρνπλ εληαρζεί εθαηφλ είθνζη (120) πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 22,1 

εθαη. επξψ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνπο εμήο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ: CO01, CO02, CO03, 

CO04, CO05, CO08, CO26 θαη Ρ2475. Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδνληαη αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα11 ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ΚΚΘ κε 

ηα αληίζηνηρα ΚΚΘ ζηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ εληάμεσλ θαη ζπκβάζεσλ. 

 

Πηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 1b έρνπλ εληαρζεί δεθαηξείο (13) πξάμεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 760,4 ρηι. επξψ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνπο δείθηεο CO01, CO02, CO04 & 

CO26. Όζνλ αθνξά ζηα Κέζα Κνλαδηαία Θφζηε ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Ν δείθηεο CO01 ζηελ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ εληζρχνληαη, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο ελίζρπζεο (νηθνλνκηθή, κε νηθνλνκηθή) θαη 

πεξηιακβάλεη ζηελ ηηκή ζηφρν ηνπ, ην άζξνηζκα φισλ ησλ δεηθηψλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

ζηα επηκέξνπο δηαθνξεηηθά είδε ησλ εληζρχζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ 

δείθηε δελ πξνέθπςε, νχηε κπνξεί λα πξνθχςεη, βάζεη θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κέζνπ 

Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο ελίζρπζεο, αιιά απφ ηε ζχλζεζε (άζξνηζε) ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ησλ 

δεηθηψλ CO02 θαη CO04. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ζπζρέηηζε ηνπ Κέζνπ Θφζηνπο ελίζρπζεο θαηά 

ηελ πινπνίεζε κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ, δελ θξίλεηαη ζθφπηκε, δηφηη δελ νδεγεί ζε 

θάπνην ζπκπέξαζκα. 

 Γηα ηνλ δείθηε CO02, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηέζζεξεηο (4) εληαγκέλεο πξάμεηο, ην Κέζν 

Κνλαδηαίν Θφζηνο ελίζρπζεο ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο είλαη κηθξφηεξν θαηά 71%, ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ. 

 Ν δείθηεο CO04, ζπλδέεηαη κε ελλέα (9) εληαγκέλεο πξάμεηο ηεο Δπ.Ξξ.1b θαη παξνπζηάδεη 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΚΚΘ ζε θάζε ζηάδην εθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ, ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, ην ΚΚΘ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ είλαη 

                                                 
11 Γελ αλαθέξνληαη νη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ρσξίο εληαγκέλεο πξάμεηο. 
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κηθξφηεξν θαηά 58%, ελψ ζην ζηάδην ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ην ΚΚΘ είλαη 

κεγαιχηεξν θαηά 248%. Απηή ε ηδηαίηεξα κεγάιε δηαθνξά νθείιεηαη ζηε κε ζπκβαζηνπνίεζε 

κηαο πξάμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία Κεραληζκνχ Ξαξαθνινχζεζεο, Γηαρείξηζεο θαη 

Δθαξκνγήο ηεο Πηξαηεγηθήο RIS3 ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ε νπνία δεκηνπξγεί 

αθξαίεο ηηκέο κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαπηζηψλεηαη 

φηη νη ππφινηπεο εληαγκέλεο πξάμεηο ηεο παξνχζαο Δπ. Ξξ. είλαη θαηά πνιχ «αθξηβφηεξεο» ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ην νπνίν είλαη αλακελφκελν, θαζψο ε ηηκή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη θχζεο παξεκβάζεηο, 

δελ ππνινγίζζεθε πξνγξακκαηηθά κε βάζε έλα εληαίν ΚΚΘ, αιιά κε βάζε ηα ΚΚΘ ησλ 

επηκέξνπο παξεκβάζεσλ. Ππλεπψο, νη απνθιείζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ΚΚΘ θαηά ηα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ, δελ 

αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθέο θαη θξίζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξ. πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε. 

 Ρέινο γηα ηνλ δείθηε CO26, ην ΚΚΘ είλαη πνιχ ρακειφηεξν έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνγξακκαηηθνχ ΚΚΘ ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο. Ρν πνζνζηφ απηφ, ππεξβαίλεη ην 60% 

γηα ην ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηφζν ηηο αλεηιεκκέλεο ΛΝΓΔ, φζν θαη 

ηηο εθηηκψκελεο απφ ην Πχκβνπιν λέεο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξαθνχλ. 

 

Πηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 2c έρεη εληαρζεί κία (1) πξάμε πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 1,9 

εθαη. επξψ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηνλ εηδηθφ δείθηε εθξνψλ Ρ2475. Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην κνλαδηαίν θφζηνο, ηφζν θαηά ηελ έληαμε, φζν 

θαη ζην ζηάδην ησλ εθηηκψκελσλ απφ ην Πχκβνπιν ζπκβάζεσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ (ππέξβαζε ηεο ηάμεο ηνπ 150% θαη θαηά ηα δχν ζηάδηα εθαξκνγήο). 

Ζ ελ ιφγσ ππέξβαζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε είλαη κία απφ ηηο έμη 

(6) πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ θαη ζπλδένληαη κ’ απηφλ ηνλ δείθηε. Ιφγσ δε 

ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο πέληε (5), έρεη κεγαιχηεξν κνλαδηαίν θφζηνο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ζηελ παξνχζα θάζε δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο κνλαδηθήο 

εληαγκέλεο πξάμεο, θαζψο κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηεο Δπ.Ξξ.2c θαη ηελ έληαμε ζην ΔΞ ησλ 

πξνγξακκαηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ, πξνβιέπεηαη ζχγθιηζε ηνπ ΚΚΘ πινπνίεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΞ1 πνπ παξνπζηάδνπλ 

πινπνίεζε, ήηνη 3a θαη 3c, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο ηα κέζα θφζηε ελίζρπζεο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηνπο 

δείθηεο ηνπ ΔΞ, ηαπηίδνληαη ή παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξέο απνθιίζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αληίζηνηρα πξνγξακκαηηθά ΚΚΘ. 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 3a ε εθηίκεζε ηνπ Κέζνπ Θφζηνπο Δλίζρπζεο γηα 

ηνλ δείθηε CO01 δελ είλαη εθηθηή, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

ζπλδέεηαη κε δηαθνξεηηθήο θχζεο παξεκβάζεηο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε κνλαδηθή πξάμε 

πνπ έρεη εληαρζεί θαη αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζην ΡΔΞΗΣ ΗΗ. 

Ππλεπψο, ην κέζν πνζφ ελίζρπζεο (ήηνη ην ΚΚΘ) θαηά ηελ πινπνίεζεο ηεο κνλαδηθήο 

εληαγκέλεο πξάμεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Δπ.Ξξνη. δηαθέξεη απφ ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ, ζην νπνίν είραλ ζπλππνινγηζηεί θαη ηα κέζα θφζηε ελίζρπζεο ησλ ππφινηπσλ 

δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπ. Ξξνη. θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα 

εμαρζνχλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. 

Ωζηφζν, γηα ηνλ δείθηε CO03, ν νπνίνο ζπλδέεηαη (κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ) απνθιεηζηηθά 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε (Ππκκεηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζην ΡΔΞΗΣ ΗΗ), 

παξαηεξείηαη απφιπηε ηαχηηζε ηνπ ΚΚΘ πινπνίεζεο κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ θαη 

ζηα δχν ζηάδηα πινπνίεζεο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ). 

 

Ρέινο, γηα ηνπο δείθηεο CO01, CO02 & CO05 ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 3c, ζεκεηψλεηαη 

φηη ην ΚΚΘ πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο (εληάμεηο, ΛΝΓΔ) ππεξβαίλεη 

ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ θαηά 5,3%. Ζ κηθξή απηή ππέξβαζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη θαηά ηε ζηνρνζεζία ηνπ δείθηε έγηλε ε παξαδνρή φηη κφλν ην 70% ησλ εληζρπφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ζα είλαη λέεο, ππφζεζε ε νπνία δελ επαιεζεχηεθε θαηά ηελ πινπνίεζε, κε 

δεδνκέλν φηη ην ζχλνιν (100%) ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο 

δξάζεο ηεο Δπ.Ξξνη.3c, είλαη λέεο, εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δξάζεηο απηέο δελ ζρεδηάζζεθαλ εμ’ 

αξρήο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΞ, αιιά εληάρζεθαλ ζην ΔΞ ήδε αμηνινγεζείζεο ζεηηθά 

πξνηάζεηο θαηφπηλ νξηδφληηαο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑλΔΘ. Κε δεδνκέλν δε φηη, 

ην κέζν πνζφ ελίζρπζεο είλαη πςειφηεξν γηα λέεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζφ 

γηα πθηζηάκελεο, παξαηεξείηαη ε ελ ιφγσ απφθιηζε κεηαμχ ηνπ ΚΚΘ πινπνίεζεο θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηθνχ ΚΚΘ. 

 

2.1.2. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Α 

Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α έρνπλ εληαρζεί ζπλνιηθά ηξηάληα έμη (36) πξάμεηο, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 40,0 εθαη. €, ή ην 50,5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ. Νη πξάμεηο απηέο ζπλδένληαη κε νθηψ (8) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α, 

ήηνη κε ηνπο 10501, 11501, 11202, 11203, 11204, 11205, 05502 θαη 05503.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ ειήθζεθαλ ππ’ 

φςε νξηζκέλνη παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο νπνηαζδήπνηε εθηίκεζεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα απηψλ 

ησλ πξάμεσλ. Νη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο:  

 Ρξεηο (3) δείθηεο, ζπλδένληαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο θαη θαη’ 

αθνινπζία κε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο πξάμεσλ. 
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 Θάζε θαηεγνξία πξάμεσλ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ίδην δείθηε, δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη ην ΚΚΘ ηεο, ηφζν ην πξνγξακκαηηθφ, 

φζν θαη ην αληίζηνηρν ηεο πινπνίεζεο. 

 Ρν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή 

ζπκκεηνρή, δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

 Νη δείθηεο ηνπ ΑΞ2Α ζηνρνζεηήζεθαλ θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ, σο πξνο ηε ζηνρνζεζία, θαηά 

ηελ 1ε θαη 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ, ζε κεγάιν βαζκφ κε βάζε ηα ΚΚΘ ησλ πινπνηνχκελσλ ή 

πινπνηεζεηζψλ παξεκβάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη σο εθ ηνχηνπ (ζεσξεηηθά), ε 

απνδνηηθφηεηα θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ έρεη ιάβεη ππ’ φςε ηεο ηελ κέρξη ηφηε πινπνίεζε 

ηνπ ΑΞ2Α. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απνδνηηθφηεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΞ2Α λα απνθηήζεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, έλαλ απνδεθηφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο, ε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο. Θαηφπηλ απηψλ: 

 

Πηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9i έρνπλ εληαρζεί πέληε (5) πξάμεηο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

«Δλαξκφληζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Νηθνγελεηαθήο Εσήο», νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε 

10501, ελψ ην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο πινπνίεζεο ππεξβαίλεη θαηά 37,2% ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ, ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. Ρν ίδην πνζνζηφ απφθιηζεο ζε ζρέζε κε ην 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ ζεκεηψλεηαη γηα ην ζηάδην ησλ ΛΝΓΔ. Ρν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην 

θπκαηλφκελν θαη θζίλνλ δηαρξνληθά πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ ηεο 

«ελαξκφληζεο», θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Θξάηνπο Κέινπο κε ηελ ΔΔ. Απηφ ην πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο έρεη ήδε ελζσκαησζεί ζην ζχλνιφ ηνπ θαηά ηε ζηνρνζέηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ελψ ζηηο πινπνηνχκελεο πξάμεηο, ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο, είλαη 

αθφκα πςειφ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9ii, νη εληαγκέλεο πξάμεηο ζπλδένληαη κε ηνπο 

δείθηεο εθξνψλ 05502 θαη 05503. Ωζηφζν, θαηά ηε ζηνρνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ, 

είραλ ιεθζεί ππ’ φςε ηξηψλ εηδψλ δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ε θάζε κία έρεη ην δηθφ 

ηεο ΚΚΘ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, ην νπνίν κάιηζηα θφζηνο είλαη ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλν, κε επηηξεπφκελε ε ππέξβαζή ηνπ. 

Ππλεπψο, νη απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ΚΚΘ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηά ηελ 

πινπνίεζε, δελ εκπλένπλ αλεζπρία, νχηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, νχηε γηα ηελ 

επάξθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ εθξνψλ. 

 

Πηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9iii έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο δείθηεο 

εθξνψλ 10501,11501,05502 θαη 05503.  
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Όζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε 11501, ην ΚΚΘ πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ ππεξβαίλεη νξηαθά ην 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ (θαηά 4%), θαζψο ε ζηνρνζεζία ηνπ θαηά ηηο δχν πξψηεο αλαζεσξήζεηο 

ηνπ ΔΞ βαζίζηεθε ζηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζε 

απηφλ. 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο εθξνψλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

παξαηεξείηαη αξλεηηθή απφθιηζε ηνπ ΚΚΘ θαηά ηελ πινπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ 

ΚΚΘ. Γη’ απηνχο ηνπο δείθηεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο 

παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ηφζν γηα ηνλ δείθηε 10501, φζν θαη γηα ηνπο 

δείθηεο 05502 θαη 05503. Ωο εθ ηνχηνπ, νη παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο ζπλδένληαη 

απνθιεηζηηθά κε ην γεγνλφο φηη δελ έρεη εληαρζεί ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ δνκψλ 

θαη δξάζεσλ, νη νπνίεο είραλ ιεθζεί ππ’ φςε θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή ζηνρνζέηεζε ησλ ελ 

ιφγσ δεηθηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα αμηνινγεζνχλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

Πηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9iv πεξηιακβάλνληαη εληαγκέλεο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνπο δείθηεο εθξνψλ 05502, 05503, 11202, 11203, 11204 θαη 11205.  

Γηα ηνπο δείθηεο 11202 θαη 11203 πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία 

Ρνπηθψλ Κνλάδσλ γείαο (ΡΝ.Κ..), παξαηεξείηαη ηαχηηζε ηνπ ΚΚΘ ζε φια ηα ζηάδηα  

πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ. Αληίζεηα, νη κεγάιεο απνθιίζεηο 

ηεο ηάμεο ηνπ 50% γηα ην ΚΚΘ ηνπ δείθηε 11204 πνπ αθνξά ζηηο δνκέο ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπ 

90%, ζην ΚΚΘ ηνπ δείθηε ησλ δνκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εμαξηήζεσλ κε θσδηθφ 

11205, νθείινληαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο, ζηελ ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ δείθηε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ 

ηνπ δείθηε ζην ΔΞ, θαηά ηελ επηθείκελε πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο 05502 θαη 05503 ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κ’ 

απηνχο ζηηο πξνεγνχκελεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο (9ii θαη 9iii) θαη σο εθ ηνχηνπ νη 

παξαηεξνχκελεο απνθιείζεηο κεηαμχ πξνγξακκαηηθνχ ΚΚΘ θαη αληίζηνηρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε 

δελ εκπλένπλ αλεζπρία πεξί αλεπάξθεηαο πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

 

2.1.3. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Β 

Πηνλ ελ ιφγσ ΑΞ έρνπλ εληαρζεί ζπλνιηθά ηξηάληα ηξεηο (33) πξάμεηο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 113,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ. Δηδηθφηεξα, απφ 

απηέο ηηο πξάμεηο κε ηνλ δείθηε CO35 ζπλδένληαη δέθα (10)12 πξάμεηο ηεο Δπ.Ξξνη. 10a, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζε έξγα ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, θαη κία (1) πξάμε ηεο Δπ.Ξξνη. 9a, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε ελίζρπζε ππνδνκψλ παηδηθήο κέξηκλαο. Δπηπιένλ, δεθαπέληε (15) πξάμεηο ηεο 

                                                 
12 Οη εληαγκέλεο πξάμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζην δείθηε είλαη δέθα (10), άιια ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΜΜΚ, δελ 

ιακβάλεηαη ππ’ φςε κηα πξάμε νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ιφγσ εκθάληζεο ζ’ απηή αθξαίσλ ηηκψλ. 
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Δπ.Ξξνη. 9a, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε έξγα ππνδνκψλ πγείαο, ζπκβάινπλ ζηνλ δείθηε CO36, ελψ 

πέληε (5) πξάμεηο ηεο Δπ.Ξξνη. 9d, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνδφκελεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ, 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε Ρ2433. Πεκεηψλεηαη δε, φηη απφ ηα παξαπάλσ 

ηξηάληα ηξία (33) έξγα/πξάμεηο, ηα πέληε (5) είλαη «κεηαθεξφκελα» ή ηκεκαηνπνηεκέλα 

(phased) έξγα, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ αλεηιεκκέλεο Λνκηθέο Γεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο). 

Πηνλ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα Κέζα Κνλαδηαία Θφζηε αλά ζηάδην 

πινπνίεζεο, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε/ζπζρέηηζή ηνπο κε ην αληίζηνηρν, αλά δείθηε εθξνψλ, 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ γηα θάζε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πίλαθα 9 δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ επξήκαηα. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε απφθιηζε ηνπ ΚΚΘ θαηά ηελ πινπνίεζεο σο πξνο ην πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ 

παξαηεξείηαη ζηνλ δείθηε CO36, ν νπνίνο κε βάζε ηηο ππνγεγξακκέλεο θαη ηηο εθηηκψκελεο 

ζπκβάζεηο έρεη κνλαδηαίν θφζηνο κηθξφηεξν θαηά 80% ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ. Ζ κεγάιε 

απηή απφθιηζε νθείιεηαη ζηελ έληαμε πξάμεσλ εμνπιηζκνχ ζε ππνδνκέο δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθφο δείθηεο λα ιακβάλεη, βάζεη ηνπ νξηζκνχ 

ηνπ, πςειέο ηηκέο ζηφρνπ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο, ππεξβαίλνληαο αζξνηζηηθά θαηά πνιχ ηελ 

αληίζηνηρε πξνγξακκαηηθή ηηκή ζηφρν ηνπ δείθηε. Ν αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ζηφρνπ, 

είρε εθηηκεζεί ιακβάλνληαο ππ’ φςε έλα δηαθνξεηηθφ κίγκα πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλν ζηελ α’ βάζκηα γεία. Ωο εθ ηνχηνπ ην κνλαδηαίν θφζηνο θαηά ηελ 

πινπνίεζε πξάμεσλ εμνπιηζκνχ β’βάζκηαο γείαο είλαη αηζζεηά κεησκέλν απφ ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ, κε δεδνκέλν φηη νη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ 

αθνξνχζαλ ζε ππνδνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε κηθξφηεξν αξηζκφ σθεινπκέλσλ. 

Κε βάζε ηελ ελ ιφγσ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο πινπνίεζεο, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ε επαλεθηίκεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε θαηά ηελ επηθείκελε πξφηαζε 

Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ.  

 

Κηθξφηεξε, αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ παξνπζηάδεη 

ην ΚΚΘ ηνπ δείθηε CO35 θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ, ην νπνίν είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ (θαηά 27,3%), βάζεη ησλ ππνγεγξακκέλσλ θαη εθηηκψκελσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ελ 

ιφγσ απφθιηζε νθείιεηαη θαηά βάζε ζηελ χπαξμε κεγαιχηεξσλ εθπηψζεσλ, απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνγξακκαηηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο. 

 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο ηνπ ΑΞ2Β, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ πινπνίεζε, γηα ηνλ κελ CO35 (ζηελ Δπ.Ξξ.9a) νη απνθιίζεηο ηνπ ΚΚΘ ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ είλαη πνιχ κηθξέο, έσο 

ακειεηέεο, ελψ γηα ηνλ δείθηε Ρ2433 ζεκεηψλεηαη κεγάιε απφθιηζε ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, ε 

νπνία εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί ζεκαληηθά ή θαη ζα απαιεηθζεί θαηά ηε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ 
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εληαγκέλσλ πξάμεσλ, δεδνκέλσλ ησλ αλακελφκελσλ εθπηψζεσλ θαηά ηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία. 

Ωο εθ ηνχησλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο κέρξη 7/11/2019 θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο, δελ παξαηεξνχληαη δεηήκαηα απνδνηηθφηεηαο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξάμεσλ ηνπ ΑΞ2Β. Αληηζέησο, νη πινπνηνχκελεο πξάμεηο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 

«απνδνηηθφηεξεο» ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξνγξακκαηηθά ΚΚΘ. 

 

2.1.4. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 3 

Πηνλ ζπγθεθξηκέλν ΑΞ3, έρνπλ εληαρζεί ζαξάληα ελλέα (49) πξάμεηο ζπλνιηθνχ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 53,4 εθαη. €, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 85% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ. Δηδηθφηεξα, νη δείθηεο εθξνψλ πνπ παξνπζηάδνπλ, ηνπιάρηζηνλ, 

θάπνηνπ βαζκνχ πινπνίεζε (εληάμεηο), θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο εληαγκέλεο πξάμεηο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηνχο παξαηίζεληαη ακέζσο πην θάησ:   

 Γεθανθηψ (18) εληαγκέλεο πξάμεηο αθνξνχλ ζε εληζρχζεηο πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζπλδεφκελεο κε ηνλ θνηλφ δείθηε εθξνψλ CO09 ηεο 

Δπ.Ξξ. 6c. 

 Γεθαπέληε (15) πξάμεηο αλαθέξνληαη ζε έξγα πδξεχζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ θνηλφ 

δείθηε εθξνψλ CO18 ηεο Δπ.Ξξ. 6b. 

 Έμη (6) πξάμεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 4c, εθ ησλ νπνίσλ ε κία (1) ζπλδέεηαη κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ CO31 & 

CO34 θαη αθνξά ζε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ, ελψ νη ππφινηπεο πέληε (5) πνπ 

αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρεο παξέκβαζεο ζε δεκφζηα θηίξηα, ζπκβάιινπλ αληίζηνηρα ζηνπο 

δείθηεο CO32 θαη CO34. 

 Κία (1) πξάμε πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζπλδέεηαη κε ηνλ δείθηε εθξνψλ CO21 ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 5a. 

 Κία (1) πξάμε πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπλδέεηαη κε ηνλ δείθηε 

CO23 ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6d. 

 Ξέληε (5) πξάμεηο αζηηθψλ αλαπιάζεσλ, ζην πιαίζην ησλ Πηξαηεγηθψλ ΒΑΑ ζηελ Ξεξηθέξεηα 

Ξεινπνλλήζνπ, ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε CO38 ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6e. 

 

Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εληαγκέλσλ ζην ΔΞ πξάμεσλ ηνπ ΑΞ3, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο ζχγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ ΚΚΘ, γηα θάζε 

ζπλδεφκελν δείθηε εθξνψλ κ’ απηέο ηηο πξάμεηο, αλά ζηάδην πινπνίεζεο κε ηα αληίζηνηρα 

πξνγξακκαηηθά θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 4c, ζηνλ δείθηε CO31 ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή 

απφθιηζε ηνπ ΚΚΘ, θαζ’ φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ. 
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Ππγθεθξηκέλα, ην ΚΚΘ ησλ πξάμεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο έληαμεο είλαη κεγαιχηεξν θαηά 82% 

απφ ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ, ελψ ην πνζνζηφ ηεο απφθιηζεο απφ ην πξνγξακκαηηθφ 

ΚΚΘ ζην ζηάδην ησλ Λνκηθψλ Γεζκεχζεσλ δηακνξθψλεηαη ζην 75%. Απηέο νη κεγάιεο 

απνθιίζεηο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε ηηκή ζηφρνο ηεο κίαο εληαγκέλεο πξάμεο απφ ην 

δηθαηνχρν έγηλε πξνγελέζηεξα ηεο εθαξκνγήο ηεο εληαίαο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο 

ηνπ δείθηε πνπ πξνεηνηκάζζεθε απφ ηελ ΔΑΠ/ΔΠΠΑ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε αληίζηνηρε 

ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε ζην Ξξφγξακκα. Ωο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε/ 

επαλππνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 

Δληειψο δηαθνξεηηθή είλαη ε εηθφλα γηα ηνλ δείθηε CO32, ηνπ νπνίνπ ην ΚΚΘ ζην ζηάδην ησλ 

εληάμεσλ παξνπζηάδεη αξλεηηθή απφθιηζε, ηεο ηάμεο ηνπ 48% απφ ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ 

ΚΚΘ. Κε βάζε κάιηζηα ηελ εθηίκεζε αλαθνξηθά κε ην ηίκεκα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνγξαθνχλ, ην πνζνζηφ ηεο απφθιηζεο ηνπ ΚΚΘ απφ ην πξνγξακκαηηθφ απμάλεηαη ζε 74%. Κε 

δεδνκέλν φηη, ν ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ 

βαζίζζεθε ζε εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ρσξνζέηεζεο ηνπ θάζε 

έξγνπ/πξάμεο, παξάκεηξνη νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπλππνινγηζζνχλ ζηελ εληαία 

κεζνδνινγία ζηνρνζέηεζεο ηνπ δείθηε, ε πξναλαθεξζείζα απφθιηζε, εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη 

εληφο ησλ «θπζηνινγηθψλ» νξίσλ. 

Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε CO34 δελ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπ 

πξνγξακκαηηθνχ ΚΚΘ θαη ηνπ ΚΚΘ θαηά ηα επφκελα ζηάδηα πινπνίεζεο, θαζψο ζην ζηάδην ησλ 

εληάμεσλ ηα δχν ΚΚΘ ζρεδφλ ηαπηίδνληαη, ελψ ζην ζηάδην ησλ ΛΝΓΔ (ππνγεγξακκέλσλ θαη 

εθηηκψκελσλ ζπκβάζεσλ) ην ΚΚΘ είλαη κηθξφηεξν θαηά 24% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ. Ζ κηθξή ζρεηηθά αξλεηηθή απφθιηζε, ε νπνία ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζηηο 

πςειφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εθπηψζεηο ησλ αλαδφρσλ θαηά ηε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ 

έξγσλ, εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζεη ζε κηθξφ βαζκφ ζεηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, ιφγσ «ζπκςεθηζκνχ» ηεο κηθξήο θιίκαθαο αξλεηηθήο θαη ζεηηθήο απφθιηζεο 

αλά πξάμε. 

 

Πηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 5a θαη φζνλ αθνξά ζην δείθηε εθξνψλ CO21, κε ηνλ νπνίν 

ζπλδέεηαη ε κηα εληαγκέλε πξάμε ζην πιαίζην απηήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ην 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ ηαπηίδεηαη κε ην ΚΚΘ ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θξίλεηαη σο απνδνηηθή, ρσξίο σζηφζν λα 

έρεη εληαρζεί ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ, κε ζχλδεζή ηνπο θαη κε ηνλ 

δείθηε CO20, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα εηθφλα.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6b, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 9 ηνπ 

παξαξηήκαηνο, παξαηεξείηαη αξλεηηθή απφθιηζε ηνπ ΚΚΘ ηνπ δείθηε CO18 ζε φια ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ. Ζ απφθιηζε απηή είλαη κηθξφηεξε ζην ζηάδην 
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ησλ εληάμεσλ (ηεο ηάμεο ηνπ 38%), ελψ θαηά ην ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ, ην ΚΚΘ ππνιείπεηαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξακκαηηθνχ θαηά 47%. Πην ζχλνιν ησλ ΛΝΓΔ/ζπκβάζεσλ, κε βάζε, ηφζν 

ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο, φζν θαη ηηο εθηηκψκελεο ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο 

κε ζπκβαζηνπνηεκέλεο εληαγκέλεο πξάμεηο, ην πνζνζηφ αξλεηηθήο απφθιηζεο ηνπ ΚΚΘ ζε ζρέζε 

κε ην αξρηθφ ΚΚΘ ζε επίπεδν Ξξνγξάκκαηνο, απμάλεηαη ζε 54,0%. Ρν θαηλφκελν απηφ είλαη, 

θαηά βάζε, απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξα κεγάισλ εθπηψζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαηά ηε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ 

επηθείκελε πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο 

ησλ ηηκψλ ζηφρσλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΚΚΘ θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ. 

 

Ωο πξνο ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6c, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 9 ηνπ 

παξαξηήκαηνο, ζρεηηθά κε ην ΚΚΘ ηνπ δείθηε εθξνψλ CO09 δηαπηζηψλεηαη κηθξή αξλεηηθή 

απφθιηζε (ηεο ηάμεο ηνπ 10%) ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο, ε εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο ην ΚΚΘ ηνπ 

δείθηε είλαη κηθξφηεξν κφιηο θαηά 6€ /άηνκν ζε ζρέζε κε ην πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ, απφθιηζε ηεο 

ηάμεο 1,5%. 

Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ απφθιηζε δελ δχλαηαη λα αμηνινγεζεί ζπκπεξαζκαηηθά, θαζψο νη κνλαδηθέο 

ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην δείθηε CO09 αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο νξηδφληηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ ζε 

απνδεθηφ βαζκφ κε ηνλ νξηζκφ θαη ηε κεζνδνινγία κέηξεζεο /ππνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε. Ωο εθ ηνχηνπ εγείξνληαη ζέκαηα θαηαιιειφηεηαο απηνχ ηνπ δείθηε γηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξάμεηο. 

Ιακβάλνληαο, φκσο, ππ’ φςε ηηο εθηηκψκελεο ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εληαγκέλεο 

κε ζπκβαζηνπνηεκέλεο πξάμεηο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πινπνίεζεο ην ΚΚΘ 

ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξακκαηηθνχ θαηά 146€/άηνκν, ήηνη θαηά 33%. Ζ δηαθνξεηηθή 

απηή εηθφλα σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηνπ ΚΚΘ ηεο πινπνίεζεο κε ην πξνγξακκαηηθφ, ζε ζρέζε κε 

ην ζηάδην ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, νθείιεηαη ζηηο αλακελφκελεο εθπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα ζεκεησζνχλ θαηά ηε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Ωζηφζν, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ δελ δχλαηαη λα εθηηκεζεί κε 

θάπνην απνδεθηφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, θαζψο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε, ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο θχζεο ησλ παξεκβάζεσλ, δηακνξθψζεθε, θαηά θχξην ιφγν, κε βάζε 

πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο θαη αλάγθεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ρσξίο λα 

ζπλδέεηαη γξακκηθά κε ην ΚΚΘ ησλ πινπνηεζεηζψλ παξεκβάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα  απνηειέζκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο ζχγθξηζεο 

ηνπ ΚΚΘ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηά ηελ πινπνίεζε, δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πνζνηηθά, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6d, ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε CO23 κε ηνλ νπνίν 

ζπλδέεηαη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη, ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ ην ΚΚΘ ηνπ δείθηε CO23 είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ, θαζψο ππεξβαίλεη ην πξνγξακκαηηθφ θαηά 

175% πεξίπνπ. Ζ ππέξβαζε απηή ακβιχλεηαη ζην ζηάδην ησλ ΛΝΓΔ/ζπκβάζεσλ, κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε ζπκβαζηνπνίεζεο ηεο κνλαδηθήο εληαγκέλεο πξάμεο, ιφγσ ησλ εθπηψζεσλ θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε ππέξβαζε θαηά 38%. Ζ παξαπάλσ εηθφλα σο πξνο ην ΚΚΘ ζπλδέεηαη κε ηε 

θχζε ηεο κνλαδηθήο εληαγκέλεο πξάμεο πνπ ζπκβάιιεη ζην ζηφρν ηνπ δείθηε CO23. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ θαη σο εθ ηνχηνπ, ιφγσ 

ηεο ηνπηθήο θιίκαθαο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε κηα Πηξαηεγηθή ΡΑΞΡνΘ, ηα 

θξηηήξηα έληαμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα είλαη ιηγφηεξν «απζηεξά» πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνχλ νη γεληθφηεξνη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο ελ ιφγσ Πηξαηεγηθήο Σσξηθήο 

Αλάπηπμεο. Ξαξάιιεια, ηφζν ε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, φζν θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε γηα ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο 

Αλαινγηθφηεηαο ακβιχλνπλ ηνπο θηλδχλνπο ρακειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο.  

 

Ρέινο, ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6e δηαπηζηψλεηαη φηη ην ΚΚΘ ηνπ δείθηε CO38 ζηα 

ζηάδηα πινπνίεζεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ. Δηδηθφηεξα, ην 

ΚΚΘ ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ εκθαλίδεη αξλεηηθή απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 95%, ε νπνία ιφγσ 

ησλ αλακελφκελσλ εθπηψζεσλ απμάλεηαη γηα ην ζηάδην ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ, βάζεη ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ Ππκβνχινπ, ζε 97%. Ρν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ Δπ.Ξξ. 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε CO38 πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ακθφηεξσλ ησλ Πηξαηεγηθψλ 

ΒΑΑ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, ήηνη ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο θαη ησλ Γήκσλ Άξγνπο-

Κπθελψλ θαη Λαππιηέσλ. Νη ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο ηνπ ΚΚΘ πινπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ νθείιεηαη, αθ’ ελφο ζηηο εθηηκψκελεο κεγάιεο εθπηψζεηο (κε βάζε ηηο 

επηθξαηνχζεο εθπηψζεηο νκνεηδψλ έξγσλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν), αθ’ εηέξνπ ζηελ 

ππνεθηηκεκέλε ζηνρνζεζία ηνπ δείθηε ζε επίπεδν Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο γηα ηξνπνπνίεζε, ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο 

Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ.  

 

2.1.5. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 4 

Πηνλ ΑΞ4, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, έρνπλ εληαρζεί ζπλνιηθά δέθα (10) πξάμεηο, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 90,0 εθαη. επξψ ή ηνπ 133,3% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ πξάμεηο εληάρζεθαλ ζην πιαίζην 

δξάζεσλ ηεο Δπ.Ξξ. 7b, απνηειψληαο, ζηε πιεηνλφηεηά ηνπο, «κεηαθεξφκελεο» ή 

ηκεκαηνπνηεκέλεο (phased) πξάμεηο θαη αθνξνχλ, ηφζν ζε θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ, φζν θαη ζε 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 109 

βειηίσζε/αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ. Κε ηνλ θνηλφ δείθηε εθξνψλ CO13, ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζην ζπλνιηθφ κήθνο λέσλ δξφκσλ, ζπλδένληαη πέληε (5) απφ ηηο δέθα (10) πξάμεηο, κε 

πξνυπνινγηζκφ 36,9 εθαη. επξψ θαη ηηκή ζηφρν 13,95 ρικ, ελψ κε ηνλ δείθηε γηα 

αλαβαζκηζκέλν νδηθφ δίθηπν κε θσδηθφ CO14, ζπλδένληαη επηά (7) απφ ηηο δέθα (10) πξάμεηο,13 

κε πξνυπνινγηζκφ 53,6 εθαη. επξψ θαη αληίζηνηρε ηηκή ζηφρν 44,38 ρικ. Κε δεδνκέλν φηη 

νξηζκέλεο πξάμεηο ιακβάλνπλ ζηήξημε απφ δχν δηαθνξεηηθέο Θαηεγνξίεο Ξαξέκβαζεο, ην 

άζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ πξάμεσλ, φπσο  θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηνπο ελ ιφγσ δείθηεο, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ. 

 

Θαηφπηλ απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4, φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ε εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ βαζίζηεθε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ ΚΚΘ, αλά ζηάδην πινπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζπζρέηηζή 

ηνπ κε ηα αληίζηνηρα πξνγξακκαηηθά ΚΚΘ, φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 9 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα, γηα ηνλ δείθηε CO13 δηαπηζηψλεηαη φηη ην ΚΚΘ 

ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ θαη εηδηθφηεξα ζην ζηάδην ησλ εληάμεσλ θαηά 72% θαη ζην ζηάδην ησλ 

ΛΝΓΔ (ζπκβάζεσλ) θαηά 61%. Νη απνθιίζεηο απηέο νθείινληαη θαηά βάζε ζην γεγνλφο φηη θαηά 

ηελ ζηνρνζεζία ησλ δεηθηψλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ εθηηκήζεθαλ κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο 

(ζπρλά πάλσ απφ 50%) πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε ζπκβαζηνπνίεζε έξγσλ ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ, ελψ νη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο (phased ή «κεηαθεξφκελεο») ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ζπκβαζηνπνηήζεθαλ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, φπνπ ην κέζν πνζνζηφ 

εθπηψζεσλ γηα αληίζηνηρα έξγα/πξάμεηο ήηαλ ρακειφηεξν.  

 

Γηα ηνλ δείθηε CO14 δηαπηζηψλεηαη φηη ην ΚΚΘ ζηα ζηάδηα ησλ εληάμεσλ ππεξβαίλεη ην 

αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ θαηά 56%, ελψ θαηά ην ζηάδην ησλ ΛΝΓΔ ην πνζνζηφ απηφ 

κεηψλεηαη ζην 6%. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε φηη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΚΚΘ γηα 

ηνλ δείθηε CO14 ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εληαγκέλε θαη ζπκβαζηνπνηεκέλε πξάμε κε θσδηθφ 

MIS 5016100, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε. Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε CO14 ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη αληηζηνηρεί ζην 50% ηεο πξνγξακκαηηθήο ηηκήο 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο αληηζηνηρεί κφιηο ζην 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην δείθηε. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Κνλαδηαίν Θφζηνο 

απηήο ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα ζην ζηάδην ησλ ζπκβάζεσλ, είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ ΚΚΘ (ππνιείπεηαη θαηά 82%), κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ΚΚΘ ησλ 

πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ζην ζχλνιν ηνπο. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ πξάμε εληάρζεθε ζην ΔΞ 

θαη ζπκβαζηνπνηήζεθε θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζηελ νπνία νη εθπηψζεηο πνπ 

                                                 
13 Κάπνηεο εληαγκέλεο πξάμεηο ζπλδένληαη θαη κε ηνπο δχν δείθηεο, κε δεδνκέλν φηη πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο, ηφζν 

γηα θαηαζθεπή λένπ νδηθνχ δηθηχνπ, φζν θαη γηα αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ. 
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ζεκεηψλνληαη θαηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ 

ζεκεηψλνληαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη εμαηξψληαο 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΚΘ ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην ΚΚΘ ησλ ππφινηπσλ πινπνηνχκελσλ πξάμεσλ, είλαη ππεξδηπιάζην απφ ην 

αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο. 

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε εθαξκνγή ηνπ ΑΞ4, ππφ ηελ έλλνηα ησλ εληαγκέλσλ/ 

πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή απνδνηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, νη 

πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ4 θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ θνηλφ δείθηε εθξνψλ κε 

θσδηθφ CO13 είλαη θαηά κέζν φξν «αθξηβφηεξεο» θαηά 60% ζε ζρέζε κε ηηο πξνγξακκαηηθέο 

εθηηκήζεηο, ελψ γηα ηηο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θνηλφ δείθηε εθξνψλ CO14, ην πνζνζηφ 

ππέξβαζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ΚΚΘ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 9. Απηφ, φκσο, νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ελφο έξγνπ κε πνιχ ρακειφ 

κνλαδηαίν θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη αθξαίεο ηηκέο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ 

Θφζηνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξάμεσλ. 

 

2.2. ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΩΛ ΞΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΡΔΜΖ ΡΩΛ ΠΡΝΣΩΛ ΡΝ ΔΞ 

ΚΔΣΟΗ ΡΖ ΙΖΜΖ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ 

Θφζηνπο αλά θαηεγνξία/είδνο πξάμεσλ-παξεκβάζεσλ, κε αληίζηνηρεο αλάινγεο δπζθνιίεο ζηελ 

εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα ζρεηηθά επξήκαηα ζε 

επίπεδν ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ νκνεηδψλ πξάμεσλ, επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο 

επηηεπμηκφηεηαο ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ή/θαη ησλ εθάζηνηε πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ ή αθφκα 

θαη ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο εληαγκέλσλ πξάμεσλ. Θαη’ αθνινπζία, 

επηρεηξείηαη θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ αλά δηαθξηηφ 

θαλνληζηηθφ επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ.  

 

Ζ κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζε ζρέζε κε 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο δείθηε, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην ΚΚΘ πινπνίεζεο, θαζψο θαη 

ηελ κέρξη ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ/ηνκήο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, επίηεπμε ηεο ηηκήο ηνπ 

δείθηε, έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην πξψην (I) Κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Θαηφπηλ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα κεζνδνινγία, ακέζσο πην θάησ επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε επάξθεηαο ηνπ 

δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, αλά Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  
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2.2.1. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 1 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, 

δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα ζηελ επάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ1 γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πέληε (5) δεηθηψλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηξεηο (3) Δπελδπηηθέο 

Ξξνηεξαηφηεηεο.  

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ θαη ζχκθσλα κε 

ηε πξναλαθεξζείζα κεζνδνινγία, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπ.Ξξ. 2c δελ επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε Ρ2475. Ωζηφζν, ε εθηίκεζε απηή ζηεξίδεηαη ζηα δεδνκέλα κηαο θαη κφλεο 

εληαγκέλεο πξάμεο κε αθξαία ηηκή Κνλαδηαίνπ Θφζηνπο θαη κάιηζηα δηαθνξεηηθήο θχζεο/είδνπο 

απφ εθείλεο ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ βάζεη ησλ νπνίσλ ζηνρνζεηήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε 

πξνγξακκαηηδφκελε έληαμε ζην ΔΞ πέληε λέσλ έξγσλ/πξάμεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο «αλνηθηήο» 

πξφζθιεζεο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, κε 

κηθξή πξφζθαηξε ππέξβαζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

2c, ρσξίο αλάγθε αχμεζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 3a, δελ είλαη εθηθηή ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δείθηε CO01 ιφγσ ηεο αδπλακίαο ππνινγηζκνχ ηνπ ΚΚΘ 

ηνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 2.1.1. Ωο εθ ηνχηνπ, κέρξη ηελ έληαμε 

λέσλ πξάμεσλ ηθαλνχ αξηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ έλα αμηφπηζην ΚΚΘ, 

δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 

Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη, γηα ηνπο δείθηεο CO01, CO02 & CO05 ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 

3c, ιφγσ ηεο ππέξβαζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, απφ εληαγκέλεο πξάμεηο 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, θαηά 150%, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο εθηηκάηαη φηη έρεη εμαζθαιηζζεί, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ην πνζνζηφ απφθιηζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη πξάμεηο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ θαηά ηελ νινθιήξσζήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο έληαμε. Εήηεκα σζηφζν 

παξνπζηάδεηαη σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 3c, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO08 «αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε», θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10, ν δηαζέζηκνο  

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπ.Ξξνη. γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, δελ επαξθεί. 

Κε βάζε ηε δηαπίζησζε απηή θαη κε δεδνκέλν ηνλ ηθαλφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ (105) 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο κνλαδηθήο δξάζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, 

ελδερνκέλσο λα εγείξνληαη δεηήκαηα ιαλζαζκέλσλ παξαδνρψλ θαηά ηε ζηνρνζέηεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαη σο εθ ηνχηνπ, ν επαλππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο θαηά ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 112 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ εηθφλα εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ1, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην 

πξφβιεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ δελ εληνπίδεηαη 

ζηελ επάξθεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά ζηελ πζηέξεζή ηνπ σο πξνο ηελ πξφνδν πινπνίεζεο. 

Ππλεπψο, απαηηείηαη ε άκεζε έληαμε πξάμεσλ θαη ε επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ, ν νπνίνο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα επηδησθφκελα αλαπηπμηαθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. 

 

2.2.2. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Α 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ απηήο ηεο ελφηεηαο θαη κε δεδνκέλν ην πνιχ ρακειφ επίπεδν 

εθαξκνγήο ηνπ ζε ζρέζε θαη κε ηνλ κεγάιν πξνυπνινγηζκφ ηνπ, δελ πθίζηαληαη ηα αλαγθαία 

δεδνκέλα γηα ηελ αμηφπηζηε (πνζνηηθνπνηεκέλε) εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ δεηθηψλ ηνπ.  

Νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη/παξάκεηξνη πνπ δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα ζηελ εθηίκεζε απηή, είλαη νη 

εμήο: 

α) Ν ηδηαίηεξα κεγάινο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΞ. 

β) Ν πνιχ κηθξφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη ν ζρεηηθά 

κηθξφο αξηζκφο απηψλ ησλ πξάμεσλ. 

γ) Νη εληαγκέλεο πξάμεηο ζηνλ ΑΞ ζπλδένληαη κε κηθξφ αξηζκφ δεηθηψλ εθξνψλ, απφ ην κεγάιν 

πιήζνο δεηθηψλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, έλεθα ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 

ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, απφ ηνπο ζπλνιηθά δεθαέμη (16) δείθηεο εθξνψλ ηνπ 

ΑΞ, κφλν νη νθηψ (8) ζπλδένληαη κε εληαγκέλεο πξάμεηο. Ν κνλαδηθφο δείθηεο γηα ηνλ νπνίν 

δηαπηζηψλεηαη φηη ν ζπλνιηθφο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΞ πνπ «δεζκεχεηαη» γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δελ επαξθεί, είλαη ν 10501 («Άηνκα πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηε θξνληίδα 

εμαξησκέλσλ αηφκσλ»). Ωζηφζν, ην γεγνλφο απηφ, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην 2.1.2, κε δεδνκέλν φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

δηαρξνληθά κεηνχκελν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ ηεο «ελαξκφληζεο», ην νπνίν 

έρεη ήδε ιεθζεί ππ’ φςε θαηά ηελ αξρηθή ζηνρνζεζία ηνπ δείθηε ζεσξείηαη δεδνκέλε ε επάξθεηα 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ, 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο επηά (7) δείθηεο εθξνψλ πνπ ζπλδένληαη κε πινπνηνχκελεο 

παξεκβάζεηο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, φρη κφλν επαξθεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΞ2Α 

αλά Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηα, αιιά απαηηνχληαη πξφζζεηεο εληάμεηο πξάμεσλ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 11,0 εθαη. €, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε απηψλ ησλ 

πφξσλ. 
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ΟΜΑ Α.Δ. 113 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, είλαη πξνθαλέο φηη ζηελ παξνχζα θάζε / 

ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, αθ’ ελφο δελ ηίζεηαη δήηεκα επάξθεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, αθ’ εηέξνπ απνηειεί κέγα δήηεκα ε επίζπεπζε εθαξκνγήο ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, θπξίσο κε άκεζε (έγθαηξε) έληαμε λέσλ πξάμεσλ, κε ζεκαληηθή 

ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α. 

 

2.2.3. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Β 

Κε βάζε ηελ αλάιπζε θαη ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ζην Θεθάιαην 2.1.3 ηεο παξνχζαο, 

φζνλ αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ ΚΚΘ 

πινπνίεζεο κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, σο πξνο 

ηελ επάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ 

ΑΞ2Β, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο: 

 

 CO35 «Ξαηδηθή κέξηκλα θαη εθπαίδεπζε: Γπλακηθφηεηα εληζρπφκελσλ ππνδνκψλ παηδηθήο 

κέξηκλαο ή εθπαίδεπζεο» (Δπ. Ξξ.10a) 

Πχκθσλα κε ηελ, κέρξη 7/11/2019, πινπνίεζε ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 10a, ν ελ  

ιφγσ δείθηεο έρεη θαιπθζεί (100,6%) θαη γηα ηελ πιήξε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ 

απαηηείηαη ε νκαιή νινθιήξσζε ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ.  

Ωζηφζν, κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην (2.1.3) ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο, κε δεδνκέλν φηη νη πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχ 

βαζκνχ απνδνηηθφηεηα, απαηηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ δείθηε, θαζψο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο λέσλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ 

ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην θξίζηκν πεδίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ.  

 

 CO36 «γεία: Ξιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο πγείαο» 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ κέρξη ηηο 7/11/2019, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε 

έρεη ππεξθαιπθζεί ζε πνζνζηφ 236%. Ωζηφζν, κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ΚΚΘ πινπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμέηαζε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηνλ λέν πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ δείθηε, δελ ηίζεηαη δήηεκα επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, βάζεη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, αιιά 

απαηηείηαη δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ γηα λέεο πξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο. 

 

 CO35 «Ξαηδηθή κέξηκλα θαη εθπαίδεπζε: Γπλακηθφηεηα εληζρπφκελσλ ππνδνκψλ παηδηθήο 

κέξηκλαο ή εθπαίδεπζεο» (Δπ. Ξξ.9a) 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε 

CO35 ζηελ Δπ.Ξξ.9a. κέρξη ηελ 7ε/11/2019 έρεη θαιπθζεί ζε πνζνζηφ 33%. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, ήηνη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ παηδηθήο κέξηκλαο δπλακηθφηεηαο 180 

αηφκσλ, απαηηείηαη κε βάζε ην ΚΚΘ ζην επίπεδν ησλ ππνγεγξακκέλσλ θαη λέσλ 

εθηηκψκελσλ ζπκβάζεσλ πξνυπνινγηζκφο χςνπο 1,2 εθαη. επξψ, ελψ ν δηαζέζηκνο 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε αλέξρεηαη ζε 1,1 εθαη. επξψ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπ.Ξξνη. πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε είλαη νπζηαζηηθά επαξθήο, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη πηζαλή αλάγθε 

αχμεζεο ησλ πφξσλ ιφγσ πςειήο δήηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

θάιπςε απμεκέλσλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ.  

 

 Ρ2433 «Ωθεινχκελνο πιεζπζκφο ησλ πεξηνρψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδέεηαη κε παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα. Κέρξη ηελ 7ε/11/2019 ν βαζκφο 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ κε βάζε ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζην δείθηε 

αλέξρεηαη ζε 22%. Γεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ πξάμεηο δελ έρνπλ ζπκαβαζηνπνηεζεί ν 

απαηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 100% ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε, 

ππνινγίζζεθε κε βάζε ην ΚΚΘ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εθηηκψκελεο λέεο ζπκβάζεηο απηψλ 

ησλ πξάμεσλ θαη αλέξρεηαη ζε 1,54 εθαη. επξψ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 10 ηνπ 

παξαξηήκαηνο, ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ δείθηε T2433 αληηζηνηρεί 

ζε 1,79 εθαη. € θαη επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 

2.2.4. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 3 

Ρα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ3, βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ ΚΚΘ 

πινπνίεζεο κε ην αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ γηα ηνπο δείθηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ. Πχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10, βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαζ’ ελφο απφ ηνπο δείθηεο ηνπ: 

 CO31 «Δλεξγεηαθή απφδνζε: Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε θαιχηεξε 

θαηεγνξία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο »: 

Απν ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο Δπ.Ξξ.4c, θαίλεηαη φηη o ζηφρνο ηνπ δείθηε έρεη θαιπθζεί ζε 

πνζνζηφ 16%. Κε δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζηνρνζεζία ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε 

εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ 
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ηνπ δείθηε δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε/ 

επηθαηξνπνίεζε ζηηο ηηκέο ζηφρνπο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ 

επί πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε αμηνπηζηία ηα ΚΚΘ ηνπο. 

 

 CO32 «Δλεξγεηαθή απφδνζε: Κείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ» 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο, ν ελ ιφγσ δείθηεο έρεη θαιπθζεί θαηά 

61%. Κε βάζε ην ΚΚΘ ησλ πξάμεσλ ζην ζηάδην ησλ εθηηκψκελσλ λέσλ ζπκβάζεσλ ν 

απαηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ ηνπ δείθηε 

αλέξρεηαη ζε 502,8 ρηι. επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

δείθηε ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο.  

 

 CO34 «Δλεξγεηαθή απφδνζε: Κείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ»  

Κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζπλδένληαη πξάμεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη κε ηνλ δείθηε 

CO31 θαη αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα δεηήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

ΚΚΘ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη εθηθηή ε αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ ηνπ δείθηε. Ωζηφζν, κε βάζε 

ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπ.Ξξ. 4c, 

κεηά θαη ηελ αχμεζή ηνπ θαηά ηελ πξνηεηλφκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ, ε νπνία έρεη 

ππνβιεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εθηηκάηαη φηη επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

δείθηε. 

 

 CO21 «Ξξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ: Ξιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ κέηξα δαζηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε κία εληαγκέλε πξάμε ζηελ Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 5a έρεη θαιπθζεί ζην 100%. Κε δεδνκέλν φηη, ε επηηπρήο πινπνίεζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ηζνδπλακεί κε ηελ πιήξε επίηεπμε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε, ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζην CO21 είλαη επαξθήο.  

 

 CO09 «Αεηθφξνο Ρνπξηζκφο: Αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ» 

Κε βάζε ηελ πινπνίεζε ηεο Δπ.Ξξνη. 6c, ν πξνγξακκαηηθφο ζηφρνο ηνπ δείθηε CO09 έρεη 

ππεξθαιπθζεί θαηά 57%. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πιήξε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ ελ ιφγσ δείθηε, θαζψο αξθεί 

ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ήδε εληαγκέλσλ πξάμεσλ. 
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 CO18 «Ύδξεπζε: Ξξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο 

χδξεπζεο» 

Πχκθσλα  κε ηελ, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ ζην 

ΔΞ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε ζην ΔΞ, επηηπγράλεηαη 

θαηά 181%. Ωο εθ ηνχηνπ, ε νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δεθαπέληε (15) 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ αξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ ηνπ δείθηε θαη δελ 

πθίζηαηαη δήηεκα επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηηκήο ζηφρν ζην ΔΞ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο πςειέο εθπηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά ην 

ζηάδην ηεο δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 

 CO23 «Φχζε θαη βηνπνηθηιφηεηα: Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε γηα λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν θαζεζηψο δηαηήξεζεο» 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ ν ελ ιφγσ δείθηεο ζπλδέεηαη 

κε κία πξάμε, ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο ΡΑΞΡνΘ. Γεδνκέλσλ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ρσξηθέο 

ζηξαηεγηθέο ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηεξείηαη αμηνπηζηίαο 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί.  

 

 CO38 «Αζηηθή αλάπηπμε: Γεκηνπξγία ή αλάπιαζε ππαίζξησλ ρψξσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο» 

Κε δεδνκέλα ηα εληνπηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία 

ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζε επίπεδν ΔΞ, ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο σο 

πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

επί ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

είλαη αλαγθαίνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε θαηά ηελ επηθείκελε 

αλαζεψξεζε, φπσο πξνηείλεηαη ζε επφκελν κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

 

2.2.5. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 4 

Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ παξνπζηάδεη έληνλν πξφβιεκα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ, ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθά πςειφηεξνπ ΚΚΘ ησλ πινπνηνχκελσλ έξγσλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

πξνγξακκαηηθφ. Πχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο, 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα αλά δείθηε εθξνψλ: 

 CO13 «Νδηθφ δίθηπν: Ππλνιηθφ κήθνο λέσλ νδψλ» 

Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κε βάζε ηε, κέρξη 7/11/2019, πινπνίεζε ηεο Δπ.Ξξ. 7b έρεη 

θαιπθζεί κφλν θαηά 53,7%. Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηηκήο ησλ 12,01 ρικ λέσλ δξφκσλ πνπ 

ππνιείπεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, βάζεη ηνπ ΚΚΘ ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ, απαηηνχληαη επηπιένλ 28,5 εθαη. επξψ, γηα αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο 
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παξεκβάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαη κε δεδνκέλν φηη ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα δξάζεηο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 6,9 εθαη. ζπκπεξαίλεηαη φηη, 

ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε δελ επαξθεί. Κε 

δεδνκέλε, φκσο, ηελ ζεκαληηθή ππεξθάιπςε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ επφκελνπ δείθηε (CO14), 

ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε CO13 θαηά ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε 

ηνπ ΔΞ. 

 

 CO14 «Νδηθφ δίθηπν: Ππλνιηθφ κήθνο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ή αλαβαζκηζκέλσλ νδψλ» 

Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν δείθηε ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 7b, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πινπνίεζεο ηεο 7εο/11/2019 πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο έρεη ππεξθαιπθζεη ππεξβαίλνληαο ηελ 

ηηκή ζηφρν ηνπ θαηά 47,9%. Ππλεπψο, ε νινθιήξσζε ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ δείθηε CO14 επαξθεί γηα ηελ πιήξε επίηεπμε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ 

ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε θαηά ηελ 

επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ. 

 

Ππλνςίδνληαο, απφ ηελ παξαπάλσ δηεξεχλεζε, πξνθχπηεη φηη ζην επίπεδν ηνπ ΑΞ4, νη επηπιένλ, 

ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ, πφξνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηεο 

Δπ.Ξξ. 7b αλέξρνληαη ζε 21,6 εθαη. €. Ρν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο επηθείκελεο πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ηεο νπνίαο ην ζρέδην 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην Θεθάιαην 5 ηεο παξφληνο παξαδνηένπ, φρη ηφζν σο πξνο ηελ 

αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, φζν κε ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ 

ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΑΞ. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΝΑΦΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Πχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κεζνδνινγία, ε νπνία έρεη πεξηγξαθεί ζην πξψην Κέξνο (Η) ηεο 

παξνχζαο Έθζεζεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ, 

ηφζν σο δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, φζν θαη σο πξάμεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί σο πξνο ηηο 

βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ήηνη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ηνπο ηχπνπο δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξξφγξακκα θαη σο πξνο ηνπο 

δείθηεο εθξνψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο απνηππψλεηαη ζηνπο πίλαθεο 11α-11ηα, 12, 13α-

13ηα θαη 14, κε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ζηνπο πίλαθεο 11α-11ηα θαη 13α-13ηα 

θαη κε ζπλζεηηθά ππνινγηζηηθά/πνζνηηθά ζηνηρεία ζηνπο πίλαθεο 12 θαη 14, σο βαζκνί 

ζπλάθεηαο, ηφζν ζε επίπεδν Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, φζν θαη ζε επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, αιιά 

θαη ζην ζχλνιν ηνπ ΔΞ.  

 

3.1. ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΡΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΩΛ ΠΡΖ ΙΝΓΗΘΖ ηεο ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Πην παξφλ θεθάιαην, σο δξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί 

κε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ θαη εμεηάδεηαη ε ζπλάθεηα απηψλ ησλ 

δξάζεσλ, πξνο ηηο εμήο ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, ήηνη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ θαιχπηεη ην Ξξφγξακκα ζχκθσλα κε ηα 

πεξηερφκελά ηνπ, ηνπο ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα θαη κε 

ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.  

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 12 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ν νπνίνο ζπλζέηεη 

θαη πνζνηηθνπνηεί ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 11α-11ηα, πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

επξήκαηα: 

 Ν ζπλνιηθφο βαζκφο (ζε επίπεδν Ξξνγξάκκαηνο) άκεζεο ζπλάθεηαο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί, κέρξη θαη ηηο αξρέο Λνεκβξίνπ 2019, σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο είλαη 

πςειφο (0,73), ελψ ν βαζκφο «αξλεηηθήο ζπλάθεηαο», ήηνη εθείλνο πνπ εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί θαη δελ ζρεηίδνληαη κε αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα είλαη πνιχ ρακειφο (0,07). 

Σακειφο, επίζεο, είλαη θαη ν βαζκφο «ειιεηκκαηηθήο ζπλάθεηαο» (0,11), ήηνη εθείλνο πνπ 

εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα θαη δελ θαιχπηνληαη 

απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί (ηέζζεξεηο ζηηο ηξηάληα έμη).  

Ρέινο πέξαλ απηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη έλα κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζην 

ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ έκκεζε ζπλάθεηα κε αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο πνπ ζρεδηάζζεθε λα θαιπθζνχλ απφ ην Ξξφγξακκα. Απηή ε πεξίπησζε 

εθθξάδεηαη σο βαζκφο έκκεζεο ζπλάθεηαο, κε ηηκή 0,10 ιεηηνπξγψληαο «επηθνπξηθά» ζηνλ 

βαζκφ άκεζεο ζπλάθεηαο.  
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 Ωο πξνο ηε ζπλνιηθή ζπλάθεηα (ζε επίπεδν Ξξνγξάκκαηνο) ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί, ζε ζρέζε κε ηνπο ηχπνπο ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Ξξφγξακκα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπλάθεηαο (ηαχηηζεο) είλαη κέζνο (0,61). 

Απηφο ν κέζνο βαζκφο ζπλάθεηαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ειιεηκκαηηθήο 

θάιπςεο δξάζεσλ ηνπ ΔΞ (0,34), φηαλ γηα είθνζη επηά (27) απφ ηνπο νγδφληα (80) ηχπνπο 

ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ δελ έρνπλ εμεηδηθεπζεί αληίζηνηρεο δξάζεηο. 

Γειαδή, φπσο έρεη αλαιπηηθά αλαθεξζεί/πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο, ζε νξηζκέλνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο (ΑΞ2Α, ΑΞ2Β θαη ΑΞ4) δελ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί δξάζεηο γηα θάπνηεο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, παξ’ φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ αληίζηνηρσλ 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ.  

Ρέινο, έλαο κηθξφο αξηζκφο δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί (έμη ζηηο εβδνκήληα έμη) δελ 

ηαπηίδνληαη/ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ηχπνπο δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα. Απηή ε 

πεξίπησζε εθθξάδεηαη κε έλα πνιχ κηθξφ βαζκφ (0,08) «ειιεηκκαηηθήο ηαχηηζεο» ησλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί κε ηνπο ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Ξξφγξακκα. 

 Όζνλ αθνξά, ηέινο, ζηνλ ζπλνιηθφ (ζε επίπεδν Ξξνγξάκκαηνο) βαζκφ ζπλάθεηαο/ζχλδεζεο 

ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί κε δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ, απηφο είλαη πςειφο (0,71), 

κε δεδνκέλν φηη, αθ’ ελφο δελ εθθξάδεηαη κε δείθηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΞ, 

βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθ’ εηέξνπ γηα ηνλ ίδην ιφγν βάζεη ηνπ Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΠΓΔ) ηνπ ΔΠΞΑ, θάπνηεο δξάζεηο ηνπ ΔΞ παξαθνινπζνχληαη κε 

«πξφζζεηνπο δείθηεο» εθξνψλ, εθηφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ.  

Ζ πεξίπησζε απηή (ησλ «πξφζζεησλ δεηθηψλ») εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ βαζκνχ «ειιεηκκαηηθήο 

ζχλδεζεο» δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί (14 ζηηο 76) κε επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ, 

ν νπνίνο έρεη ηε ηηκή 0,18.  

Ξέξαλ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ελλέα (9) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ απφ ηνπο 

ζπλνιηθνχο πελεληαηξείο (53) δελ ζπλδένληαη κε δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, πεξίπησζε 

ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ βαζκνχ «ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο δεηθηψλ», ν νπνίνο έρεη ηηκή 

0,17.  

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (ζην 

ζχλνιφ ηνπ), δηαπηζηψλεηαη σο ζπκπέξαζκα, φηη νη βαζκνί εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο ζην ζηάδην εμεηδηθεχζεσλ δξάζεσλ είλαη πςεινί, ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη σο πξνο ηνπο δείθηεο εθξνψλ, ελψ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο κε εμεηδίθεπζε λέσλ δξάζεσλ ζε νξηζκέλνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ησλ νπνίσλ 

δελ έρεη εμεηδηθεπζεί ην ζχλνιν ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ 

απηνχο, ή/θαη κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο θαηά 

ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ. 
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Νη πεξηπηψζεηο απηέο θαίλνληαη/αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζε 

επίπεδν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 

3.1.1. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 1 

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί σο 

πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα, ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, πνπ ζρεδηάζζεθε λα θαιπθζνχλ απ’ απηφλ, φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ (εθξνψλ).  

Ππγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, ππεξβαίλνληαο θαηά 30,5% ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ1, θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ (9/10) ηνπ 

ΑΞ. Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, φζνλ αθνξά ζηε κνλαδηθή αλαπηπμηαθή αλάγθε ηνπ ΑΞ1 

πνπ δελ έρεη θαιπθζεί θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε «ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ θαηάιιειν 

κεραληζκφ, γηα αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο» ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ3, πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πηλάθσλ 11α θαη 11γ, φηη ε ελ ιφγσ 

αλάγθε ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ1, έρεη θαιπθζεί απφ δχν δξάζεηο ηνπ ΘΠ1, πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί. 

Βάζεη ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ1, ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ ΘΠ3 πνπ δελ έρεη 

θαιπθζεί, ζπλδέεηαη κε ηελ ελδεηθηηθή δξάζε ηεο Δπ.Ξξνη. 3a γηα ηελ «ελίζρπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ», βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο 

είλαη ε ίδξπζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ, κέζσ ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ1. Ππλεπψο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηεο 

ζρεηηθήο δξάζεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ, ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ1, ε κε εμεηδίθεπζε ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο ηνπ ΘΠ3, ζεσξείηαη 

δηθαηνινγεκέλε. Ρέινο, ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ θαη κε δεδνκέλε ηε 

κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί πιένλ, ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ3, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηνλ πεξηνξηζκέλν 

«σθέιηκν» ρξφλν πνπ απνκέλεη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην ΔΞ. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ (εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ) ηνπ ΑΞ1 κε ηηο 

αληίζηνηρεο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ην γεγνλφο φηη 

είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Γεθανθηψ (18) εθ ησλ δεθαελλέα (19) δξάζεσλ ηνπ ΑΞ1 πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ηαπηίδνληαη 

κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, θαιχπηνληαο σζηφζν ηηο δεθαηξείο (13) απφ ηηο δεθαέμη (16) 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΑΞ1.  

 Νη ελ ιφγσ ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ1, νη νπνίεο δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

δξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ, αλαθέξνληαη α) ζηελ ελίζρπζε ησλ θνξέσλ ηνπ 

ηνκέα ηεο πγείαο ζηε Ξεξηθέξεηα γηα αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

πγείαο (Δπ.Ξξνη.2c), β) ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε Έξεπλαο/Ρερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκηψλ ζηε παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε ηνπηθήο 
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πξνέιεπζεο ησλ ελδηάκεζσλ ή/θαη πξψησλ πιψλ (Δπ.Ξξνη.3d) θαη γ) ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ (Δπ.Ξξνη.3a), πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 Νη ζπγθεθξηκέλεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ1, κε δεδνκέλε ηελ θάιπςε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ΑΞ απφ αληίζηνηρεο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ, ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηνχλ σο 

πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο θαηά ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηελ πξναλαθεξζείζα ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΞ1 κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνπ δείθηεο 

εθξνψλ, δηαπηζηψλεηαη πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα (0,88), κε δεδνκέλν, αθ’ ελφο φηη ην ζχλνιν 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ζπκβάινπλ ζε επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο ηνπ ΑΞ, αθ’ εηέξνπ φηη κε 

βάζε ηηο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ, έρεη θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ δέθα (10) δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ 

ΑΞ. Ωζηφζν, κε βάζε ηνπο πίλαθεο 11α, 11β θαη 11γ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο 

παξαδνηένπ, ζην επίπεδν θάιπςεο ησλ δεηθηψλ αλά Θεκαηηθφ Πηφρν, πξνθχπηεη φηη απφ ηηο 

εμεηδηθεχζεηο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ δελ έρνπλ θαιπθζεί δχν (2) δείθηεο: Ν δείθηεο εθξνψλ 

κε θσδηθφ CO28 ζηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 1 θαη ν δείθηεο εθξνψλ κε θσδηθφ CO04 ζηνλ Θεκαηηθφ 

Πηφρν 3.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε κε θσδηθφ CO28 «Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε γηα 

λα εηζάγνπλ λέα πξντφληα ζηελ αγνξά», ν νπνίνο πξνζηέζεθε ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 

1b κε ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ (Γεθέκβξηνο 2018), ελψ είραλ ήδε εμεηδηθεπζεί νη αληίζηνηρεο 

δξάζεηο ηεο ελ ιφγσ Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο σζηφζν λα ηνλ πεξηιακβάλνπλ, θαζψο 

ηφηε δελ απνηεινχζε επηρεηξεζηαθφ δείθηε ηνπ ΘΠ1. Ππλεπψο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη κε 

βάζε ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Δπ.Ξξνη. 1b, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαιχπηεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγείηαη δήηεκα ειιεηκκαηηθήο 

θάιπςεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ΘΠ1. 

Ρέινο, ζε ζρέζε κε ηε κε θάιπςε ηνπ δείθηε εθξνψλ κε θσδηθφ CO04 ζην πιαίζην ηνπ 

Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 3, αλαθέξεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα ελδεηθηηθή δξάζε ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 3a πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ, ηεο νπνίαο ε αλαγθαηφηεηα 

πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθείκελεο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

ΔΞ.  

Ππλεπψο, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο φηη ε ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ζην 

πιαίζην ηνπ ΑΞ1, είλαη πςεινχ βαζκνχ κε δπλαηφηεηεο ελίζρπζήο ηεο, θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ 

επηκέξνπο παξακέηξσλ ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο θαηά ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ, 

αιιά θαη ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, νχησο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη λένη 

δείθηεο πνπ πξνζηέζεθαλ θαηά ηελ 2ε Αλαζεψξεζε, ζηηο ήδε εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ ΑΞ. 

Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο παξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ηνπ ΑΞ1. 
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3.1.1.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 1 

Πην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 1, έρνπλ εμεηδηθεπζεί έμη (6) δξάζεηο, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ άκεζα θαη ζηηο ηξεηο (3) δηαγλσζκέλεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν. Νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ν πξνυπνινγηζκφο 

ησλ νπνίσλ έρεη ππεξβεί ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΘΠ1 θαηά 36,7%, έρνπλ θαιχςεη 

ην ζχλνιν ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΞ, ζην πιαίζην ησλ δχν 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν, ήηνη ησλ 

Δπ.Ξξνη. 1a θαη 1b. Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11α, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ζπλδέεηαη κε πέληε (5) απφ ηνπο ζπλνιηθά έμη (6) επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο 

εθξνψλ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ. Ν κνλαδηθφο δείθηεο πνπ δελ θαιχπηεηαη, είλαη εθείλνο κε 

θσδηθφ CO28, γηα ηνλ νπνίνλ έρεη γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ ΑΞ1.  

Ππλεπψο, νη παξεκβάζεηο (εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ) ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 1, 

παξνπζηάδνπλ πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα, σο πξνο φιεο ηεο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο 

Ξαξέκβαζήο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε θαηά ηελ 

επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ. 

 

3.1.1.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 2 

Όζνλ αθνξά ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 2, έρνπλ εμεηδηθεπζεί ηέζζεξεηο (4) δξάζεηο, θαιχπηνληαο ην 

ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ άκεζα ή έκκεζα θαη ζηηο (2) 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν.  

Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαιχπηνληαη νη ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο πέληε 

(5) αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 2b θαη 2c. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11β, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ζπκβάιιεη 

ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ εθ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΔΞ, θαιχπηνληαο απφιπηα ην ζχλνιν ησλ 

ηξηψλ (3) επηρεηξεζηαθψλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΘΠ2. Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ2, φπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζσ ησλ εμεηδηθεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

δξάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζεηηθέο πξννπηηθέο σο πξνο ηελ 

ηζνξξνπεκέλε εθαξκνγή ηνπ ΘΠ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ΑΞ1. 

 

3.1.1.3. Θεκαηηθόο Πηόρνο 3 

Πην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 3, έρνπλ εμεηδηθεπζεί ελλέα (9) δξάζεηο νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ άκεζα ζηηο ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο πέληε (5) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 3. Νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΘΠ3 θαηά 35% πεξίπνπ, θαιχπηνπλ ηηο πέληε (5) απφ 

ηηο επηά (7) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 3a, 3c & 3d, ελψ 

παξάιιεια, νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζπλδένληαη κε έμη (6) απφ ηνπο επηά (7) δείθηεο εθξνψλ 

ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 3. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 11γ ηνπ παξαξηήκαηνο θαη φπσο 
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πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζπλνιηθά ζηνλ ΑΞ1, ηφζν ε 

αλαπηπμηαθή αλάγθε πνπ δελ θαιχπηεηαη, φζν θαη ν κνλαδηθφο δείθηεο εθξνψλ κε θσδηθφ CO04, 

πνπ επίζεο δελ θαιχπηεηαη, ζπλδένληαη άκεζα κε ηε κία εθ ησλ δχν κε θαιππηφκελσλ 

ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΘΠ3, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ππλεπψο, ιακβάλνληαο ππ’ 

φςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ3, σο πξνο ηε 

Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ν νπνίνο αμηνινγείηαη σο πςειφο, δχλαηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά 

κεηά ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ. 

 

3.1.2. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Α 

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί σο 

πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα, ζε ζρέζε 

κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ είρε ζρεδηαζζεί λα θαιχςεη, αιιά απφ κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα 

ζε ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, αληηζηνηρψληαο ζην 83,2% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ΑΞ, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα. Ωζηφζν, πθίζηαληαη ηέζζεξεηο (4) δξάζεηο ηνπ ΑΞ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΘΠ9, νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ άκεζα δηαγλσζκέλεο αλάγθεο 

ηνπ ΘΠ9. Νη δξάζεηο απηέο αλαθέξνληαη: 

α) Πηελ αλάπηπμε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Κεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

β) Πηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

γ) Πηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ, εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

ινηπψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΝΡΓ «ΡΑΞΡνΘ ΑΟΘΑΓΗΑ 2020 ΑΚΘΔ». 

δ) Πηηο δξάζεηο Δκςχρσζεο, πνζηήξημεο θαη Γεκνζηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο 

ΡΑΞΡνΘ. 

Δθ ησλ δξάζεσλ απηψλ, ε κία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ «εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε», ζπκβάιεη έκκεζα ζε κία αλαπηπμηαθή αλάγθε ηνπ ΔΞ, ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο, 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ ζπκβάιινπλ, νχηε άκεζα, νχηε έκκεζα ζε αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΔΞ, ηαπηίδνληαη κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ2Α θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 9i θαη 9vi. Ζ αληίθαζε απηή, ζπκβαίλεη θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε 

άιισλ δξάζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάινπλ άκεζα ζε αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ. 

πφ ην πξίζκα απηφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο είλαη αθφκα πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε εθείλνλ πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. 
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Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ (εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ) ηνπ ΑΞ2Α κε ηηο 

αληίζηνηρεο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην γεγνλφο φηη ζην 

Ξξφγξακκα αλαθέξνληαη σο ελδεηθηηθέο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Δίθνζη ηξείο (23) εθ ησλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) δξάζεσλ ηνπ ΑΞ2Α πνπ έρνπλ εμεηδηεθπζεί 

ηαπηίδνληαη κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, θαιχπηνληαο σζηφζν ηνπο είθνζη δχν (22) απφ 

ηνπο ηξηάληα έμη (36) ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ. 

 Νη δεθαηέζζεξεηο (14) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ2Α, νη νπνίεο δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ, είλαη νη εμήο:  

o 9i.iv. ηνρεπκέλα κέηξα ελίζρπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

o 9ii.iii. Οκάδεο Βειηίσζεο πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ρνκά. 

o 9iii.ii. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο. 

o 9iii.v. ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (ΤΓ). 

o 9iii.vi. Αλακφξθσζε ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αλαπεξίαο. 

o 9iv.ii. Δλίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

o 9iv.iii. Παξνρή πεξίζαιςεο (ελίζρπζε θνηλσληθψλ ηαηξείσλ / γηαηξνί ζην ζπίηη). 

o 9iv.vi. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δνκψλ αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο. 

o 9iv.vii. Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο. 

o 9iv.viii. Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ (Γνκή) Πξσηνβάζκηαο 

Πεξίζαιςεο γηα ηε πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

o 9v.i. Δπαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

o 9v.ii. Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

o 9v.iii. Γξάζεηο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

o 9vi.i. Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

δεκνζηφηεηαο. 

 Νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε, ηφζν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΓ ΔΞ 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Αξρήο, φζν θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ ησλ πνπξγείσλ γείαο θαη Δξγαζίαο 

θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, δχλαηαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α) Γξάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ άκεζν πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΓ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ θαη νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα εμεηδηθεπζνχλ ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα. 

(9iii.v, 9iv.vii, 9iv.viii, 9v.i) 

β) Γξάζεηο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ άκεζν πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΓ ΔΞ 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ρσξίο σζηφζν λα έρεη εθιείςεη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο.  

(9i.iv, 9ii.iii, 9iv.ii, 9iv.iii, 9iv.vi, 9vi.i) 

γ) Γξάζεηο ησλ νπνίσλ ε ελεξγνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

νξηδφληησλ πνιηηηθψλ ησλ πνπξγείσλ. 
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 (9v.ii, 9v.iii) 

δ) Γξάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζε νξηδφληηεο πνιηηηθέο πνπξγείσλ θαη νη νπνίεο δελ 

απνηεινχλ πιένλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 (9iii.ii, 9iii.vi) 

 Κε βάζε ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά ηελ επηθείκελε 

Αλαζεψξεζε, ε δηαηήξεζε ή κε, νξηζκέλσλ εθ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δξάζεσλ ζηε Ινγηθή 

ηεο Ξαξέκβαζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν «σθέιηκν» ρξφλν 

πνπ απνκέλεη γηα ηελ έληαμε αληίζηνηρσλ πξάμεσλ ζην ΔΞ.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΞ2Α κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνπ δείθηεο 

εθξνψλ, δηαπηζηψλεηαη κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα (0,68), κε δεδνκέλν φηη, αθ’ ελφο πθίζηαληαη 

δξάζεηο νη νπνίεο δελ ζπκβάινπλ ζε δείθηεο ηνπ ΔΞ, αθ’ εηέξνπ πθίζηαληαη επηρεηξεζηαθνί 

δείθηεο ηνπ ΑΞ2Α, νη νπνίνη δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο εμεηδηθεπζείζεο δξάζεηο. Ωο πξνο ην 

πξψην ζθέινο, ήηνη ησλ δξάζεσλ πνπ δελ ζπκβάινπλ ζε επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο, ιακβάλνληαο 

ππ’ φςε ην γεγνλφο φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ λα 

ζπλδέεηαη κε ηνπο δείθηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη κε δεδνκέλν φηη νη ελ ιφγσ δξάζεηο 

ηαπηίδνληαη κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ2Α, θαιχπηνληαο παξάιιεια θαη 

αληίζηνηρεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, δελ δηαπηζηψλνληαη δεηήκαηα σο πξνο ηε ζπλάθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ζην γεγνλφο φηη ηξεηο (3) εθ ησλ δέθα πέληε (15) δεηθηψλ 

εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ αληίζηνηρεο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ, παξά ηνλ 

ζρεηηθά κηθξφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε απηνχο ηνπο δείθηεο, ην πξφβιεκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζην ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ηνπ ΑΞ2Α. 

 

3.1.2.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 8 

Πην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 8, έρνπλ εμεηδηθεπζεί ηξεηο (3) δξάζεηο, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ άκεζα θαη ζηηο ηξεηο (3) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν. Νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο έρεη 

ππεξβεί ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΘΠ θαηά 15%, έρνπλ θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ 

ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΞ, ζην πιαίζην ησλ δχν Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, ήηνη ησλ Δπ.Ξξνη. 8iii θαη 8v. 

Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11ε, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ 

δξάζεσλ ζπλδέεηαη κε ηνπο δχν (2) δείθηεο εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΘΠ8.  

Ωο εθ ηνχηνπ, κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ8 ζε ζρέζε κε φια ηα δηαθξηηά κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφο. 
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3.1.2.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 (ΔΘΡ) 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11ζ ηνπ παξαξηήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 

έρνπλ εμεηδηθεπζεί είθνζη κία (21) δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 80% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ. Νη δξάζεηο απηέο θαιχπηνπλ άκεζα θαη 

ηηο πέληε δηαπηζησκέλεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΘΠ9 (ΔΘΡ), ελψ 

δχν (2) απφ απηέο ηηο αλάγθεο θαιχπηνληαη έκκεζα απφ πέληε εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο. Απφ ηηο 

ζπλνιηθά ηξηάληα ηξεηο (33) ελδεηθηηθέο πξάμεηο ηνπ ΔΞ ζην πιαίζην ησλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΘΠ9 κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΘΡ (9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9v, 9vi), 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δξάζεηο νη δεθαελλέα (19). Γηα ηηο δεθαηέζζεξεηο ελδεηθηηθέο 

δξάζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ηνπ ΘΠ9, έρεη γίλεη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζην θεθάιαην 3.1.2, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ ΑΞ2Α. 

Ρέινο σο πξνο ηνπο δείθηεο εθξνψλ, νη δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζπλδένληαη κε ηελ 

επίηεπμε έληεθα (11) εθ ησλ ζπλνιηθά δεθαηεζζάξσλ (14) επηρεηξεζηαθψλ δεηθηψλ. Νη δείθηεο 

νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη είλαη εθείλνη κε θσδηθνχο Ρ2472 ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9iv 

θαη 11301 & 11302 ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9v. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηεο κε θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο θαη επεμεξγαζίαο θαηά ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ, θαζψο 

επίζεο θαη λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο 

ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 9iv θαη 9v, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο εθξνψλ. 

 

3.1.3. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Β 

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί σο 

πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα, ζε ζρέζε 

ηφζν κε ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο πνπ ζρεδηάζζεθε λα θαιπθζνχλ απφ απηφλ, φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, ππεξβαίλνληαο θαηά 30% ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Β, θαιχπηεη άκεζα κφλν ηέζζεξεηο (4) εθ ησλ έμη (6) αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΑΞ, ελψ σο πξνο ηηο δέθα (10) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ, 

θαιχπηνληαη απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ηνπ ΑΞ, κφλν νη πέληε (5). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ ΑΞ2Β, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ, παξνπζηάδεη 

αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην κείγκα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο αληζνβαξνχο εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ, είλαη ε χπαξμε αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δεηθηψλ ηνπ ΑΞ 

ρσξίο άκεζε ζπλάθεηα/ζχλδεζε κε ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, θαζψο επίζεο θαη ην 

γεγνλφο φηη 50% ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ παξακέλνπλ αλελεξγέο.  

Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, θαηά θχξην ιφγν, ηφζν νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο, φζν θαη νη 

αληίζηνηρνη δείθηεο εθξνψλ πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζπλδένληαη 
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κε ηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 9b θαη 9c ηνπ ΘΠ9, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε παξεκβάζεηο 

ηεο Πηξαηεγηθήο ΝΣΔ Κάλεο θαη ζε παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

αληίζηνηρα, κε κηθξνχο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Β. Δπηπξνζζέησο, ε θαζπζηέξεζε ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο, είλαη ελ 

κέξεη αηηηνινγεκέλε, θαζψο, νη κελ παξεκβάζεηο ηεο Πηξαηεγηθήο ΝΣΔ απαίηεζαλ ζεκαληηθφ 

ρξφλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ Πηξαηεγηθήο, γηα ηηο παξεκβάζεηο δε 

ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ γηα ηελ Θνηλσληθή Νηθνλνκία δελ έρεη αθφκα θαηαιήμεη. 

Ππλεπψο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζρεηηθά 

κηθξφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, ν ρακειφο βαζκφο 

ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο 

ηνπ ΑΞ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθείκελεο 

Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ αληίζηνηρεο ιχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ. 

Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδεηαη, πνιχ ζπλνπηηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ηνπ ΑΞ2Β. 

 

3.1.3.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 (ΔΡΞΑ) 

Πην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζπλνιηθά πέληε (5) 

δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΘΠ9 κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην ΔΡΞΑ, θαηά 8%. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11η, νη δξάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ 

άκεζα ζε ηξεηο (3) απφ ηηο ζπλνιηθά πέληε (5) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν, θαιχπηνληαο παξάιιεια ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο νθηψ (8) 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΘΠ 9 (9a, 9b, 9c, 9d). Δπηπιένλ 

αλαθέξεηαη, φηη νη δξάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηξηψλ (3) δεηθηψλ 

εθξνψλ ηνπ ΘΠ9, ελψ δχν (2) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΘΠ9 (CO01 θαη CO02), δελ ζπλδένληαη κε 

θακκία απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί. Νη ελ ιφγσ δείθηεο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ9 πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί, ζπλδένληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηηο 

αλελεξγέο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 9b θαη 9c, γηα ηηο νπνίεο ηα πξνβιήκαηα ελεξγνπνίεζήο 

ηνπο παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά πξνεγνπκέλσο, κε αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ΑΞ2Β. 

 

3.1.3.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 10 

Πην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 10, έρνπλ εμεηδηθεπζεί δχν (2) δξάζεηο, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ άκεζα θαη ζηηο δχν (2) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ ζρεδηάζζεθε λα 

θαιπθζνχλ απφ ηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ. Νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί θαη ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο έρεη ππεξβεί ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ΘΠ10 θαηά 52%, έρνπλ θαιχςεη κία απφ ηηο δχν ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ΔΞ, ζην πιαίζην ηεο κνλαδηθήο Δπελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
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ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν (Δπ.Ξξνη. 10a). Ζ ελδεηθηηθή δξάζε, ε νπνία δελ έρεη θαιπθζεί 

απφ ηηο αληίζηνηρεο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ10, αλαθέξεηαη ζηελ «αλαβάζκηζε 

ησλ ππνδνκψλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο», ηεο νπνίαο ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 

ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηελ Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο 050, αληηζηνηρεί ζην 8,3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ10. Ωο εθ ηνχηνπ, κε απηά σο δεδνκέλα, ε ζπλάθεηα ησλ δξάζεσλ πνπ 

έρνπλ εμεηδηθεπζεί σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ10, θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή, ζ’ απηφ ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ. 

 

3.1.4. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 3 

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 3, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί σο 

πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα, ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ, πνπ ζρεδηάζζεθε λα θαιπθζνχλ απφ απηφλ, φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ.  

Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ ΑΞ3 έρνπλ εμεηδηθεπζεί είθνζη δχν (22) δξάζεηο αζξνηζηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 115% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3. Δμ’ απηψλ, άκεζε 

ζπλάθεηα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΑΞ3, έρνπλ νη δεθαεπηά (17) δξάζεηο, νη νπνίεο 

σζηφζν θαιχπηνπλ ηηο επηά (7) απφ ηηο νθηψ (8) ζπλνιηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ΑΞ3. Ζ κνλαδηθή αλαπηπμηαθή αλάγθε ηνπ ΑΞ3, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη 

άκεζα απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο ησλ δξάζεσλ, είλαη ε αλάγθε γηα κηθξήο θιίκαθαο παξεκβάζεηο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6a, δελ έρεη αθφκα θαιπθζεί απφ 

δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, θαζψο κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΓ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο πξννξίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο ΝΣΔ 

Κάλεο. 

Όζνλ αθνξά δε, ζηηο έμη (6) δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη κφλν 

εκκέζσο κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΑΞ3, δεκηνπξγνχλ κία αληίθαζε σο πξνο ηε 

ζπλάθεηά ηνπο κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο ηαπηίδνληαη κε 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ3. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίθαζε είλαη πην εκθαλήο ζηνλ ΘΠ5, ζηνλ νπνίν 

ε κνλαδηθή αλαπηπμηαθή αλάγθε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο είλαη ε 

χπαξμε Νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ δηάβξσζε, 

ελψ νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο, θαζψο επίζεο θαη νη επηρεηξεζηαθνί δείθηεο εθξνψλ αλαθέξνληαη ζε 

δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ σο 

ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (ππξθαγηέο, πιεκκχξεο θιπ). Ππλεπψο, κε βάζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθείκελεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο, σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ5. 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 129 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ (εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ) ηνπ ΑΞ3, 

ζε ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 12, 

απηφο αμηνινγείηαη σο κέζνο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν ησλ είθνζη δχν (22) δξάζεσλ 

πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, νη δέθα ελλέα (19), ήηνη ην 86% ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ, 

ηαπηίδνληαη κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ3. Ωζηφζν, παξά ηελ ππέξβαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ3, κε βάζε ηηο εμεηδηθεχζεηο, δελ έρνπλ θαιπθζεί αθφκα ηξεηο (3) εθ 

ησλ δέθα ηεζζάξσλ (14) ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ. Νη δξάζεηο απηέο αθνξνχλ ζε κία 

ελδεηθηηθή δξάζε ηνπ ΘΠ5 γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

έγθαηξεο εηδνπνίεζεο γηα πιεκκχξεο θαη δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ζε δχν ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ 

ΘΠ6 γηα έξγα αμηνπνίεζεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ γηα ρξήζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, θαζψο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αζηηθήο αλάπηπμεο. Όπσο, 

φκσο, έρεη αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα ζηελ παξνχζα έθζεζε, νη ελ ιφγσ δξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ΔΞ είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε θαζνιηθή θάιπςή 

ηνπο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ ΔΞ θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, νη ζπγθεθξηκέλεο 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο αλαγθαηφηεηάο 

ηνπο, ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηνπ βαζκνχ εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. 

Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ ελεξγνπνεκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ3 κε ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ ηνπ, δηαπηζηψλεηαη πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα (0,71), κε 

δεδνκέλν φηη δεθαεπηά (17) δξάζεηο απφ ηηο είθνζη δχν (22) πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζπλδένληαη 

κε ηνπο έληεθα (11) απφ ηνπο ζπλνιηθά δψδεθα (12) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ. Ρν πνζνζηφ δε, 

ησλ παξεκβάζεσλ πνπ δελ ζπκβάινπλ ζε δείθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (23%), είλαη ζρεηηθά 

ρακειφ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ε ζχλδεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξεκβάζεσλ κε δείθηεο ηνπ ΔΞ.  

Ρέινο, ν κνλαδηθφο δείθηεο ηνπ ΑΞ3, ν νπνίνο δελ έρεη θαιπθζεί απφ εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ, 

είλαη εθείλνο κε θσδηθφ CO17 θαη ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ «Ξξφζζεηε δπλακηθφηεηα αλαθχθισζεο απνβιήησλ». 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζε ζρέζε θαη κε ηελ θάιπςε ηεο αληίζηνηρεο αλαπηπμηαθήο 

αλάγθεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζα 

θαιπθζεί κέζσ ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο ΝΣΔ. 

Ππλεπψο, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ζην 

πιαίζην ηνπ ΑΞ3, παξά ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 12 θξίλεηαη σο κέζε, 

θαηφπηλ νξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο θαηά ηελ επηθείκελε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ θαη κε παξάιιειε επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ 

παξεκβάζεσλ, δχλαηαη λα θζάζεη ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζε πνιχ πςειφ 

επίπεδν. 
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Ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ηνπ ΑΞ3. 

 

3.1.4.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 4 

Νη ηξεηο (3) δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 4 θαιχπηνπλ ην 32% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ άκεζε θάιπςε ηεο κνλαδηθήο αλαπηπμηαθήο αλάγθεο 

ηνπ ΔΞ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν. Απηέο νη δξάζεηο ηαπηίδνληαη σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο κε ηηο δχν (2) αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΔΞ ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 4c. Δπηπξφζζεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ Θεκαηηθνχ 

Πηφρνπ 4, ήηνη ησλ δεηθηψλ εθξνψλ CO31, CO32 & CO34. Ππλεπψο, ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ4 ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζήο 

ηνπ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα πςειφο. 

 

3.1.4.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 5 

Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ5 έρνπλ εμεηδηθεπζεί ηέζζεξεηο (4) δξάζεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά 126%, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ε κία 

(1) ζπκβάιιεη άκεζα (άκεζε ζπλάθεηα) ζηελ θάιπςε ηεο κνλαδηθήο αληίζηνηρεο δηαπηζησκέλεο 

αλάγθεο, ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο (3) ζπκβάιινπλ εκκέζσο (έκκεζε ζπλάθεηα) ζηελ ελ ιφγσ 

αλάγθε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηεο κε άκεζεο ζχλδεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί κε ηελ αλαπηπμηαθή αλάγθε πνπ θαιχπηεη ν ΘΠ5, έρεη γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ζην θεθάιαην 3.1.3, κε αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ΑΞ3.  

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ θαιχπηνπλ ηηο ηξεηο (3) απφ ηηο 

ηέζζεξεηο (4) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 5a, ελψ 

ζπλδένληαη κε ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ εθξνψλ (CO20, CO21 & T2460) ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 5.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ5 σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο 

Ξαξέκβαζεο είλαη ρακειφο, θπξίσο ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθήο αλαθνξάο ηεο κνλαδηθήο 

αλαπηπμηαθήο αλάγθεο ζε παξεκβάζεηο γηα ηε δηάβξσζε αθηψλ, ελψ κεηαμχ ησλ ελδεηθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, αιιά θαη ησλ δεηθηψλ ηνπ ΘΠ5, πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ζε παξεκβάζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ινηπψλ θηλδχλσλ σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, φπσο πιεκκχξεο 

θαη ππξθαγηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηεί εθ λένπ ε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ5, θπξίσο σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΘΠ5.  

 

3.1.4.3. Θεκαηηθόο Πηόρνο 6 

Πην πιαίζην ηνπ ΘΠ6 έρνπλ εμεηδηθεπζεί δεθαπέληε (15) πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά 24,3%. Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11ζη, νη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζπκβάιινπλ άκεζα ζε πέληε (5) απφ ηηο έμη (6) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 
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ηνπ ΔΞ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν. Πεκεηψλεηαη δε, φηη δχν δξάζεηο 

ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 6, ζπκβάιινπλ εκκέζσο ζηελ ηθαλνπνίεζε δχν εθ ησλ έμη αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ΔΞ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θ.Π. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη, νη 

παξαπάλσ δξάζεηο ηαπηίδνληαη κε έμη (6) απφ ηηο νθηψ (8) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ησλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΘΠ6 (6a,6b,6c,6d & 6e), ελψ παξάιιεια ζπλδένληαη κε πέληε (5) απφ 

ηνπο έμη (6) δείθηεο εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηέο ηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο.  

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ΘΠ, ζην θεθάιαην 3.1.4, σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο Αλαζεψξεζεο 

ηνπ ΔΞ, δχλαηαη λα απνηειέζνπλ νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ6, νη νπνίεο έρνπλ ηε κηθξφηεξε 

ζχλδεζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΘΠ, αιιά θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ. 

 

3.1.5. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 4 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 12, ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4, ν νπνίνο είλαη 

κνλνζεκαηηθφο πεξηιακβάλνληαο κφλν ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 7, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη ρακεινχ βαζκνχ 

ζπλάθεηα ζε ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ.  

Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ ΑΞ4 έρνπλ εμεηδηθεπζεί ηέζζεξεηο (4) δξάζεηο αζξνηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ηάμεο ησλ 85,0 εθαη. επξψ, ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ θαηά 25%. Ρν 

ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ΘΠ7 θαη θαη’ αθνινπζία κε ηνλ ΑΞ4. Ωζηφζν, εθ ησλ ηεζζάξσλ (4) 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο, ε κνλαδηθή αλάγθε 

ε νπνία δελ έρεη θαιπθζεί απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

ΑΞ, αλαθέξεηαη ζε παξεκβάζεηο λέσλ έξγσλ ή/θαη βειηίσζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα. Πχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ, ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε θαιχπηεηαη 

απφ/ζπλδέεηαη κε δχν (2) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ4, ηφζν ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 7b, φζν θαη ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 7c, ελψ ν ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο αληηζηνηρεί ζε πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ4, ήηνη 7,0% πεξίπνπ. Αληίζηνηρα, πνιχ κηθξφο (1,5%) είλαη θαη ν 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ αλαινγεί ζηηο παξεκβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε 

Ρ2833, ν νπνίνο θαζψο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 7c, δελ έρεη αθφκα θαιπθζεί απφ εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ ηνπ ΑΞ4.  

Ππλεπψο, ε κε ελεξγνπνίεζε, κέρξη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

(Λνέκβξηνο 2019), αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

κε θάιπςε α) ηεο πξναλαθεξζείζαο αλάγθεο, β) δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ 

ηνπ ΑΞ4 θαη γ) ελφο (1) εθ ησλ ηξηψλ (3) δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΔΞ, ιφγσ ηεο κηθξήο 

ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ, δελ επεξεάδεη 
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ζεκαληηθά ηελ ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ4, 

αιιά δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε κε θάιπςε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε εθξνψλ Ρ2833. 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, κηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ ζπκβάιεη ζηνλ ρακειφ βαζκφ ζπλάθεηαο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 12 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, είλαη ε κε 

ηαχηηζε κίαο εθ ησλ ζπλνιηθά ηεζζάξσλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ4 πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, κε 

αληίζηνηρε ελδεηθηηθή δξάζε ηνπ ΔΞ. Ωζηφζν, ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη, ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, 

αθ’ ελφο αλαθέξεηαη ζε Πηξαηεγηθή Σσξηθήο Αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Πηξαηεγηθή 

ΡΑΞΡνΘ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, αθ’ εηέξνπ είλαη ακειεηένπ πξνυπνινγηζκνχ, κφιηο 

0,12 εθαη. επξψ (ή ην 0,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ4) θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ δχλαηαη λα 

επεξεάζεη ηε ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ4, κε 

ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη φηη ηελ επεξεάδεη ζηνλ πίλαθα 12.  

Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ησλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, δηαπηζηψλεηαη φηη ν βαζκφο ζπλνρήο ησλ παξεκβάζεσλ σο 

πξνο ηα βαζηθά κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε, είλαη 

πνιχ πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 12, ζηα νπνία γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν 

πξνυπνινγηζκφο. 

Ρέινο, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην βαζηθφ δήηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά 

ηελ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλάθεηαο, είλαη ε 

επαλεμέηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 7c, ηεο νπνίαο ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο απνηειεί κφιηο ην 1,5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ4. 

 

3.2. ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ/ΠΛΑΦΔΗΑ ΡΩΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΩΛ (ΔΛΡΑΓΚΔΛΩΛ 

ΞΟΑΜΔΩΛ) ΠΡΗΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΡΖΠ ΙΝΓΗΘΖΠ ΡΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηε ζπλάθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ, φπσο 

εθθξάδνληαη κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθή ηεο 

Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ, ζην παξφλ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα κεζνδνινγία, 

εμεηάδεηαη ε ζπλάθεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ήηνη ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην 

ΔΞ, ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπσο 

απηέο νη πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη απφ ηνπο ηχπνπο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ θαη ηνπο ζηφρνπο 

ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο.  

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ νη πίλαθεο 13α-13ηα, κέζσ ησλ 

νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ε ζπλάθεηα (άκεζε ή έκκεζε) ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ αλά Θεκαηηθφ 

Πηφρν πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ, θαζψο επίζεο θαη ε ηαχηηζή ηνπο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θάζε πξάμεο κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ. Ρέινο, ζηνπο 
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ίδηνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη θαη ε ζπκβνιή ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ (εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ) ζηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ. 

Θαηφπηλ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ αξρή ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο 14, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά 

θαη πνζνηηθνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ κε ηηο ππφινηπεο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο. 

Ππγθεθξηκέλα ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα απνηππψλεηαη ν βαζκφο θαη ην είδνο ζπλάθεηαο 

(άκεζε/έκκεζε) ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΔΞ σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ, ν 

βαζκφο ηαχηηζήο ηνπο (ζπλάθεηαο) κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο 

θαη ν βαζκφο ζχλδεζήο ηνπο (ζπλάθεηαο) κε ηνπο αληίζηνηρνπο επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ 

ηνπ ΔΞ. 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ΝΞΠ ηεο 7εο/11/2019, 

πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο άκεζεο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ (εληαγκέλεο 

πξάμεηο), γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΞ σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο είλαη κέζνο (0,64), ελψ 

ακειεηένο (0,01) είλαη ν βαζκφο ειιεηκκαηηθήο ζπλάθεηαο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΔΞ, νη 

νπνίεο δελ θαιχπηνπλ αληίζηνηρεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο 

πζηέξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην επίπεδν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ πνπ έρεη 

επηζηακέλσο αλαθεξζεί, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΞ ζηελ παξνχζα 

έθζεζε, ν βαζκφο ειιεηκκαηηθήο (ζπλάθεηαο) θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ΔΞ, είλαη ζεκαληηθφο 

(0,31). Ρν γεγνλφο απηφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν έληεθα (11) απφ ηηο ηξηάληα έμη (36) 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ, δελ έρνπλ αθφκα θαιπθζεί απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο, 

αλαδεηθλχεη ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα αληζνβαξνχο (κε ζπλεθηηθήο) εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, κε 

άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ θαη ζηε κε 

δηάρπζε ηνπ αλακελφκελνπ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε (ζπλάθεηα) ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΔΞ κε ηηο ελδεηθηηθέο 

δξάζεηο ηνπ ΔΞ, δηαπηζηψλεηαη φηη παξά ηελ, ζε κεγάιν βαζκφ (95%), ζχλδεζε ησλ ελ ιφγσ 

πξάμεσλ κε αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, ν ζπλνιηθφο βαζκφο ζπλάθεηαο σο πξνο ηηο 

δξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 14, θξίλεηαη πξνβιεκαηηθφο (0,39). 

Ν πνιχ ρακειφο απηφο βαζκφο ζπλάθεηαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ (46 ζηηο 80), πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο εληαγκέλεο 

πξάμεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα ν βαζκφο «ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο» ελδεηθηηθψλ 

δξάζεσλ ηνπ ΔΞ απφ εληαγκέλεο πξάμεηο λα ιακβάλεη πνιχ πςειή ηηκή (0,58). 

Αληίζεηα, απφ ηηο 248 εληαγκέλεο πξάμεηο ζην Ξξφγξακκα κφλν δψδεθα (12) δελ ζπλδένληαη 

(δελ είλαη ζπλαθείο) κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, εθθξαδφκελε απηή ε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ 

«ειιεηκκαηηθήο ζχλδεζεο», ν νπνίνο έρεη ηηκή πνιχ ρακειή (0,05). 

Ρέινο, σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ βαζκφ ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ κε 

ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ, απηφο θξίλεηαη σο ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο (0,59), κε δεδνκέλν ην 
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γεγνλφο φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ κε ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο ηνπ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο 

ζπλάθεηαο, επεξεάδεηαη αξλεηηθά θπξίσο απφ ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δεηθηψλ ηνπ ΔΞ, 

νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ εληαγκέλεο πξάμεηο, ιφγσ ηεο κε ζπλεθηηθήο πξνφδνπ 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, αζρέησο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εληαγκέλσλ πξάμεσλ. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ην γεγνλφο φηη, φζνλ 

αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ κε επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο, ην 97% ησλ 

πξάμεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε δεηθηψλ ηνπ ΔΞ. 

Ππλεπψο, φπσο έρεη γίλεη ζαθέο, ν ζπλνιηθφο βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηα βαζηθά κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, επεξεάδεηαη πνιχ 

αξλεηηθά απφ ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, σο πξνο ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ, αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα. Θαηφπηλ απηψλ ησλ γεληθψλ/ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ 

ΔΞ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ακέζσο πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαπηζηψζεηο επί 

ηεο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά Θεκαηηθφ 

Πηφρν, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε ζπκβνιή ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ 

αληίζηνηρσλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ. 

 

3.2.1. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 1 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ κέρξη ηελ 7ε /11/2019 θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα 

ζπγθεληξσηηθά ζπλζεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 14, νη πινπνηνχκελεο 

παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ1, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα (0,80) σο 

πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιχςεη, απφ ρακεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα (0,23) 

σο πξνο ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ θαη απφ κέζν βαζκφ ζπλάθεηαο (0,63) σο 

πξνο ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη νη εληαγκέλεο πξάμεηο.  

Δηδηθφηεξα, νη εληαγκέλεο πξάμεηο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζην 57,6% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ1, θαιχπηνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ΔΞ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφλ (8/10). Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ζηηο δχν κε θαιππηφκελεο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ3, δηαπηζηψλεηαη φηη απηέο έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο εληαγκέλεο 

πξάμεηο ηνπ ΘΠ1, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πηλάθσλ 13α θαη 13γ. 

Κεγαιχηεξε αλάιπζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ΑΞ1, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 3.1.1, πεξί ηεο ζπλάθεηαο ησλ δξάζεσλ πνπ 

έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ1. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΞ1 κε ηηο αληίζηνηρεο 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΞ, ζεκεηψλεηαη φηη εθαηφλ δεθαηξείο (113) απφ ηηο 

εθαηφλ είθνζη (120) εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ ΑΞ1 ζπλδένληαη κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, 

θαιχπηνληαο σζηφζν κφιηο πέληε (5) εθ ησλ δεθαέμη (16) ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞ, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 13α, 13β & 13γ. 
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Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΞ1 κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

δείθηεο εθξνψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα, θαζψο 

ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζπλδένληαη κε νθηψ (8) απφ ηνπο ζπλνιηθά δέθα (10) 

επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Νη δείθηεο νη νπνίνη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ ΑΞ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο πίλαθεο 13α, 13β θαη 

13γ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, είλαη νη δείθηεο εθξνψλ κε θσδηθνχο CO24, 

CO28. Δηδηθφηεξεο αλαθνξέο επί ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θάιπςε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δχν δεηθηψλ, έρνπλ γίλεη επίζεο ζην θεθάιαην 3.1.1. ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

Ππλεπψο, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζπλάθεηα ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ1, είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ 

ελίζρπζήο ηεο, θαηφπηλ επίζπεπζεο ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ηνπ ΑΞ1.  

Θαηφπηλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ΑΞ1, ακέζσο πην 

θάησ, παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο παξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ Πηφρν ηνπ ΑΞ1, εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζην βαζκφ ζπκβνιήο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ. 

 

3.2.1.1 Θεκαηηθόο Πηόρνο 1 

Πην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 1, έρνπλ εληαρζεί δεθαηξείο (13) πξάμεηο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 18,4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ1, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ άκεζα θαη ζηηο ηξεηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Νη ελ ιφγσ εληαγκέλεο πξάμεηο θαιχπηνπλ δχν (2) απφ ηηο 

ηέζζεξεηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο ζπλδένληαη κε επηρεηξεζηαθνχο 

δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΘΠ1. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 13a, πθίζηαληαη δχν (2) 

δείθηεο απφ ηνπο ζπλνιηθά έμη (6) ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, κε ηνπο νπνίνπο δελ ζπλδένληαη νη 

εληαγκέλεο πξάμεηο.  

Όζνλ αθνξά ζην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, βάζεη ησλ ζηφρσλ ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ, επί ησλ ηηκψλ ζηφρνπ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΘΠ1, πξνθχπηεη 

φηη ζε ηξεηο δείθηεο (CO01, CO04 & CO26), ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο ππεξβαίλεη ην 85%, ελψ 

ρακειφηεξν επίπεδν επίηεπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 20%, ζεκεηψλεηαη γηα ην δείθηε CO02. 

Ωο εθ ηνχηνπ θαη κε δεδνκέλν φηη, νη εληαγκέλεο πξάμεηο έρνπλ θαιχςεη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ1, ε ζπλάθεηά ηνπο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ηνκή ζχληαμεο 

ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ηφζν σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, φζν θαη σο 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ, 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
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3.2.1.2 Θεκαηηθόο Πηόρνο 2 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 2, έρεη εληαρζεί κία (1) πξάμε ζην 

πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 2c, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο νπνίαο θαιχπηεη ην 37,2% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ. Ζ πξάμε απηή ζπκβάιιεη άκεζα 

(έρεη άκεζε ζπλάθεηα) θαη ζηηο δχν (2) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ν ΘΠ2, 

ελψ ηαπηίδεηαη κε κία (1) εθ ησλ πέληε (5) ελδεηθηηθψλ δξάζεψλ ηνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη 

ε κνλαδηθή εληαγκέλε πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ2, ζπλδέεηαη κε έλαλ (1) εθ ησλ ηξηψλ (3) 

δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΔΞ κε θσδηθφ Ρ247514, θαηαγξάθνληαο επίηεπμε, βάζεη ηνπ ζηφρνπ ηεο 

εληαγκέλεο πξάμεο, ηεο ηάμεο ηνπ 15% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζηφρν ηνπ δείθηε. 

Ζ παξνχζα εηθφλα ειιεηκκαηηθήο ζπλάθεηαο ηεο κνλαδηθήο εληαγκέλεο πξάμεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΘΠ, αιιά θαη κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ, νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαζπζηέξεζε έλαξμεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΘΠ2, ε νπνία δχλαηαη λα βειηησζεί 

ζεκαληηθά, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο πθηζηάκελεο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ, θαζψο θαη ηηο 

«αλνηθηέο» πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ έληαμε αληίζηνηρσλ 

έξγσλ/πξάμεσλ ζην ΔΞ. 

 

3.2.1.3 Θεκαηηθόο Πηόρνο 3 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 13γ θα 14, ζηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 3 έρνπλ εληαρζεί εθαηφλ έμη 

(106) πξάμεηο ζην πιαίζην ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 3a & 3c, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

νπνίσλ θαιχπηεη ην 71,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ. Νη 

πξάμεηο απηέο έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηξεηο (3) εθ ησλ πέληε (5) αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

δηαπηζησζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ θαη ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν. 

Ξξέπεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη κφλν κε κία αλαπηπμηαθή αλάγθε έρεη άκεζε ζπλάθεηα/ηαχηηζε 

κφλν κία πξάμε, ελψ νη ππφινηπεο εθαηφλ πέληε (105) πξάμεηο έρνπλ έκκεζε ζπλάθεηα/ζχλδεζε 

κε απηήλ. Νη εληαγκέλεο πξάμεηο, ηαπηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο κε δχν (2) απφ ηηο 

ζπλνιηθά επηά (7) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ3, γεγνλφο ην νπνίν αλαδεηθλχεη, αθ’ ελφο ηελ 

κεγάιε θαζπζηέξεζε έληαμεο πξάμεσλ ζηνλ ΘΠ3, αθ’ εηέξνπ ηε κνλνδηάζηαηε πινπνίεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ3.  

Ρέινο, νη ελ ιφγσ πξάμεηο ζπλδένληαη κε πέληε (5) απφ ηνπο ζπλνιηθά επηά (7) δείθηεο εθξνψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 3, ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 13γ ηνπ 

παξαξηήκαηνο, βάζεη ηεο ηηκήο ζηφρνπ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, γηα δχν (2) δείθηεο εθξνψλ 

(CO03 & CO05), ε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπο έρεη επηηεπρζεί. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ηξείο 

(3) δείθηεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκβάινπλ νη εληαγκέλεο πξάμεηο, ην πνζνζηφ επίηεπμεο ηεο ηηκήο 

ζηφρνπ είλαη ρακειφηεξν ηνπ 60%. 

Ππλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, είλαη ζαθέο φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη 

πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ3, είλαη ζπλαθείο ζην ζχλνιφ ηνπο (100%) κε 

                                                 
14 Απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΣΓΠ ηεο πξάμεο θαζψο κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ αλαθνξψλ ηνπ ΟΠ, ε πξάμε ζπλδέεηαη 

κε ηνλ δείθηε Σ2406 ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Σ2475 σο δείθηεο εθξνψλ ηεο Δπ.Πξ.2c ,θαηά ηε δεχηεξε 
Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ (12νο/2018). 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 137 

φια κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ, ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο θαζπζηέξεζεο 

πινπνίεζεο ησλ ινηπψλ δξάζεσλ ηνπ ΘΠ3, νη βαζκνί ζπλάθεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, είλαη κάιινλ δπζκελείο, κε πςεινχο 

βαζκνχο ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ θαη ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο/ 

ζχλδεζεο δεηθηψλ θαη κε κηθξφ βαζκφ ζπλάθεηαο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ. 

 

3.2.2. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Α 

Νη εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο 

ηνπ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακεινχ βαζκνχ ζπλάθεηα, ηφζν σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 

πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ (0,43), φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ (0,36) θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο εθξνψλ (0,49). Όπσο αλαθέξζεθε θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΞ, 

θπξίαξρνο ιφγνο ηεο ελ ιφγσ δπζκελνχο εηθφλαο σο πξνο ηε ζπλάθεηα ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ απνηειεί ην πνιχ ρακειφ επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ2Α, ζην ζηάδην ησλ 

εληάμεσλ.  

Ππγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ/πξάμεσλ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 50,5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Α, είλαη άκεζα ζπλαθείο κε ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο νθηψ (8) 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΑΞ. Νη ππφινηπεο ηέζζεξεηο (4) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν (3 απφ ηηο 4 αλάγθεο) ζην Θεκαηηθφ 

Πηφρν 8 γηα ηνλ νπνίν δελ πθίζηαλην εληαγκέλεο πξάμεηο ζην ΔΞ, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, ελψ 

κία αλάγθε πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 9 αθνξά ζε παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο 

Πηξαηεγηθήο Νινθιεξσκέλεο Σσξηθήο Αλάπηπμεο (ΡΑΞΡνΘ), ε νπνία επίζεο δελ παξνπζηάδεη 

πινπνίεζε ζπλαθψλ δξάζεσλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ 

ζηνηρείσλ πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. Γειαδή, ν ΑΞ2Α παξνπζηάδεη πςειφ 

βαζκφ ειιεηκκαηηθήο (ζπλάθεηαο) θάιπςεο αλαγθψλ, κε ηηκή 0,50. 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 14, απφ ην ζχλνιν ησλ ηξηάληα έμη (36) εληαγκέλσλ πξάμεσλ, 

νη ηξηάληα ηξεηο (33) ζπλδένληαη κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ2Α θαιχπηνληαο, σζηφζν κφλν 

δεθαηξείο (13) απφ ηηο ζπλνιηθά ηξηάληα έμη (36) δξάζεηο, παξνπζηάδνληαο έηζη ρακειφ βαζκφ 

ζπλάθεηαο κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ2Α (0,36) θαη πνιχ πςειφ βαζκφ ειιεηκκαηηθήο 

ζχλδεζεο κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ. 

Ζ κε θάιπςε ηνπ ελ ιφγσ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ (23 απφ ηηο 36) ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ νθείιεηαη, 

αθ’ ελφο ζε κηα ζεηξά παξακέηξσλ νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 3.1.2 ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθή 

ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΑΞ2Α, αθ’ εηέξνπ ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

πινπνίεζεο δξάζεσλ, ήηνη ζηελ έληαμε πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη 

αλέξγσλ θαη έρνπλ αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζε πξνεγνχκελε Δλφηεηα. 

Πρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΞ2Α κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθά ρακεινχ βαζκνχ 

ζπλάθεηα, θαζψο παξά ην γεγνλφο φηη κφλν κία απφ ηηο ηξηάληα έμη (36) εληαγκέλεο πξάμεηο δελ 
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ζπλδέεηαη κε επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Α, απηέο θαιχπηνπλ κφλνλ νθηψ (8) απφ 

ηνπο δεθαέμη (16) δείθηεο ηνπ ΑΞ2Α. Κε απηφ σο δεδνκέλν, ε κε θάιπςε ησλ ππφινηπσλ 

δεηθηψλ εθξνψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζπζηεξεκέλεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ παξακέλνπλ ρσξίο 

θάιπςε, ζπλδένληαη κε δξάζεηο, νη νπνίεο, είηε δελ έρνπλ αθφκα ελεξγνπνηεζεί, είηε δελ έρνπλ 

αθφκα ππάξμεη εληάμεηο αληίζηνηρσλ πξάμεσλ. 

Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ πεξί ηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ΑΞ2Α, ακέζσο 

πην θάησ, παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ 

Πηφρν ηνπ ΑΞ2Α, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην βαζκφ ζπκβνιήο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηελ 

θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ηνπ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ 

εθξνψλ. 

 

3.2.2.1 Θεκαηηθόο Πηόρνο 8 

Πηνλ ζπγθεθξηκέλν ΘΠ, κε βάζε ηα, κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ ζηνηρείσλ ΝΞΠ ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο (7/11/2019), ζηνηρεία πινπνίεζήο ηνπ, δελ πθίζηαληαη εληαγκέλεο πξάμεηο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ζπλάθεηά ηνπο σο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΘΠ, δελ δχλαηαη λα 

αμηνινγεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

παξφληνο παξαδνηένπ, δεδνκέλεο ηεο κεδεληθήο πινπνίεζεο ηνπ ΘΠ8, φινη νη βαζκνί 

ειιεηκκαηηθήο ζπλάθεηαο/θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ εθξνψλ είλαη πνιχ πςεινί (1,00). 

 

3.2.2.2 Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 (ΔΘΡ) 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 13ζ ηνπ παξαξηήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 

έρνπλ εληαρζεί ηξηάληα έμη (36) πξάμεηο, θαιχπηνληαο ην 52% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ, νη 

ηξηάληα πέληε (35) εθ ησλ νπνίσλ ζπκβάιινπλ (είλαη ζπλαθείο), είηε άκεζα, είηε έκκεζα ζε 

ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο πέληε (5) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

Θεκαηηθφ Πηφρν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΘΠ9 

έρνπλ ηξηαληακία (31) εληαγκέλεο πξάμεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30,8 εθαη. επξψ, ελψ 

απνθιεηζηηθά έκκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αληίζηνηρεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο εκθαλίδνπλ ηέζζεξεηο 

(4) εληαγκέλεο πξάμεηο, αζξνηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 3,0 εθαη. επξψ. Ωο εθ 

ηνχησλ, ν βαζκφο άκεζεο ζπλάθεηαο κε ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιχςεη ν ζπγθεθξηκέλνο ΘΠ 

έρεη ηηκή 0,69 θαη ν βαζκφο έκκεζεο ζπλάθεηαο κε ηηο θαιππηφκελεο αλάγθεο έρεη ηηκή 0,14, 

δειαδή εκθαλίδεηαη πςειφο βαζκφο άκεζεο ή έκκεζεο ζπλάθεηαο (0,83) κεηαμχ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ θαη αλαγθψλ πξνο θάιπςε.  

Δπίζεο, ην ζχλνιν (100%) ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ, νη νπνίεο σζηφζν αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 40% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΘΠ9. Ξαξά ην γεγνλφο φηη, φπσο 
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έρεη αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα ζηελ παξνχζα έθζεζε, νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο 

θαη δελ δεζκεχνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ην κεγάιν πνζνζηφ (60%), κε 

θαιππηφκελσλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ (0,61 βαζκφο ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο δξάζεσλ) 

δεκηνπξγεί δεηήκαηα απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ζηνλ ελ ιφγσ ΘΠ.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ9 κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ 

(35 απφ ηηο 36), ζπλδέεηαη κε δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΘΠ9, ελψ, φκσο, θαιχπηεη κφλν ηνπο νθηψ 

(8) απφ ηνπο δεθαηέζζεξεηο (14). Γηα πέληε (5) απφ ηνπο νθηψ (8) απηνχο δείθηεο, κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλδένληαη νη εληαγκέλεο πξάμεηο, βάζεη ησλ ζηφρσλ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, 

πξνθχπηεη φηη ε ηηκή ζηφρνο ηνπο έρεη ππεξθαιπθζεί, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο (3), ε 

επίηεπμή ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 50% θαη 85%. Δλ θαηαθιείδη, σο πξνο ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο 

ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ κε δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ, ε ηηκή ηνπ είλαη ρακειή (0,56) θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ν βαζκφο ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο ησλ δεηθηψλ είλαη πςειφο (0,43). 

Ππλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη πινπνηνχκελεο 

παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ3, είλαη άκεζα ζπλαθείο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο κε φια ηα 

βαζηθά κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ, ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο θαζπζηέξεζεο 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ησλ ινηπψλ δξάζεσλ ηνπ ΘΠ9, νη 

βαζκνί ζπλάθεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο, είλαη ηδηαηηέξσο δπζκελείο. 

 

3.2.3. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2Β 

Αλαθνξηθά κε ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β, ζχκθσλα κε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο, νη εληαγκέλεο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα, ηφζν σο πξνο ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ ζπλδένληαη κ’ απηφλ (0,65), φζν θαη σο πξνο ηηο 

αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ (0,50) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ (0,63). 

Δηδηθφηεξα, απφ ηηο ηξηάληα ηξεηο (33) εληαγκέλεο πξάμεηο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη θαηά 13,7% ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Β, νη ηξηάληα δχν παξνπζηάδνπλ άκεζε 

ζπλάθεηα κε ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο ζπλνιηθά έμη (6) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα 

θαιχςεη ν ΑΞ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο άκεζεο ζπλάθεηαο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηνλ ΑΞ2Β 

κε ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ παίξλεη ηηκή 0,65 θαη ν βαζκφο ειιεηκκαηηθήο 

ζπλάθεηαο θάιπςεο αλαγθψλ παίξλεη ηηκή 0,33. Αληίζηνηρα, παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ 

ηξηάληα ηξηψλ (33) πξάμεσλ ζπλδένληαη/ηαπηίδνληαη κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ, κφλν πέληε 

(5) εθ ησλ ζπλνιηθά δέθα (10) ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ2Β, ηαπηίδνληαη/ ζπλδένληαη κε 

εληαγκέλεο πξάμεηο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ ΑΞ2Β, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ ππέξβαζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο, παξνπζηάδεη 

αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην κείγκα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Ζ ελ ιφγσ δπζκελήο 
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εηθφλα σο πξνο ην βαζκφ ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία είρε 

δηαπηζησζεί θαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην 3.1.3, φζνλ αθνξά ζηε ζπλάθεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ΑΞ2Β πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί, είλαη απνηέιεζκα ηεο αληζνβαξνχο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ΑΞ. Αληίζηνηρα πξνβιεκαηηθφο εκθαλίδεηαη θαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ 

σο πξνο ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη νη ηξηάληα 

κία (31) εληαγκέλεο πξάμεηο απφ ηηο ζπλνιηθά ηξηάληα ηξεηο (33) ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ2Β, 

θαιχπηνπλ ηνπο ηέζζεξεηο (4) απφ ηνπο ζπλνιηθά (6) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ, κε βαζκφ 

ζχλδεζεο εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη δεηθηψλ 0,63 θαη βαζκφ ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο δεηθηψλ 

0,33.  

Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, θαηά θχξην ιφγν ηφζν νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο, φζν θαη νη 

αληίζηνηρνη δείθηεο εθξνψλ πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ηηο ελ ιφγσ εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ 

ΑΞ2Β, ζπλδένληαη κε ηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 9b θαη 9c ηνπ ΘΠ9, νη νπνίεο κέρξη ηε 

ρξνληθή ηνκή ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (Λνέκβξηνο 2019), παξακέλνπλ αλελεξγέο, ηφζν 

σο πξνο ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ πξάμεσλ, φζν θαη σο πξνο ην ζηάδην ησλ εμεηδηθεχζεσλ 

δξάζεσλ.  

Θαηφπηλ ησλ πξνεγεζέλησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ΑΞ2Β, ακέζσο πην 

θάησ, παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ σο πξνο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, αλά Θεκαηηθφ 

Πηφρν ηνπ ΑΞ2Β, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην βαζκφ ζπκβνιήο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηελ 

θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ηνπ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ 

εθξνψλ. 

 

3.2.3.1 Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 (ΔΡΞΑ) 

Πην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ κε βάζε ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 

ηνπ ΔΞ, κέρξη ηελ 7ε/11/2019, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα, έρνπλ εληαρζεί 

είθνζη ηξεηο (23) πξάμεηο κε αζξνηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ9, φζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηνπ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΡΞΑ, 

ζην πιαίζην ηνπ ΑΞ2Β. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 13η, νη εληαγκέλεο πξάμεηο ζην 

πιαίζην ηνπ ΘΠ9, νη νπνίεο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο 9a θαη 

9d, ζπκβάιινπλ άκεζα ζε ηξεηο (3) απφ ηηο αληίζηνηρεο πέληε (5) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 9. Δπίζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ είθνζη ηξηψλ (23) 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ, νη είθνζη δχν (22) έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, ελψ 

φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ9, ζην ζχλνιφ ηνπο ζπλδένληαη κε 

αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ. 

Ωζηφζν, παξά ηε ζχλδεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ (εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ) κε ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΘΠ9, πθίζηαληαη ηέζζεξεηο (4) ελδεηθηηθέο δξάζεηο απφ ηηο 

ζπλνιηθά νθηψ (8) ηνπ ΑΞ2Β, γηα ηηο νπνίεο αθφκα δελ έρνπλ εληαρζεί αληίζηνηρεο πξάμεηο. Π’ 

απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη ν κέζνο βαζκφο ζπλάθεηαο πνπ απνηππψλεηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 

 

ΟΜΑ Α.Δ. 141 

ΘΠ, ζηνλ πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, κε ηηκή 0,50, θαζψο θαη ν 

βαζκφο ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο δξάζεσλ κε ηηκή επίζεο 0,50. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΘΠ9 ζηνπο αληίζηνηρνπο 

επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΞ2Β, δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηηο εηθνζηκία (21) πξάμεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΘΠ9, «επίηεπμε», ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ζηφρνπ ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ, παξνπζηάδνπλ ηξεηο (CO35, CO36 θαη Ρ2433) εθ ησλ ζπλνιηθά πέληε 

δεηθηψλ ηνπ ΘΠ9. Ωο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο ζχλδεζεο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ κε δείθηεο είλαη 

ρακειφο (0,55) θαη ν βαζκφο ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο δεηθηψλ είλαη ζρεηηθά πςειφο (0,40), ζε 

ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.. 

 

3.2.3.2 Θεκαηηθόο Πηόρνο 10 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλάθεηα ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ 

Πηφρνπ 10 σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, φπσο απηέο 

εθθξάδνληαη κέζσ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΘΠ, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πνιχ πςεινχ βαζκνχ, 

κε δεδνκέλε ηελ απφιπηε ζχλδεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ηφζν κε ηελ 

κνλαδηθή αλαπηπμηαθή αλάγθε, φζν θαη κε ηνλ κνλαδηθφ δείθηε εθξνψλ ηνπ ΘΠ10 (CO35). 

Ξαξάιιεια, φκσο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 14, ηδηαίηεξα πςειφο (0,5), εκθαλίδεηαη ν 

βαζκφο ειιεηκκαηηθήο (ζπλάθεηαο) θάιπςεο ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΘΠ10, θαζψο ην 

ζχλνιν ησλ δέθα (10) εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΘΠ10, ζπλδένληαη κφλν κε ηε κία 

εθ ησλ δχν ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΘΠ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ζπγθεθξηκέλε 

ελδεηθηηθή δξάζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο 050, ηεο νπνίαο ν 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα, είλαη πνιχ κηθξφο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ10. 

Ωο εθ ηνχησλ, ζε γεληθέο γξακκέο νη βαζκνί εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Θεκαηηθνχ Πηφρνπ είλαη πςεινί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζε φιεο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο. 

 

3.2.4. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 3 

Νη ζαξαληαελλέα (49) εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 

84,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα, ηφζν σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο (0,56), φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ (0,48) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο εθξνψλ (0,53). 

Ξαξάιιεια, νη βαζκνί ειιεηκκαηηθήο θάιπςεο αλαγθψλ, ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ θαη δεηθηψλ 

εθξνψλ θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα (0,25-0,36-0,33 αληίζηνηρα), ζε ζρέζε κε ην 

ζηάδην εθαξκνγήο θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ3. Ζ δπζκελήο απηή εηθφλα σο 

πξνο ηε ζπλάθεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΞ3, νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη ζηελ 
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πιεηνλφηεηά ηνπο κε εθείλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο Ινγηθήο ηεο 

Ξαξέκβαζεο (Θεθάιαην 3.1.4). 

Δπηκέξνπο ζηνηρεία, επί ηεο ζχλδεζεο θαη ζπκβνιήο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ σο πξνο ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΑΞ3, θαζψο θαη σο ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεζηαθψλ 

δεηθηψλ, παξνπζηάδνληαη ζε επίπεδν Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, ακέζσο πην θάησ. 

 

3.2.4.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 4 

Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 4, έρνπλ εληαρζεί έμη (6) πξάμεηο 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ 

άκεζα ηελ κνλαδηθή δηαπηζησκέλε αλάγθε βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

θηηξίσλ, ελψ παξάιιεια ζπλδένληαη θαη κε ηηο δχν ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ ζηελ Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 4c. Ρέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΘΠ ζπκβάιεη αληίζηνηρα ζην ζχλνιν ησλ ηξηψλ επηρεηξεζηαθψλ δεηθηψλ ηνπ 

ΘΠ4. Ωο εθ ηνχηνπ, κε βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη κε βάζε ηηο πινπνηνχκελεο 

παξεκβάζεηο ηνπ ΘΠ4, επηηπγράλεηαη απφιπηε ζπλάθεηα ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ σο πξνο φια 

ηα κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ. 

Ρέινο, αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεηθηψλ ηνπ ΘΠ4, βάζεη ησλ 

ηηκψλ ζηφρσλ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ε κεγαιχηεξε επίηεπμε ζηφρνπ ζεκεηψλεηαη ζηνλ δείθηε 

CO32 (61% ηεο ηηκήο ζηφρνπ), ελψ γηα ηνπο δείθηεο CO31 θαη CO34, ν ζηφρνο ηνπο έρεη 

θαιπθζεί θαηά 16% θαη 29% αληίζηνηρα. Ρα ρακειά απηά πνζνζηά «επίηεπμεο», ηα νπνία δελ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ δήηεκα σο πξνο ηε ζπλάθεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, 

νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζην πνιχ ρακειφ επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΘΠ, θαηά ην 

ζηάδην ησλ εληάμεσλ. Ωζηφζν, κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΓ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ, γηα άκεζε έληαμε ζην ΔΞ, ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξάμεηο ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο λνηθνθπξηψλ, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ησλ δεηθηψλ 

ηνπ ΘΠ4, ζα ακβιπλζεί ζεκαληηθά. 

 

3.2.4.2. Θεκαηηθόο Πηόρνο 5 

Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ5 έρνπλ εληαρζεί δχν (2) πξάμεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 59% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ5, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

εκκέζσο ζηελ κνλαδηθή αλάγθε πνπ πξνζδηνξίζζεθε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ θαη ζπλδέεηαη 

κε ηνλ ΘΠ5. Δπηπιένλ, ε κία (1) εληαγκέλε πξάμε ζπλδέεηαη κε κία (1) απφ ηηο ηέζζεξεηο (4) 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε 

CO21, έρνληαο κάιηζηα θαιχςεη εμ’ νινθιήξνπ ηελ ηηκή ζηφρν θαηά ην ζηάδην ηεο έληαμεο 

πξάμεσλ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ, ν βαζκφο 

ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, ηηο 
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ελδεηθηηθέο δξάζεηο, αιιά θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο ηνπ ΘΠ, είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο έσο 

κεδεληθφο. Ζ παξνχζα εηθφλα ηνπ ΘΠ5, νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο, αθ’ 

ελφο ηαπηίδνληαη κε εθείλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο αμηνιφγεζεο 

ζπλάθεηαο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ σο πξνο ηα ινηπά κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο 

ηνπ ΘΠ5, αθ’ εηέξνπ ζπλδένληαη κε ηε κεγάιε θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο θαη ην πνιχ ρακειφ 

επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ΘΠ5, θαηά ην ζηάδην ησλ εληάμεσλ. 

 

3.2.4.3. Θεκαηηθόο Πηόρνο 6 

Πην πιαίζην ηνπ ΘΠ6 έρνπλ εληαρζεί ζαξάληα κία (41) πξάμεηο κε πξνυπνινγηζκφ πνπ 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαηά 39%, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (38 απφ ηηο 41), 

έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ν ΘΠ6. Ωζηφζν, 

παξά ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ζε αλάγθεο ηνπ 

ΘΠ6, πθίζηαληαη δχν (2) απφ ηηο έμη (6) αλάγθεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ θαιπθζεί κε εληαγκέλεο 

πξάμεηο. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ (πιελ κίαο) ζπλδέεηαη 

κε ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο νθηψ (8) ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΞ γηα ηηο Δπελδπηηθέο 

Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΘΠ6, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη θαη ζε ηέζζεξεηο (4) απφ ηνπο έμη (6) 

δείθηεο εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Θεκαηηθφ Πηφρν 6. Πεκεηψλεηαη δε, φηη κε βάζε ηελ 

κέρξη 7/11/2019 πινπνίεζε, νη αζξνηζηηθέο ηηκέο ζηφρνη θαηά ηελ έληαμε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξάμεσλ γηα ηνπο δείθηεο CO09, CO18 & CO38 ππεξβαίλνπλ ηηο πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ζηφρνπο 

ηνπο θαηά 58%, 81% θαη 140% αληίζηνηρα.  

Κε φια ηα παξαπάλσ σο δεδνκέλα, νη βαζκνί ζπλάθεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 14 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, σο πξνο ηα 

ππφ αμηνιφγεζε κέξε ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ6, ραξαθηεξίδνληαη σο κέζνη. Όπσο, 

έρεη αλαθεξζεί θαη γηα άιινπο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε ζπγθεθξηκέλε 

αξλεηηθή εηθφλα ησλ βαζκψλ ζπλάθεηαο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζπλάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΘΠ, νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν, ζηελ κνλνδηάζηαηε πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κε έγθαηξε ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δξάζεσλ νξηζκέλσλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ. 

Ππλεπψο, πέξαλ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλαθέξζεθε ζε ζρέζε κε ηε κε ηζνξξνπεκέλε 

πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΘΠ6, δελ δηαπηζηψλεηαη δήηεκα κε ζπλάθεηαο ησλ 

πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ή ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ΘΠ. 

 

3.2.5. Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 4 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 14, ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4, ν νπνίνο είλαη 

κνλνζεκαηηθφο πεξηιακβάλνληαο κφλν ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 7, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ησλ 

πινπνηνχκελσλ σο πξνο ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζήο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχ βαζκνχ 
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ζπλάθεηα (0,75) ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη κέζνπ βαζκνχ ζπλάθεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ ΑΞ (0,50) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ (0,60). 

Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ ΑΞ4 έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) πξάμεηο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ θαηά 33%. Νη ελ ιφγσ εληαγκέλεο πξάμεηο ζπκβάιινπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο άκεζα ζε ηξεηο (3) απφ ηηο ηέζζεξεηο (4) αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ΔΞ πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 7 θαη θαη’ αθνινπζία ζηνλ ΑΞ4, ελψ παξάιιεια ζπλδένληαη κε 

δχν (2) απφ ηηο ζπλνιηθά ηέζζεξεηο (4) ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΑΞ4 ζην 

πιαίζην ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 7b & 7c. Δπηπιένλ, ε πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δχν (2) εθ ησλ ζπλνιηθά ηξηψλ (3) δεηθηψλ εθξνψλ 

(CO13 & CO14), ελψ φιεο νη εληαγκέλεο πξάμεηο, δελ ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε εθξνψλ Ρ2833. 

Δπηπιένλ, αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ κέρξη 7/11/2019 πινπνίεζε, ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ CO13 & CO14, βάζεη ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, 

αλέξρεηαη γηα ην κελ ηνλ CO13 ζην 53,7% γηα δε ηνλ CO14 ζην 148%.  

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ηελ αληίζηνηρε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ζε επίπεδν εμεηδηθεχζεσλ δξάζεσλ, δηαπηζηψλεηαη 

φηη, πέξαλ ηεο θαζπζηέξεζεο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ, ε ζπλάθεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΞ4 θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ΘΠ7, θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή, εκθαλίδνληαο φκσο αληζνξξνπίεο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ 

ηνπ. 

 

 

4. ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΤ ΔΠ Ω ΠΡΟ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΟΥΟΤ 

Ξέξαλ ηνπ φξνπ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο Ινγηθήο ηεο 

Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ, θαηφπηλ ηεο ππεξηεηξαεηνχο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, απφ φζα 

πξνεγήζεθαλ, σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηνπ ΔΞ, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη αλαγθαία ε 

εμέηαζε/ δηεξεχλεζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο αλά Θεκαηηθφ Πηφρν θαη 

Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, γηα θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Ζ εμέηαζε απηή εζηηάδεη θπξίσο σο 

πξνο ηηο Δλδεηθηηθέο Γξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα θαη σο πξνο ηνπο Γείθηεο 

Δθξνψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, νη νπνίνη, αθ’ ελφο εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, αθ’ εηέξνπ πξνζδηνξίδνπλ πνζνηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ. 

Ξαξάιιεια, κε δεδνκέλε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ θαη ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε εμέηαζε ηεο επάξθεηαο ησλ πφξσλ αλά Θαηεγνξία Ξαξέκβαζεο θαη θαη’ αθνινπζία 

αλά Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. 
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Κε δεδνκέλν δε φηη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία/παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο είλαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξεκβάζεηο 

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εμέηαζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο αλάιπζεο SWOT, έηζη 

ψζηε λα επηθαηξνπνηεζνχλ, νη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ην ΔΞ, εθ’ φζνλ 

απαηηείηαη, ρσξίο λα αιιάμεη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΞ. Π’ απηή ηελ Δλφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο, νη νπνίεο δελ 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνπο Άμνλεο 

Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. 

 

4.1. ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ ΚΑΘΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

4.1.1 Δπηθαηξόηεηα Αλάιπζεο SWOT 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο, δηεξεπλήζεθε βάζεη ησλ πιένλ πξφζθαησλ (2017-2018), 

καθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε επηθαηξφηεηα ηεο αλάιπζεο ησλ αδπλακηψλ, θηλδχλσλ, ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη επθαηξηψλ, ε νπνία φζνλ αθνξά ζηα καθξννηθνλνκηθά αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είρε ζηεξηρζεί ζε δηαζέζηκα ζηνηρεία 

ηνπ 2011. Απφ ηε δηεξεχλεζε απηή πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλάιπζεο SWOT, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο έθζεζεο (Ξίλαθαο 15), 

πιελ νξηζκέλσλ νξηαθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ/επηθαηξνπνηήζεσλ παξακέλνπλ επίθαηξα κέρξη ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο (Λνέκβξηνο 2019). Πηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο νιφθιεξνπ ηνπ ΔΠΞΑ είλαη 

ρακειφο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

παξεκβάζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. Ωο εθ ηνχησλ, δελ αλαθχπηεη ε αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ ΔΞ.  

Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο δηεξεχλεζεο ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο SWOT Αλάιπζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη, νξηζκέλεο απφ ηηο δηαγλσζζείζεο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΞΔΞ, αλάγθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε SWOT Αλάιπζε, είηε ιφγσ ηεο θάιπςήο ηνπο απφ Ρνκεαθά 

Ξξνγξάκκαηα, είηε ιφγσ κε δπλαηφηεηαο ζχλδεζήο ηνπο κε επηιέμηκεο δξάζεηο ηνπ ΞΔΞ, ζην 

πιαίζην ησλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο ησλ Ρακείσλ πνπ ην ζπγρξεκαηνδνηνχλ, δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί σο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ζην ζψκα ηνπ ΞΔΞ. Ππλεπψο, νξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, απνπζηάδνπλ απφ ηε Ινγηθή ηεο Ξαξέκβαζεο ηνπ ΔΞ, 

ζηε βάζε ησλ νπνίσλ έρεη δηαξζξσζεί ην ζχλνιν ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ (Άμνλεο 

Ξξνηεξαηφηεηαο, Δπελδπηηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο, Δηδηθνί Πηφρνη, Γείθηεο Απνηειέζκαηνο, 

Δλδεηθηηθέο Γξάζεηο, Γείθηεο Δθξνψλ). Δπίζεο, ζην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εηψλ πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ, ε βαξχηεηα/ζπνπδαηφηεηα νξηζκέλσλ εθ ησλ 

δηαγλσζκέλσλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, κεηαβιήζεθε, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε αληίζηνηρσλ λέσλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ, απμαλφκελεο βαξχηεηαο, αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα. 
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Πηηο ελ ιφγσ αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ νπνίσλ ε επηηαθηηθφηεηα θαη ε θξηζηκφηεηα ηνπο 

κεηαβιήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ, 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ αλαπηπμηαθή αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ κεηαθνξάο θαζαξήο ελέξγεηαο (θπζηθνχ 

αεξίνπ) ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. 

 Νη απμαλφκελεο αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ πγείαο (α’ βάζκηαο θαη β’ βάζκηαο). 

 Ζ έληαζε θαη ε έθηαζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, σο 

ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ε επηηαθηηθή θαη επείγνπζα αλάγθε 

ιήςεο απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, 

σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ην ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο». 

 

4.1.2 Δπίηεπμε Γεηθηώλ Απνηειέζκαηνο 

Κε βάζε ηελ δηεξεχλεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην επίπεδν ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο 

επίζεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ινπνίεζεο ηνπ ΔΞ γηα ην 2018, ζην 

παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο πνξείαο επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο ηνπ 

ΔΡΞΑ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δεηθηψλ καθξνπξφζεζκνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΘΡ. 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΡΞΑ, ζεκεηψλεηαη φηη, ε ινγηθή 

κέηξεζεο/ππνινγηζκνχ θαη επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, ηα 

απνηειέζκαηα δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην 

ηνπ ΔΞ, αιιά ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα. Νη παξεκβάζεηο δε, πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, ζπκβάινπλ, 

είηε άκεζα, είηε έκκεζα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο.  

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πνξείαο επίηεπμεο ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο, 

δεκηνπξγήζεθαλ νη πίλαθεο 16α (ΔΡΞΑ) θαη 16β (ΔΘΡ) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ πιένλ πξφζθαηε ηηκή επίηεπμεο θάζε δείθηε, ηφζν κε ηελ αληίζηνηρε 

ηηκή βάζεο, φζν θαη κε ηελ ηηκή ζηφρν γηα ην 2023.  

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο, φηη νη δείθηεο απνηειέζκαηνο ΔΡΞΑ ηνπ ΔΞ, δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: 

α) Πε εθείλνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εμσγελείο, σο πξνο ηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΞ, 

παξάγνληεο θαη 

β) ζε εθείλνπο, πνπ ε επίηεπμή ηνπο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα, αλεμαξηήησο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Πηελ πξψηε θαηεγνξία δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ 

ΑΞ1, φπσο επίζεο θαη νξηζκέλνη δείθηεο ησλ ππφινηπσλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ. Πηνλ 
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πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, νη δείθηεο πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 

ΑΠ ΔΠ.ΠΡ. ΚΩΓ.ΓΔΙΚΣΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

ΑΞ1 

1a T2473 Ξξνζσπηθφ Δ&Α ζηελ Ξεξηθέξεηα 

1b Ρ2402 
Δπηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (σο πνζνζηφ ηνπ 
Ξεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ) 

2b Ρ2403 Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία ΡΞΔ 

3a Ρ2409 Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία 

3c T2476 Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία Ρνπξηζηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

3d Ρ2407 Αμία εμαγσγψλ 

ΑΞ2Β 

9a T2426 
Ξξφζβαζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ γείαο (Ξξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα, Ρξηηνβάζκηα) 

9c Ρ2431 Θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

ΑΞ3 

4c Ρ2415 Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο 

5a Ρ2479 
Θακκέλεο εθηάζεηο δαζψλ δεθαεηίαο κέρξη ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ 

6b T2461 

δαηηθά ζπζηήκαηα κε θαιή θαηάζηαζε ζε ηνπιάρηζηνλ κηα 

απφ ηηο θαηεγνξίεο (νηθνινγηθή, ρεκηθή, πνζνηηθή) ηεο 

Νδεγίαο 2000/60/ΔΘ 

6c Ρ2486 Δπηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο πφξνπο 

ΑΞ4 7c T2481 
Κεηαθηλήζεηο επηβαηψλ απφ θαη πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα κέζσ ησλ 

ιηκαληψλ ηεο 

 

Αληίζηνηρα, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία νη δείθηεο πνπ δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ, βάζεη ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο κεησκέλεο εμάξηεζεο, ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, απφ εμσγελείο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

ΑΠ ΔΠ.ΠΡ. ΚΩΓ.ΓΔΙΚΣΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

ΑΞ1 2c T2474 
Θαηεγνξίεο θνξέσλ δεκνζίνπ ή επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 
παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ ΡΞΔ ζηελ Ξεξηθέξεηα 

ΑΞ2Β 

9a T2477 Άκεζα σθεινχκελνη απφ ππνδνκέο πξφλνηαο 

9b Ρ2412 
Άκεζα σθεινχκελνο πιεζπζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

9d Ρ2412 
Άκεζα σθεινχκελνο πιεζπζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

10a T2414 Άκεζα σθεινχκελνη καζεηέο 

10a Ρ2413 Άκεζα σθεινχκελνη θνηηεηέο 
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ΑΠ ΔΠ.ΠΡ. ΚΩΓ.ΓΔΙΚΣΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

ΑΞ3 

5a T2478 
Ξιεζπζκφο πνπ επσθειείηαη απφ κέηξα αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο 

6a Ρ2419 Θιάζκα ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη ζε αλαθχθισζε 

6b T2420 Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε παξνρή λεξνχ 

6d Ρ2462 
Ξνζνζηφ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (ζχλνιν πεξηνρψλ 

Natura 2000) κε εξγαιεία δηαρείξηζεο 

6e Ρ2422 Ξεξηνρέο πνπ αλαβαζκίδνληαη ζε αζηηθά νηθηζηηθά θέληξα 

ΑΞ4 7b T2423 Σξνλναπφζηαζε 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ θαη κε βάζε ηηο ειάρηζηεο ζε αξηζκφ θαη 

κέγεζνο νινθιεξσζείζεο πξάμεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή/θαη άιισλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ (ηνκεαθά), νη 

νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο, ηα θπξηφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΞ, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ακέζσο πην θάησ. 

 Γηα ηέζζεξεηο (4) δείθηεο ηνπ ΑΞ1 ε ηηκή επίηεπμεο ζηφρσλ ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκή 

βάζεο ηνπο, θαζψο δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε ηζρχνπζα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, θαηάζηαζε, 

ελψ γηα έλαλ δείθηε (Ρ2476) ε ηηκή επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ ππνιείπεηαη νξηαθά ηεο ηηκήο 

βάζεο ηνπ δείθηε, ήηνη θαηά 2,2%. Έλαο εθ ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ1 θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

Ρ2407, ζεκεηψλεη, σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ππέξβαζε ηεο ηάμεο ηνπ 25%. 

Δπηπιένλ, γηα ηξείο (3) δείθηεο ε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρσλ ηνπο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 75%, ελψ γηα ηνπο ππνινίπνπο ηξεηο (3) δείθηεο ην πνζνζηφ απηφ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 50%-70% ηεο ηηκήο ζηφρνπ. Ππλεπψο, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δεηθηψλ απνηειέζκαηνο ηνπ ΑΞ1, νη νπνίνη εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγν απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο, σο πξνο ηελ ζπκβνιή ηνπ ΔΞ ζην γεληθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ 

γίγλεζζαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ε πνξεία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο είλαη ζεηηθή, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ νξηαθή αλάθακςε νξηζκέλσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

 Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ινπνίεζεο ηνπ 2018, νη δείθηεο απνηειέζκαηνο 

ηνπ ΑΞ2Β παξνπζηάδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ επίηεπμεο, παξά ηελ κε 

ζπλεθηηθή εηθφλα πινπνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΞ. 

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζε ηξεηο (3) δείθηεο (Ρ2426, 

Ρ2412 & Ρ2413) έρεη ππεξθαιπθζεί ε ηηκή ζηφρνπ, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο 

απνηειεζκάησλ ηνπ ΑΞ2Β, ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ηνπο θαιχπηεη ην 85% 

ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπο. Πεκεησηένλ δε, φηη γηα ηνλ δείθηε Ρ2413 ε ππέξβαζε ηεο ηηκήο 

ζηφρνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε (1152,2%), ιφγσ ππνεθηίκεζεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 
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ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ, ε νπνία νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο νη 

νπνίεο είραλ ιεθζεί ππ’ φςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ. 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3, ε ηηκή επίηεπμεο ηνπ δείθηε απνηειέζκαηνο 

Ρ2420, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6b, ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 

ζηφρνπ ηνπ θαηά 20,0% ελψ γηα δχν (2) δείθηεο (Ρ2479 & Ρ2462) ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

γηα ην 2023 έρεη θζάζεη ζην 100%. Δπηπιένλ, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 16α, ε 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηξηψλ (3) δεηθηψλ ηνπ ΑΞ3 είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 75%. Ηδηαίηεξα 

ρακειή είλαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε Ρ2419, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ 

ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη ζε αλαθχθισζε, κε δεδνκέλν φηη κέρξη ηε ζχληαμε 

ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ έρνπλ επηιπζεί ηα καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαληαη 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ρέινο, ρακειή είλαη ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ θαη ηνπ δείθηε Ρ2422 πνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε πεξηνρψλ ζε αζηηθά νηθηζηηθά 

θέληξα. Απηφ νθείιεηαη ζε δπν αηηίεο, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ είλαη φηη δελ πθίζηαληαη 

αληίζηνηρεο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο Δπ.Ξξνη. 6e ηνπ ΔΞ, κε ηελ νπνία 

ζπλδέεηαη θαη ε δεχηεξε φηη δελ πθίζηαληαη παξεκβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ελ ιφγσ 

δείθηε, πνπ λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ απφ άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο».  

 Ρέινο, ακθφηεξνη νη δείθηεο ηνπ ΑΞ4 παξνπζηάδνπλ πςεινχ βαζκνχ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο ζεκεηψλνληαο αληίζηνηρα ππέξβαζε, ν κελ Ρ2423 θαηά 9%, ν δε Ρ2481 θαηά 11,8%. Ζ  

πςεινχ βαζκνχ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δείθηε Ρ2423 νθείιεηαη θαηά βάζε ζηελ νινθιήξσζε 

εληφο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζεκαληηθψλ ζε αξηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ νδηθψλ έξγσλ ηα 

νπνία πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ ΓΔΞΗΛ 2007-2013. Αληίζηνηρα ε ηηκή επίηεπμεο ηνπ 

δείθηε Ρ2481, ε νπνία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ εμσγελείο παξάγνληεο, κε δεδνκέλν φηη 

δελ πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο ζε ιηκεληθέο ππνδνκέο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην Ξιαίζην ηνπ ΔΞ 

«Ξεινπφλλεζνο» 2014-2020/, ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε ηνπξηζηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

Ξεινπνλλήζνπ θαη ηελ «θαηνρχξσζε» ηεο σο ζεκαληηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΘΡ, (άκεζσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ), ε βαζηθή 

αξρή πξνζδηνξηζκνχ ηνπο θαη θαη’ αθνινπζία ε κεζνδνινγία κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπο 

είλαη δηαθνξεηηθή. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ ηνπ ΔΘΡ ζπλδένληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά 

κε ηηο πινπνηνχκελεο πξάμεηο ζην Ξξφγξακκα θαη δελ επεξεάδνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ κ’ εθείλνπο 

ηνπ ΔΡΞΑ απφ εμσγελείο, σο πξνο ην ΔΞ, παξάγνληεο. Ωζηφζν, ζην ΔΞ πθίζηαληαη θαη νξηζκέλνη 

δείθηεο, ησλ νπνίσλ ν βαζκφο επίηεπμεο, θαζψο επίζεο θαη ε ζηνρνζεζία ηνπο, ζρεηίδεηαη ελ 

κέξεη θαη κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θάζε δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, 

ηφζν ζηελ Ξεξηθέξεηα, φζν θαη ζην εζληθφ επίπεδν.  

Νη δείθηεο απηνί είλαη νη εμήο: 
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 CR06  «Ππκκεηέρνληεο πνπ θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρφιεζεο εληφο έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο» 

 10903 «Άλεξγνη σθεινχκελνη  απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πνπ θαηέρνπλ ζέζε 

εξγαζίαο εληφο έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο» 

 10502  «Ππκκεηέρνληεο πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηε θξνληίδα εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαη πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο, ή πνπ δηαηεξνχλ 

ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο» 

 11104  «Κεηαλάζηεο, ζπκκεηέρνληεο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, κεηνλφηεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, φπσο νη Ονκά) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, πνπ 

απνθηνχλ εμεηδίθεπζε, πνπ θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρφιεζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο» 

 11206  «Ξνζνζηφ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηε θηψρεηα θαη σθεινχληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ησλ Ρoπηθψλ Νκάδσλ γείαο (TOMY) ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ σθεινχληαη 

απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Ρνπηθψλ Νκάδσλ γείαο (TOMY)» 

 11303  «Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ θνξέσλ θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλερίδεηαη έλα έηνο κεηά ηε ιήμε ηεο 

παξέκβαζεο» 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ δείθηεο, νη δχν (10502 θαη 11104) αλαθέξνληαη ζε άκεζα απνηειέζκαηα 

θαη ε επίηεπμή ηνπο εμεηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ηξεηο δείθηεο, είηε ιφγσ κε ελεξγνπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζε απηνχο ηνπο δείθηεο, είηε ιφγσ κεγάιεο θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ηεο 

ελεξγνπνίεζήο ηνπο, δελ έρνπλ πξνθχςεη αληίζηνηρεο ηηκέο επίηεπμήο ηνπο. 

Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο νξηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, κεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη 

ζήκεξα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα, φηη δελ απαηηείηαη επαλεμέηαζε ησλ ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ 

ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ, πνπ ηέζεθαλ πξνγξακκαηηθά. 

 

4.2 ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ εμέηαζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο Ινγηθήο 

ηεο Ξαξέκβαζεο, ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, δεδνκέλσλ ησλ επξεκάησλ 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ ΔΞ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, απηά παξνπζηάδνληαη αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα. Ζ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, επηπιένλ, απνηειεί ην δνκηθφ εθείλν επίπεδν ηνπ 

ΔΞ κε ην νπνίν ζπλδένληαη νη Δηδηθνί Πηφρνη, νη Γείθηεο Απνηειέζκαηνο, νη Δλδεηθηηθέο Γξάζεηο 

θαη ηέινο νη Γείθηεο Δθξνψλ, θαζηζηψληαο ηελ εμέηαζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο Ινγηθήο ηεο 

Ξαξέκβαζεο, ζην επίπεδν απηφ, πην απνηειεζκαηηθή.  
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Ρα βαζηθά επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ζπλάθεηαο ησλ Δηδηθψλ Πηφρσλ θαη Γεηθηψλ Δθξνψλ θαη 

Απνηειέζκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 17, ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

Ακέζσο πην θάησ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία εθείλα ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ 

δηαπηζηψλνληαη δεηήκαηα θαηαιιειφηεηαο, ζαθήλεηαο θαη ζπλάθεηαο, ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο.  

 

4.2.1 Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηόηεηα 9a (ΑΞ2Β) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ, ηφζν ζε 

ππνδνκέο πγείαο, φζν θαη ζε πξνλνηαθέο ππνδνκέο. Κε βάζε ηελ πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ 

γηα ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο πνπ ππνβιήζεθε γηα έγθξηζε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζηηο 31/10/2019, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 

απμήζεθε θαηά 4,5 εθαη. επξψ, απμαλφκελνη αληίζηνηρα θαη νη ελδεηθηηθνί πξνυπνινγηζκνί ησλ 

Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο 053 θαη 055, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 

δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. Κε 

δεδνκέλεο ηηο απμήζεηο απηέο θαη θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 055, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε «Άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε», πξνθχπηεη ε αλάγθε ελζσκάησζεο 

ζηνλ Δηδηθφ Πηφρν ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9α θαη «ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη 

ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ πξφλνηαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο». Κε ηελ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε, ηζρπξνπνηείηαη ε ζπλάθεηα ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη 

ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνλνηαθέο ππνδνκέο, κε 

βάζε θαη ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ. 

 

4.2.2 Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηόηεηα 6b (ΑΞ3) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη δξάζεηο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, 

ηφζν σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο, φζν θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Ωζηφζν, κε δεδνκέλν ηνλ ζπγθξηηηθά ρακειφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 022, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ιπκάησλ, ζε ζρέζε 

κε ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ησλ δχν Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο κε θσδηθνχο 020 θαη 021, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο, ν Δηδηθφο Πηφρνο ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6b, αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε «Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

πφζηκνπ χδαηνο». Κε δεδνκέλεο φκσο ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα ηελ ελίζρπζε 

ππνδνκψλ δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, παξά ηνλ πνιχ κηθξφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Θαηεγνξίαο 

παξέκβαζεο 022, θξίλεηαη ζθφπηκε, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ Δηδηθνχ Πηφρνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ζηνλ ηίηιν ηνπ, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ 
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ηξφπν ηε ζπλάθεηα ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, ηφζν ζηελ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα, φζν θαη’ επέθηαζε ζην ζχλνιν ηνπ ΔΞ. 

 

 

5. ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΟΤ ΔΠ 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα ακέζσο πην πάλσ, ηφζν σο πξνο ηηο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ 

θάιπςε ησλ νπνίσλ πξέπεη θαη δχλαηαη λα ζπκβάιεη  ην ΔΞ, φζν θαη πξνο ηνπο Δηδηθνχο 

Πηφρνπο ηνπ θαη κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζε φιεο 

ηηο πξνεγνχκελεο Δλφηεηεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ηε ζπλάθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΞ, θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΔΞ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΔΞ απαηηείηαη ηφζν γηα ηελ 

νξζνινγηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, αιιά θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε ζηξαηεγηθή Δ2020, φζν θαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ.  

Κε απηφ σο δεδνκέλν, ε πξφηαζε ηνπ Ππκβνχινπ Αμηνιφγεζεο πεξί ηεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, 

κε πνιχ ζπλνπηηθή αλαθνξά, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ζηα αληίζηνηρα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο: 

• Κηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο δχν (2) εθ ησλ επηά (7) Αμφλσλ 

Ξξνηεξαηφηεηαο. 

• Κηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Θεκαηηθψλ Πηφρσλ εληφο ησλ 

Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο θαη θαη’ αθνινπζία ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ. 

• Πηελ πξνζζήθε λέαο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ, λένπ Δηδηθνχ Πηφρνπ, 

αιιά θαη λέαο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο. 

• Ξνιχ κηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ζην ιεθηηθφ ησλ Δηδηθψλ Πηφρσλ νξηζκέλσλ 

Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, ζην πιαίζην επηθαηξνπνίεζεο ηεο Ινγηθήο ηεο Ξαξέκβαζεο. 

• Κηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πιέγκαηνο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη δεηθηψλ 

απνηειέζκαηνο. 

• Πηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο νξηζκέλσλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ. 

• Πηελ πξφβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηεο θνηλήο ζηήξημεο απφ ηα Ρακεία βάζεη ηνπ ζηφρνπ 

Δπελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ Θ(ΔΔ) 

1303/2013 («ξήηξα επειημίαο»). 

Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη θαηά ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν επξείαο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηεο ΔΓ ΔΞ Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ, ησλ πεξεζηψλ ηεο ΔΔ, θαζψο επίζεο θαη πξψηηζηα ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηεο 

ΔΑΠ. 
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Ρέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, 

δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί ε πξφηαζε ηεο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ (Νθηψβξηνο 2019), ε νπνία 

αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΔΞ, σο απνηέιεζκα ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο κεηαμχ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ. Ωο εθ ηνχηνπ θαη βάζεη 

ησλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ Θξάηνπο-Κέινπο θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη πξνηάζεηο γηα ηελ 

4ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞ 2014-2020 ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηελ ΔΔ πξνο ην 

ηέινο ηνπ 1νπ εμακήλνπ 2020. Κε απηφ σο δεδνκέλν, γηα ηελ παξνχζα πξφηαζε ηνπ Ππκβνχινπ 

Αμηνιφγεζεο πεξί ηεο 4εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» ππάξρεη ν αλαγθαίνο ρξφλνο 

γηα ηελ πξναλαθεξζείζα αλαγθαία δηαβνχιεπζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΞ κε ηηο 

αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο ΔΑΠ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Θαηφπηλ απηψλ, ακέζσο πην θάησ, αλά δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα φιεο νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αλαθέξεηαη επίζεο, φηη ην ζχλνιν ησλ 

παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ απνηππψλεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζηνπο πίλαθεο 18 θαη 19 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο.  

 

5.1 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΔΞΖΟΔΑΕΝΛ ΡΖΛ ΞΟΝΡΑΠΖ 

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ ΡΝ ΔΞ 

Ξνιχ ζπλνπηηθά, παξάκεηξνη, νη νπνίεο ειήθζεθαλ ππ’ φςε απφ ηνλ Πχκβνπιν Αμηνιφγεζεο, γηα 

ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο πξφηαζεο πεξί ηεο 4εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» 2014 

– 2020 αλαθέξνληαη, αθ’ ελφο ζηηο θαλνληζηηθέο δεζκεχζεηο θαη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, φζν θαη ζηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Αμηνιφγεζεο. Ππγθεθξηκέλα: 

 Γεζκεχζεηο ηνπ ΔΞ γηα Θεκαηηθή Ππγθέληξσζε, (ΔΡΞΑ θαη ΔΘΡ). 

 Γεζκεχζεηο ηνπ ΔΞ γηα ζπκβνιή ζηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή, (ΔΡΞΑ). 

 Γεζκεχζεηο ηνπ ΔΞ γηα ζχλδεζε ηνπ 50% ησλ πφξσλ θάζε ΑΞ κε δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζε δείθηεο ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο, (ΔΡΞΑ θαη ΔΘΡ). 

 Γεζκεχζεηο πφξσλ ηνπ ΔΞ γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (ΒΑΑ) – (Θπξίσο ΔΡΞΑ). 

 Γεζκεχζεηο πφξσλ ηνπ ΔΞ γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε, (ΔΘΡ). 

 Βαζηθή Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο, (αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο). 

 Ξξφηαζε Αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο, ζην πιαίζην ηεο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

ΔΞ, (ΔΡΞΑ). 

 Ρξνπνπνηήζεηο εζληθψλ πνιηηηθψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζε δξάζεηο ηνπ ΔΘΡ. 

 Γηάξθεηα πξάμεσλ ΔΘΡ (Γηαβνχιεπζε κε ΔΔ). 

 Ξνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζή ηνπ, (Πχλνιν ΔΞ). 

 Απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΞ γηα ηελ θάιπςή ηνπο, (ΔΡΞΑ). 
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5.2 ΑΛΑΘΑΡΑΛΝΚΖ ΞΝΟΩΛ ΚΔΡΑΜ ΑΜΝΛΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΩΛ 

ΠΡΝΣΩΛ, ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ  

Κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

επηηεπμηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ, θαζψο επίζεο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ηηο θαλνληζηηθέο δεζκεχζεηο, ζηνλ Ξίλαθα 18 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή πξφηαζε αλαθαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΞ.  

Νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο, αθνξνχλ ζε κηθξέο αιιαγέο πξνυπνινγηζκνχ δχν Αμφλσλ 

Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ κε κεγάιε «δήηεζε» γηα θάιπςε αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ζεηηθέο πξννπηηθέο 

πινπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηελ πξφηαζε αλαθαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο, φπσο ππνβιήζεθε γηα έγθξηζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην 

ηεο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ. 

 

Ππγθεθξηκέλα, πέληε (5) Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο απφ ηνπο επηά (7) δηαηεξνχλ ην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ πξφηαζε αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνχ 

Δπίδνζεο, ζην πιαίζην ηεο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ. Ζ κνλαδηθή ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζε επίπεδν πξνυπνινγηζκνχ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε θαηά 4,0 εθαη. 

επξψ ή θαηά 13,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β, κε ηζφπνζε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΑΞ4, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κείσζε θαηά 5,9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ΑΞ2Β, απφ 

29.544.125 επξψ ζε 33.544.125, αηηηνινγείηαη θπξίσο απφ ηελ αλάγθε πξφζζεησλ πφξσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα έξγα ππνδνκψλ Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο, νη νπνίεο δελ δχλαηαη λα θαιπθζνχλ κε ηνλ πθηζηάκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ2Β, πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο. Ξαξάιιεια, ν πςειφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΞ4, 

ζηνλ νπνίνλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε αξθεηά ζεκεία ηεο παξνχζαο έθζεζεο, παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαζπζηεξήζεσλ ηεο πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ψξηκσλ λέσλ έξγσλ/πξάμεσλ γηα άκεζε έληαμε ζην ΔΞ, θξίλεηαη 

φηη επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

Νη ινηπέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ ΔΞ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο θάζε 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζε επίπεδν Θεκαηηθνχ Πηφρνπ, Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη 

Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο, θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά αλά Θεκαηηθφ Πηφρν, ακέζσο πην θάησ. 

 

5.2.1. Θεκαηηθόο Πηόρνο 9 (ΔΘΡ) ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 2Α  

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφηαζεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Θεκαηηθνχ 

Πηφρνπ 9 ζην ζθέινο ηνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, παξακέλεη ζηαζεξφο, ιφγσ θαη ηεο 
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δέζκεπζεο ηνπ ΔΠΞΑ γηα ζπγθέληξσζε πφξσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν. Νη 

ππφινηπεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

επηκέξνπο Θαηεγνξηψλ Ξαξέκβαζεο θαη θαη’ αθνινπζία ησλ αληίζηνηρσλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ ηνπ. Ππγθεθξηκέλα:  

 Κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 112 θαη θαη’ 

αθνινπζία ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9iv θαηά 6,0 εθαη. €, ήηνη θαηά 22,9%  

 Αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 109 θαηά 2,5 εθαη. €, 

ήηνη θαηά 13,2% θαη θαη’ αθνινπζία, ηζφπνζε αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9i. 

 Αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 110 θαηά 3,5 εθαη. €, 

ήηνη θαηά 50,0% θαη θαη’ αθνινπζία ηζφπνζε αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9ii. 

εκείσζε 

Μ’ απηέο ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο δελ ζίγεηαη ε ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε ζε επίπεδν 

Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, νη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 9i, 9ii, 9iii, 9iv θαη 

9vi ζπγθεληξψλνπλ αζξνηζηηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην 87,5 % 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΚΣ ζην Πξφγξακκα. 

 

Νη παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο, θαζίζηαληαη αλαγθαίεο ιφγσ ηεο απφ θνηλνχ 

ιεηηνπξγίαο δχν παξακέηξσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 

(ΔΘΡ) θαη ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Α. Ζ πξψηε παξάκεηξνο αθνξά ζηελ ρακειή πξφνδν 

πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9iv, γεγνλφο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν 

ρξεκαηνδνηηθφ βάξνο ηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΘΠ9, δεκηνπξγεί ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη 

αξλεηηθέο πξννπηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηνπ ΑΞ2Α. Πεκεηψλεηαη 

δε, φηη κε βάζε ηελ κέρξη 7/11/2019 πινπνίεζε ηνπ ΔΞ, ην 65% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ αθνξά ζε κηα πξάμε ιεηηνπξγίαο ησλ Ρνπηθψλ Νκάδσλ γείαο (ΡΝΚ) 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ε νπνία εκθαλίδεη πζηέξεζε σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη ε πιήξεο νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιε. Ζ δεχηεξε 

παξάκεηξνο αθνξά ζηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ 9i θαη 9ii. Ππγθεθξηκέλα, ε Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9i παξνπζηάδεη, αθ’ ελφο 

ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν εθαξκνγήο ιφγσ ηεο πινπνίεζεο πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο 

«Δλαξκφληζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Νηθνγελεηαθήο Εσήο», αθ’ εηέξνπ πεξηιακβάλεη δξάζεηο 

θαηάξηηζεο αλέξγσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο πινπνίεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

απεκπινθήο απφ ην πξφβιεκα ησλ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ κε πξσηνβνπιία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο ηνπ ΔΞ. Πεκεησηένλ δε φηη, απηέο νη δξάζεηο έρνπλ ζχληνκε δηάξθεηα θαη ζρεηηθά πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα θξίζηκεο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΘΡ ζην 
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Ξξφγξακκα. Όζνλ αθνξά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9ii, νη ζεηηθέο πξννπηηθέο 

απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζήο ηεο, εδξάδνπλ θπξίσο ζηελ αιιαγή ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο γηα ηα Θέληξα Θνηλφηεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη, κε βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο 

ησλ εληαγκέλσλ δξάζεσλ, ε εμέιημε εθαξκνγήο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9ii είλαη 

ηδηαίηεξε αξγή. 

 

Ππλεπψο, ε κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9iv θαη ε 

αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ 9i θαη 

9ii έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε/απνξξφθεζε «ιηκλαδφλησλ» πφξσλ ηνπ ΑΞ2Α, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο πηζαλήο κε επίηεπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ ΔΞ. 

 

5.2.2. Θεκαηηθνί Πηόρνη 9 & 10  (ΔΡΞΑ) ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 2Β  

Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζην Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά 4,0 εθαη. επξψ, ήηνη θαηά 27,5%. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο 

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

 Αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξ. 9a θαηά 4.700.000 €, ήηνη θαηά 

51,3%. 

 Κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξ. 9c θαηά 700.000 €, ήηνη θαηά 70,0%.  

 Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ (9b, 9d 

θαη 10a) παξακέλεη ακεηάβιεηνο. 

 

Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο κε 

θσδηθφ 053, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε «πνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο», ελψ ε κείσζε ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9c, αθνξά ζηελ ηζφπνζε κείσζε 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 073, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηε «ζηήξημε ησλ Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ». 

 

Ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9a είλαη ε δηαθαηλφκελε αλεπάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο γηα λα θαιπθζεί ε απμεκέλε δήηεζε πνπ παξαηεξείηαη γηα παξεκβάζεηο ζε 

ππνδνκέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, ιφγσ ησλ αληίζηνηρσλ 

δηαπηζησκέλσλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

Ξαξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ2Β, ε κείσζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξνη. 9c ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηελ πζηέξεζε ηεο ελεξγνπνίεζήο 

ηεο, θπξίσο ιφγσ ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πεξί 
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θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ πινπνίεζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. Νη πφξνη πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ ηε κείσζε 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ. Ξξνη. 9c, θαηαλέκνληαη ζηελ Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα 9a ηνπ ΑΞ2Β. 

 

5.2.3. Θεκαηηθόο Πηόρνο 5 (ΔΡΞΑ) ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 3  

Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε γηα ηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 5, αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κνλαδηθήο ηνπ Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο (5a) θαη ηεο κνλαδηθήο 

Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο κε θσδηθφ 087, θαηά 4,0 εθαη. επξψ, ήηνη θαηά 88,9%, ν νπνίνο 

δηακνξθψλεηαη ζε 8,5 εθαη. επξψ.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ, πξνηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θαηλφκελσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, δηάβξσζε αθηψλ), σο 

απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηα νπνία έρνπλ εληαζεί θαηά ηειεπηαία έηε ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ.  

 

5.2.4. Θεκαηηθόο Πηόρνο 6 (ΔΡΞΑ) ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 3  

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν, πξνηείλεηαη κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 4,0 εθαη. 

€, ήηνη θαηά 8,2%. Ζ ζπγθεθξηκέλε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6 είλαη ηζφπνζε κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 5, εληφο ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 3. Όζνλ αθνξά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, ε 

κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΘΠ6 αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 6e, 

ν πξνυπνινγηζκφο ηεο νπνίαο κεηψλεηαη θαηά 4.000.000 επξψ, ήηνη θαηά 37,8%. Πεκεηψλεηαη 

δε, φηη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6e κεηά ηελ 

πξνηεηλφκελε κείσζε, αθ’ ελφο επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα ιφγσ ησλ κεγάισλ εθπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηεο έιιεηςεο αληίζηνηρσλ ψξηκσλ έξγσλ/πξάμεσλ, αθ’ εηέξνπ δελ κεηψλνληαη νη 

ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ πφξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο Πηξαηεγηθέο Βηψζηκήο 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Ξεξηθέξεηα, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζπκβνιή ηνπ ΔΞ ζηηο 

δεζκεχζεηο ηνπ ΔΠΞΑ πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο πνζφζησζεο ζε ΔΡΞΑ γηα ΒΑΑ. 

Ρέινο, αλαθέξεηαη φηη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππφινηπσλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 6 δηαηεξείηαη ακεηάβιεηνο.  

 

5.2.5. Θεκαηηθόο Πηόρνο 7 (ΔΡΞΑ) ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 4  

Νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 7 αλαθέξνληαη, αθ’ ελφο ζηε κείσζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηά 4.000.000 επξψ, ήηνη θαηά 5,9% θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ πξνζζήθε 

κηαο λέαο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο κε θσδηθφ 7e.  
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Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ζε επίπεδν  Δπελδπηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ, ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα: 

 

 Κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξ. 7b θαηά 18.500.000 επξψ, ήηνη θαηά 

27,6 %. 

 Κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Ξξ. 7c θαηά 500.000 επξψ, ήηνη θαηά 

50,0%. 

 Ξξνζζήθε λέαο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 7e «Βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ κέζσ ηεο αλάπηπμεο έμππλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη κέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

ζε απηά ηεο δηαλεκφκελεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο», κε παξάιιειε αληίζηνηρε 

πξνζζήθε ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 007 «Φπζηθφ Αέξην». Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 

ηφζν ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 7e, φζν θαη ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 007, είλαη 

15.000.000 επξψ Γεκφζηα Γαπάλε. 

 

Νη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θεκαηηθφ Πηφρν 7 θαη θαη’ αθνινπζία ζηνλ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 4, βαζίδνληαη ζε δχν παξακέηξνπο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο αθνξά ζηελ αλάγθε 

εμαζθάιηζεο πφξσλ χςνπο 4.000.000 επξψ, γηα ηελ πξναλαθεξζείζα πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 9 ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β, ιακβάλνληαο ππ’ 

φςε θαη ην γεγνλφο φηη ε πινπνίεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ νδηθψλ έξγσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 7, πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 10 εθαη. επξψ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαζηζηψληαο ακθίβνιε ηεο νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο λέαο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο έληαμεο ελφο λένπ ψξηκνπ ηερληθά έξγνπ/πξάμεο 

θαηαζθεπήο/επέθηαζεο δηθηχσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, κε ηελ 

πξννπηηθή νινθιήξσζήο ηνπ εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, αθ’ ελφο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 4, αθ’ εηέξνπ εμππεξεηνχληαη / θαιχπηνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη αλάγθεο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζε εθνδηαζκφ θαζαξήο ελέξγεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο. 

 

5.3 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΔΗΓΗΘΩΛ ΠΡΝΣΩΛ ΡΝ ΔΞ  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Δηδηθψλ Πηφρσλ ηνπ ΔΞ, κε δεδνκέλν φηη θαηά θχξην ιφγν 

νη απαξαίηεηεο, ιεθηηθέο θαηά βάζε, δηνξζψζεηο / ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνλ 12ν/2018, νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο φζνλ 

αθνξά ζηνπο Δηδηθνχο Πηφρνπο ηνπ ΔΞ, πεξηνξίδνληαη ζηα εμήο: 
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 Κηθξήο θιίκαθαο ιεθηηθή ηξνπνπνίεζε ζηνλ Δηδηθφ Πηφρν 2Β1.1 «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

θαη ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ πγείαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο» ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9a (ΑΞ2Β), κε ηελ πξνζζήθε ησλ ππνδνκψλ πξφλνηαο, σο ζπλέπεηα ηεο 

αχμεζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 055 θαηά ηελ 

ππνβιεζείζα πξφηαζε ηεο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ (Νθηψβξηνο 2019). Ωο εθ ηνχηνπ, ν λένο 

Δηδηθφο Πηφρνο, πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί σο «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ 

ππνδνκψλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο». 

 Κηθξήο θιίκαθαο ιεθηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ Πηφρνπ «Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

πφζηκνπ χδαηνο ζηελ Ξεξηθέξεηα» κε θσδηθφ 3.4.1, ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 6b ηνπ 

ΑΞ3 πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΞ γηα 

δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν λένο Δηδηθφο Πηφρνο, πξνηείλεηαη λα 

δηακνξθσζεί σο εμήο: «Βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα». 

 Ξξνζζήθε ελφο λένπ Δηδηθνχ Πηφρνπ κε θσδηθφ 4.3.1 θαη κε ηίηιν «Βειηίσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ κε ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ», ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνηεηλφκελε λέα Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 7e 

ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Πηφρνπ 7 ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4. 

 

5.4 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΠΡΝ ΞΙΔΓΚΑ ΡΩΛ ΓΔΗΘΡΩΛ  

5.4.1. Ωο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα  

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πιέγκαηνο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη 

απνηειέζκαηνο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο Αλαζεσξήζεηο ηνπ ΔΞ 

(Γεθέκβξηνο 2017 θαη Γεθέκβξηνο 2018), πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

θαηαιιειφηεηαο ησλ αξρηθά επηιερζέλησλ δεηθηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πινπνηνχκελεο δξάζεηο ηνπ 

ΔΞ, νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, αθνξνχλ θαηά βάζε ζε κηθξήο θιίκαθαο ζεκεηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ΔΡΞΑ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ 

Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηεο ΔΑΠ. Νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο, αθνξνχλ ζηνπο Άμνλεο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 2Β θαη 4 θαη παξνπζηάδνληαη ακέζσο πην θάησ:  

 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2Β (ΔΣΠΑ)  

Πηνλ ΑΞ2Β θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 9a, πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηνπ 

εηδηθνχ (νκνγελνπνηεκέλνπ) δείθηε εθξνψλ SO031, κε ηίηιν «Γπλακηθφηεηα θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ πνπ εληζρχνληαη», πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δείθηε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο πξφλνηαο, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9a. Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ ΔΞ σο πξφζζεηνο, αλ θαη απνηέιεζε πξφηαζε ηεο ΔΠΠΑ ζηελ 

πξνζπάζεηα νκνγελνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ΔΡΞΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εζληθφ 
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επίπεδν θαηά ην έηνο 2018 ζην πιαίζην ηεο 2εο Αλαζεψξεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ, δελ είρε επηιερζεί σο επηρεηξεζηαθφο δείθηεο ηνπ ΔΞ «Ξεινπφλλεζνο» ιφγσ 

ηνπ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφλ. Ζ αχμεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 055, ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο ηεο 

3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΞ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο πνπ 

εληνπίζζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΞ, αηηηνινγεί ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην πιέγκα δεηθηψλ ηνπ ΑΞ2Β. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 (ΔΣΠΑ)  

 Ξξνζζήθε ηνπ εηδηθνχ (νκνγελνπνηεκέλνπ) δείθηε εθξνψλ SO010 «Γίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ», 

θαζψο θαη ηνπ δείθηε απνηειέζκαηνο Ρ2487 «Ξιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν 

Φπζηθνχ Αεξίνπ», σο απνηέιεζκα ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζζήθεο ηεο λέαο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 7e ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4. Νη ελ ιφγσ δείθηεο ζπλδένληαη ακθφηεξνη 

κε ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο. 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ εηδηθνχ δείθηε εθξνψλ Ρ2833 «Δμππεξεηνχκελνη επηβάηεο» κε ηνλ εηδηθφ 

(νκνγελνπνηεκέλν) δείθηε εθξνψλ SO034 κε ηίηιν «Ιηκεληθέο ππνδνκέο πνπ 

αλαβαζκίδνληαη», ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ζε φια ηα ΔΞ, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε νκνεηδψλ δξάζεσλ/πξάμεσλ. 

 

5.4.2. Ωο πξνο ηελ ζηνρνζεζία  

Ξέξαλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνπο δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΞ θαη φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο Ινγηθήο Ρεο Ξαξέκβαζεο, 

είλαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ νξηζκέλσλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΔΞ. Νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο θαζίζηαληαη αλαγθαίεο νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο, είλαη θαηά βάζε νη 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηψλ 

ησλ δεηθηψλ, θαζψο επίζεο θαη ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ ππ’ φςε θαηά ηε 

ζηνρνζεζία νξηζκέλσλ δεηθηψλ εθξνψλ θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞ. Νη πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο ζηηο ηηκέο ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 19 ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηεο παξνχζαο έθζεζεο, πνιχ ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ακέζσο πην θάησ, αλά Δπελδπηηθή 

Ξξνηεξαηφηεηα: 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9i (ΑΠ2Α/ΔΚΣ) 

 Αχμεζε ηφζν ηεο ηηκήο βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ εηδηθνχ δείθηε καθξνπξφζεζκνπ απνηειέζκαηνο 

κε θσδηθφ 10903, φζν θαη ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε εθξνψλ κε θσδηθφ 10902, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε 

καθξνρξφληα αλέξγσλ, απφ 4,0 εθαη. € ζε 6,5 εθαη. €. 
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Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9ii (ΑΠ2Α/ΔΚΣ) 

 Αχμεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ εηδηθνχ δείθηε εθξνψλ κε θσδηθφ 05502 «Αξηζκφο 

ππνζηεξηδφκελσλ δνκψλ», ιφγσ ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, φζνλ 

αθνξά ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Θνηλφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηεο 

ηηκήο ζηφρνπ ηνπ ελ ιφγσ δείθηε πξνθχπηεη αζξνηζηηθά, αθ’ ελφο απφ ηελ 

πξνγξακκαηηδφκελε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηά (7) επηπιένλ Θέληξσλ Θνηλφηεηαο ζηελ 

Ξεξηθέξεηα, αθ’ εηέξνπ απφ ηελ «ελζσκάησζε» ζηα Θέληξα Θνηλφηεηαο ηξηψλ (3) 

πξνγξακκαηηδφκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ εππαζή νκάδα ησλ Ονκά, σο μερσξηζηέο δνκέο νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζε απηφλ. 

 Αχμεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε «Αξηζκφο επσθεινπκέλσλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 

δνκψλ» κε θσδηθφ 05503, θαζψο απαηηείηαη λέα πξνζέγγηζε ζηε ζηνρνζέηεζή ηνπ σο πξνο 

ηα Θέληξα Θνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΞ κέρξη ηνλ 11ν/2019, έρεη 

πξνθχςεη φηη ε αξρηθή ζηνρνζέηεζε ηνπ δείθηε αλά Θέληξν Θνηλφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή 

ζε ζρέζε κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο απφ ηηο πθηζηάκελεο δνκέο ζηελ Ξεξηθέξεηα, νη νπνίεο 

παξέρνπλ δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο θαη θαιχπηνπλ σθεινχκελνπο ζηα φξηα ηεο νηθείαο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη κε 

βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε 05502, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε απμάλεηαη ζεκαληηθά. (πίλαθαο 19 ηνπ παξαξηήκαηνο) 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9iv (ΑΠ2Α/ΔΚΣ) 

 Αχμεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ εηδηθνχ δείθηε εθξνψλ 11205 «Αξηζκφο αηφκσλ πνπ 

σθεινχληαη απφ ππεξεζίεο πγείαο γηα Δμαξηήζεηο», ιφγσ ππνεθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηφρνπ 

ζηελ αξρηθή ηνπ ζηνρνζεζία, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9a (ΑΠ2Β/ΔΣΠΑ) 

 Αχμεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε εθξνψλ CO36: «Ξιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ 

βειηησκέλεο ππεξεζίεο πγείαο». Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε αχμεζε απνηειεί απνηέιεζκα 

αξθεηψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ακέζσο πην θάησ: 

o Αχμεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9a θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο 053, ε νπνία ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε 

δξάζεηο ππνδνκψλ πγείαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε.  

o Γηαθνξνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, σο πξνο ηε 

κέηξεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία σο σθεινχκελνο πιεζπζκφο ζεσξείηαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κνλάδα πγείαο, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη 

ηεο θχζεο ηεο παξέκβαζεο. 



1ε Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΞ «Ξεινπόλλεζνο» 
3ν Παξαδνηέν: Σειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πλάθεηαο, θαζψο θαη 
ηειηθή πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ 
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o Ρελ απαινηθή ησλ «δηπινκεηξήζεσλ» ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηνληαη απφ παξεκβάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζε 

580.000 θαηνίθνπο, ε νπνία ηζνχηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ κφληκν πιεζπζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9c (ΑΠ2Β/ ΔΣΠΑ) 

 Κείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ CO01 «Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζηήξημε» θαη CO02 «Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο» ηεο 

Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 9c, ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο πξνηεηλφκελεο κείσζεο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 5a (ΑΠ3/ ΔΣΠΑ) 

 Αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ: 

o CO20 «Ξξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ: Ξιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ αληηπιεκκπξηθά 

κέηξα». 

o CO21 «Ξξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ: Ξιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ κέηξα δαζηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο». 

o Ρ2487 «Ξιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ» ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 5a, ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο πξνηεηλφκελεο αχμεζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6e (ΑΠ3/ ΔΣΠΑ) 

 Αχμεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε εθξνψλ CO38 «Αζηηθή αλάπηπμε: Γεκηνπξγία ή 

αλάπιαζε ππαίζξησλ ρψξσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο», παξά ηελ πξνηεηλφκελε κείσζε ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ιφγσ ππνεθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε θαηά ηελ 

αξρηθή ζηνρνζέηεζή ηνπ.  

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 7b 

 Κείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ CO13 «Ππλνιηθφ κήθνο λέσλ νδψλ» θαη 

CO14 «Ππλνιηθφ κήθνο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ή αλαβαζκηζκέλσλ νδψλ» ηεο Δπελδπηηθήο 

Ξξνηεξαηφηεηαο 7b, ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο πξνηεηλφκελεο κείσζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

 

εκείσζε 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, παξνπζηάδεηαη κε δηαθξηηέο αιιαγέο, ζηνλ Πίλαθα 19 «Πξφηαζε Αλαζεψξεζεο 

ηεο Λνγηθήο ηεο Παξέκβαζεο». 



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

 



ΑΠ01

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

41.000.000 058, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 079, 082 41.000.000 38.428.844 38.428.844 -2.571.156 -2.571.156

Θ.Σ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 6.000.000 058, 062, 064, 065 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0

Ε.Π. 1a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 

τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 058

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 

της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

062
Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς 

όφελος ΜΜΕ
625.000 625.000 0

064
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 

κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)
2.875.000 2.875.000 0

065

Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε 

επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην 

ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

625.000 625.000 0

Θ.Σ 2
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
5.125.000 079, 082 5.125.000 5.125.000 5.125.000 0 0

Ε.Π. 2b
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,  ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για 

ΤΠΕ
1.875.000 082

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), 

ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

Ε.Π. 2c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 

ηλεκτρονικής υγείας

3.250.000 079

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών 

δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκων, ηλεκτρονικού περιεχομένου 

και ηλεκτρονικού τουρισμού)

3.250.000 3.250.000 3.250.000 0 0

Θ.Σ 3
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
29.875.000 066, 067, 071 29.875.000 27.303.844 27.303.844 -2.571.156 -2.571.156

067

Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και 

παράγωγες εταιρείες (spin outs))

16.250.000 13.678.844 -2.571.156

071

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που 

συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην 

κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες)

2.500.000 2.500.000 0

Ε.Π. 3c
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών·
7.000.000 075 Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0

Ε.Π. 3d
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 

αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας·
4.125.000 066

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
4.125.000 4.125.000 4.125.000 0 0
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ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)

0

-2.571.15616.178.844

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.)

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠ)

Ε.Π. 1b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 

συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 

οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση 

της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 

ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 

δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 

ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση 

των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

4.125.000

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

4.125.000

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

Ε.Π. 3a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

18.750.000

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελ. 1 από 4
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ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.)

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΑΠ2Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
79.572.690 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114 79.572.690 79.572.690 79.572.690 0 0

Θ.Σ 8
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού
5.174.606 104, 106 5.174.606 5.174.606 5.174.606 0 0

Ε.Π. 8iii
 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 800.000 800.000 0 0

Ε.Π. 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. 4.374.606 106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 4.374.606 4.374.606 4.374.606 0 0

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 74.398.084 109, 110, 111, 112, 113, 114 74.398.084 74.398.084 74.398.084 0 0

Ε.Π. 9i
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
19.000.000 109

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
19.000.000 19.000.000 19.000.000 0 0

Ε.Π. 9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0

Ε.Π. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 12.500.000 12.500.000 0 0

Ε.Π. 9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

26.148.084 112

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας

26.148.084 26.148.084 26.148.084 0 0

Ε.Π. 9v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί 

η πρόσβαση στην απασχόληση

3.500.000 113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση

3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0

Ε.Π. 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων· 6.250.000 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 6.250.000 6.250.000 6.250.000 0 0

ΑΠ2Β ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 25.000.000 049, 050, 051, 052, 053, 055, 073, 097 25.000.000 29.544.125 29.544.125 4.544.125 4.544.125

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 10.000.000 053, 055, 073, 097 10.000.000 14.544.125 14.544.125 4.544.125 4.544.125

053 Υποδομές στον τομέα της υγείας 2.750.000 5.794.125 3.044.125

055 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 1.875.000 3.375.000 1.500.000

Ε.Π. 9b
Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 

κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών
1.875.000 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

Ε.Π. 9c Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 1.000.000 073 Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

Ε.Π. 9d
Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων
2.500.000 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0

Θ.Σ 10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
15.000.000 049, 050, 051, 052 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0

049 Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.000.000 1.000.000 0

050
Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση 

ενηλίκων
1.250.000 1.250.000 0

051 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 9.000.000 9.000.000 0

052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 3.750.000 3.750.000 0

4.544.125

0

9.169.125

15.000.000

Ε.Π. 9a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση 

στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

4.625.000

Ε.Π. 10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
15.000.000
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ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.)

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΑΠ03
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
60.618.839 013, 014, 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 087, 090, 091, 092, 094, 094, 095 60.618.839 63.189.995 63.189.995 2.571.156 2.571.156

Θ.Σ 4
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς
7.500.000 013, 014 7.500.000 10.071.156 10.071.156 2.571.156 2.571.156

013
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και 

υποστηρικτικά μέτρα
5.000.000 5.000.000 0

014
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης 

και υποστηρικτικά μέτρα
2.500.000 5.071.156 2.571.156

Θ.Σ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 4.500.000 087 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0

Ε.Π. 5a
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών 

που βασίζονται στο οικοσύστημα
4.500.000 087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0

Θ.Σ 6
Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων
48.618.839 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 090, 091, 092, 094, 094, 095 48.618.839 48.618.839 48.618.839 0 0

017
Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της 

διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)
750.000 750.000 0

023

Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου 

θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και 

κομποστοποίησης)

1.250.000 1.250.000 0

020
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης 

και διανομής)
8.750.000 8.750.000 0

021

Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής 

στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των 

συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

6.250.000 6.250.000 0

022 Επεξεργασία λυμάτων 2.500.000 2.500.000 0

091 Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών 3.750.000 3.750.000 0

092 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 6.000.000 6.000.000 0

094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 6.625.000 6.925.000 300.000

Ε.Π. 6d

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των 

υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 

υποδομών.

1.875.000 086 Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

083 Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 1.875.000 1.875.000 0

090 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 6.243.839 6.243.839 0

094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 1.500.000 1.200.000 -300.000

095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 1.250.000 1.250.000 0

ΑΠ04
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
72.461.250 031, 034, 036, 040, 044 72.461.250 67.917.125 67.917.125 -4.544.125 -4.544.125

Θ.Σ 7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων
72.461.250 031, 034, 036, 040, 044 72.461.250 67.917.125 67.917.125 -4.544.125 -4.544.125

031 Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 37.500.000 34.955.875 -2.544.125

034
Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί 

ή τοπικοί)
21.461.250 19.461.250 -2.000.000

036 Μεταφορές πολλαπλών μέσων 8.750.000 8.750.000 0

040 Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 3.750.000 3.750.000 0

Ε.Π. 7c

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 

θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων 

μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, 

με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

1.000.000 044

Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της 

ζήτησης, των συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών 

ΤΠ)

1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

66.917.125

2.571.156

0

0

300.000

-300.000

-4.544.125

10.071.156

2.000.000

17.500.000

16.675.000

10.568.839

Ε.Π. 4c

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης·

7.500.000

Ε.Π. 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.000.000

Ε.Π. 6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

17.500.000

Ε.Π. 6c Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· 16.375.000

Ε.Π. 6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, 

την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

10.868.839

Ε.Π. 7b

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων·

71.461.250
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.)

 Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΕΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΑΠ05 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 4.417.840 4.417.840 4.417.840 0 0

121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 2.767.840 2.767.840 0

122 Αξιολόγηση και μελέτες 600.000 600.000 0

123 Πληροφόρηση και επικοινωνία 1.050.000 1.050.000 0

ΑΠ06 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249 1.448.249 1.448.249 1.448.249 0 0

121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 753.056 753.056 0

122 Αξιολόγηση και μελέτες 307.024 307.024 0

123 Πληροφόρηση και επικοινωνία 388.169 388.169 0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 284.518.868 284.518.868 284.518.868 284.518.868 0 0

ΕΤΠΑ 203.497.929 203.497.929 203.497.929 203.497.929 0 0

ΕΚΤ 81.020.939 81.020.939 81.020.939 81.020.939 0 0

0

0

4.417.840

1.448.249ΤΒ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249

ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ 7/11/2019

Π/Υ %
ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ

ΗΣΕΩΝ
Π/Υ % ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ Π/Υ % ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟ % ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟ %

ΑΠ01

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ 

ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

38.428.844 50.170.000 130,55% 7 19.417.272 50,53% 120 22.129.293 57,6% 119 20.304.697 52,84% 1 500.000 1,30%

Θ.Σ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 6.000.000 8.200.000 136,67% 3 760.772 12,68% 13 760.368 12,7% 12 260.772 4,35% 0 0 0,00%

Ε.Π. 1a
Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας 

και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
1.875.000 1.875.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 1.α.1
ΕΕνίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/ και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, 

κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας
− 1.875.000

Ε.Π. 1b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 

επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης […] διάδοση των τεχνολογιών 

γενικής εφαρμογής

4.125.000 6.325.000 153,33% 3 760.772 18,44% 13 760.368 18,4% 12 260.772 6,32% 0 0 0,00%

Δράση 1.β.1 Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων − 625.000

Δράση 1.β.1.2 Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου − 500.000 1 500.000 1 499.596

Δράση 1.β.2.1 Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. − 500.000 1 115.000 8 115.000 8 115.000

Δράση 1.β.2.2 Ενίσχυση ΜΜΕ για ανάπτυξη υποδομών ποιοτικού ελέγχου, έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας − 2.000.000 1 145.772 4 145.772 4 145.772

Δράση 1.β.3.1 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου − 2.700.000

Θ.Σ 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 5.125.000 5.125.000 100,00% 2 3.156.500 61,59% 1 1.906.500 37,2% 1 581.500 11,35% 0 0 0,00%

Ε.Π. 2b Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,  ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 1.875.000 1.875.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 2.β.2.1
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών Τουριστικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους 

μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.
− 1.000.000

Δράση 2.β.2.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) − 875.000

Ε.Π. 2c
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 

ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
3.250.000 3.250.000 100,00% 2 3.156.500 97,12% 1 1.906.500 58,7% 1 581.500 17,89% 0 0 0,00%

Δράση 2.γ.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχειρισης τουριστικού προορισμού (DMS) − 2.000.000 1 1.906.500 1 1.906.500 1 581.500

Δράση 2.γ.2.1
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών υποδομών των επιμελητηρίων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.
− 1.250.000 1 1.250.000

Δράση 2.γ.3
Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.
−

Θ.Σ 3
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
27.303.844 36.845.000 134,94% 2 15.500.000 56,77% 106 19.462.425 71,3% 106 19.462.425 71,28% 1 500.000 1,83%

Ε.Π. 3a
Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 

της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
16.178.844 19.220.000 118,80% 1 2.000.000 12,36% 1 2.000.000 12,4% 1 2.000.000 12,36% 1 500.000 3,09%

Δράση 3.α.1 Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ − 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 500.000

Δράση 3.α.2.1 Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών − 2.000.000

Δράση 3.α.2.2 Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου − 4.720.000

Δράση 3.α.4

Ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των εργασιών καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προαγωγή της επιχειρηματικότητας, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη «Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

−

Δράση 3.α.5.1 Γενική Επιχειρηματικότητα (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016) − 3.200.000

Δράση 3.α.5.2 Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016) − 4.800.000

Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 Παροχή ενισχύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης − 2.500.000

Δράση 3α.ΒΑΑ.1 Αύξηση επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής, και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή −

Δράση 3α.ΒΑΑ.2 Υποστήριξη επιχειρηματικότητας −

Δράση 3α.ΒΑΑ.3
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων με στήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων 

και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών
−

Δράση 3α.ΟΧΕ.1 Παροχή ενισχύσεων για ίδρυση / εκ συγχρονισμό επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού −

Χωρικά 3a Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 1.220.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 3a Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 600.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 3a Στρατηγικές ΒΑΑ* 1.820.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 3a Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 3a Στρατηγική ΟΧΕ 1.000.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 3c Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών· 7.000.000 13.500.000 192,86% 1 13.500.000 192,86% 105 17.462.425 249,5% 105 17.462.425 249,46% 0 0 0,00%

Δράση 3.γ.1 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εκχώρηση ΕΠΑΝΕΚ) − 13.500.000 1 13.500.000 105 17.462.425 105 17.462.425

Ε.Π. 3d
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας·
4.125.000 4.125.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 3.δ.1.1 Δημιουργία cluster σε δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου − 3.125.000

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)
− 1.000.000

Χωρικά ΑΠ1 Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 1.220.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ1 Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 600.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ1 Στρατηγικές ΒΑΑ* 1.820.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ1 Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ1 Στρατηγική ΟΧΕ 1.000.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ΑΠ2Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 79.572.690 66.278.414 83,29% 26 43.485.185 54,65% 36 40.202.532 50,5% 26 33.777.857 42,45% 21 14.690.373 18,46%

Θ.Σ 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 5.174.606 5.970.000 115,37% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

KΩΔΙΚΟΣ: 

Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ

Π/Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΔΔ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΝΟΔΕΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελίδα 1 από 5



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ 7/11/2019

Π/Υ %
ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ

ΗΣΕΩΝ
Π/Υ % ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ Π/Υ % ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟ % ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟ %

KΩΔΙΚΟΣ: 

Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ

Π/Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΝΟΔΕΕΝΤΑΞΕΙΣ

Ε.Π. 8iii
 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 1.600.000 200,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 8.iii.1 Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους − 800.000

Δράση 8.iii.2 Υποστήριξη ανέργων για ενίσχυση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας − 800.000

Ε.Π. 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. 4.374.606 4.370.000 99,89% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 8.v.2
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους τομείς της RIS της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου
− 4.370.000

Δράση 8.v.3 Κατάρτιση εργαζομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων −

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 74.398.084 60.308.414 81,06% 26 43.485.185 58,45% 36 40.202.532 54,0% 26 33.777.857 45,40% 21 14.690.373 19,75%

Ε.Π. 9i
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
19.000.000 18.847.088 99,20% 6 14.763.656 77,70% 5 12.142.846 63,9% 5 12.138.284 63,89% 4 9.868.788 51,94%

Δράση 9.i.1 Δράσεις Ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Δημοσιότητας σε Γυναίκες Άνεργες − 1.700.000 1 1.700.000

Δράση 9.i.2 Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση. − 4.000.000 1 4.000.000

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).

− 12.147.088 4 9.063.656 5 12.142.846 5 12.138.284 4 9.868.788

Δράση 9.i.4 Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας − 1.000.000

Δράση 9i.ΒΑΑ.1 Ένταξη στην οικονομία ειδικών ομάδων −

Δράση 9i.ΒΑΑ.2
Βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης με προώθηση των ίσων ευκαιριών και ενίσχυση των δεξιοτήτων στους τομείς 

προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της περιφέρειας Πελοποννήσου
−

Δράση 9i.ΟΧΕ.1 Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη −

Χωρικά 9i Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 69.460 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9i Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 600.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9i Στρατηγικές ΒΑΑ* 669.460 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9i Στρατηγική ΟΧΕ 500.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 5.836.500 83,38% 3 2.449.440 34,99% 6 2.449.440 35,0% 5 1.611.360 23,02% 2 169.193 2,42%

Δράση 9.ii.1α
Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον (Ρομά). (Επιδότηση ενοικίου)
− 1.290.000

Δράση 9.ii.1β
Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον (Ρομά)
− 1.522.500

Δράση 9.ii.3

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, 

ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, 

προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα).(κέντρα κοινότητας)

− 2.700.000 3 2.449.440 6 2.449.440 5 1.611.360 2 169.193

Δράση 9.ii.4 Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική των Ρομά − 324.000

Δράση 9ii.ΒΑΑ.1 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ομάδων −

Χωρικά 9ii Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 300.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9ii Στρατηγικές ΒΑΑ* 300.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 7.722.400 61,78% 11 6.161.951 49,30% 13 6.975.521 55,8% 12 5.476.987 43,82% 11 2.884.351 23,07%

Δράση 9.iii.1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (Εναρμόνιση ΑΜΕΑ) − 994.400 3 854.880 4 990.459 4 399.259 3 249.091

Δράση 9.iii.3

Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα 

διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ) (Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών / κέντρα 

συμβουλευτικής γυναικών)

− 2.000.000 3 1.214.671 4 1.892.662 4 1.791.728 4 1.026.450

Δράση 9.iii.4 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες − 3.000.000 4 3.286.000 4 3.286.000 4 3.286.000 4 1.608.809

Δράση 9.iii.5 Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) − 1.728.000 1 806.400 1 806.400

Δράση 9.iii.6 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης −

Δράση 9.iii.7 Ενίσχυση ΚΕΠΑ −
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΝΟΔΕΕΝΤΑΞΕΙΣ

Ε.Π. 9iv
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
26.148.084 20.627.426 78,89% 4 14.435.138 55,21% 11 14.359.726 54,9% 3 10.276.226 39,30% 3 628.661 2,40%

Δράση 9.iv.1 Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων. − 1.000.000 1 150.000 2 990.000 2 990.000 2 404.905

Δράση 9.iv.3 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) − 9.286.226 1 9.286.226 1 9.286.226 1 9.286.226 1 223.756

Δράση 9.iv.4 Δομές και Δράσεις Παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου − 3.780.000 1 2.500.000 4 1.584.588

Δράση 9.iv.6 Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Eξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου − 2.600.000 1 2.498.912 4 2.498.912

Δράση 9.iv.7
Δημιουργία και λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου (Δομή) Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης για τη πρόληψη ασθενειών και 

τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας
−

Δράση 9.iv.8 Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου − 1.250.000

Δράση 9.iv.9 Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη − 232.700

Δράση 9iv.ΒΑΑ.1 Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δ. Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες (ΚΔΗΦ / ΚΗΦΗ) − 2.478.500

Δράση 9iv.ΒΑΑ.2 Ενίσχυση και βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης −

Δράση 9iv.ΟΧΕ.1 Βελτίωση της πρόσβασης σε προνοιακές - κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας −

Χωρικά 9iv Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 2.660.540 2.478.500 93,16% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9iv Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 1.620.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9iv Στρατηγικές ΒΑΑ* 4.280.540 2.478.500 57,90% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 9iv Στρατηγική ΟΧΕ 400.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 9v
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
3.500.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 9.v.1 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων −

Δράση 9.v.2 Άμεσες επιχορηγήσεις ΚΑΛΟ −

Ε.Π. 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 6.250.000 7.275.000 116,40% 2 5.675.000 90,80% 1 4.275.000 68,4% 1 4.275.000 68,40% 1 1.139.379 18,23%

Δράση 9vi.ΤΑΠΤοΚ.1
Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για την λειτουργία της 

ΟΤΔ "ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ
− 2.850.000 1 2.850.000 1 2.850.000 1 2.850.000 1 626.973

Δράση 9vi.ΤΑΠΤοΚ.2 Δράσεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας − 1.425.000 1 1.425.000 1 1.425.000 1 1.425.000 1 512.406

Δράση 9vi.ΤΑΠΤοΚ.3
Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ
− 1.600.000

Δράση 9vi.ΤΑΠΤοΚ.4 Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων − 1.400.000 1 1.400.000

Χωρικά 9vi Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 6.250.000 7.275.000 116,40% 2 5.675.000 90,80% 1 4.275.000 68,4% 1 4.275.000 68,40% 1 1.139.379 18,23%

Χωρικά ΑΠ2Α Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 2.730.000 2.478.500 90,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ2Α Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 2.520.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ2Α Στρατηγικές ΒΑΑ* 5.250.000 2.478.500 47,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ2Α Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 6.250.000 7.275.000 116,40% 2 5.675.000 90,80% 1 4.275.000 68,40% 1 4.275.000 68,40% 1 1.139.379 18,23%

Χωρικά ΑΠ2Α Στρατηγική ΟΧΕ 900.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ΑΠ2Β ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 29.544.125 38.475.000 130,23% 16 35.193.972 119,12% 33 33.585.285 113,7% 13 10.922.156 36,97% 10 5.828.454 19,73%

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 14.544.125 15.725.000 108,12% 10 15.723.972 108,11% 23 12.542.605 86,2% 7 5.080.330 34,93% 5 3.323.166 22,85%

Ε.Π. 9a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική 

ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

9.169.125 13.510.000 147,34% 8 13.508.972 147,33% 17 10.638.283 116,0% 6 4.605.330 50,23% 4 3.219.587 35,11%

Δράση 9.α.1 Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Α’ βάθμιας υγείας − 4.410.000 3 4.403.260 11 4.994.060 1 603.260 1 599.387

Δράση 9.α.2 Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Β’ βάθμιας υγείας − 3.500.000 2 3.530.000 4 4.118.511 3 2.479.620 1 1.141.151

Δράση 9.α.3 Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής − 5.600.000 3 5.575.712 2 1.525.712 2 1.522.450 2 1.479.049

Ε.Π. 9b
Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και 

αγροτικών περιοχών
1.875.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 9β.ΟΧΕ.1 Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης και αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος

Χωρικά 9b Στρατηγική ΟΧΕ 1.875.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 9c Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 1.000.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 9.γ.1 Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. −

Ε.Π. 9d Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 2.500.000 2.215.000 88,60% 2 2.215.000 88,60% 6 1.904.322 76,2% 1 475.000 19,00% 1 103.578 4,14%

Δράση 9δ.ΤΑΠΤοΚ.1 Λειτουργικές Δαπάνες ΟΤΔ − 475.000 1 475.000 1 475.000 1 475.000 1 103.578

Δράση 9δ.ΤΑΠΤοΚ.2 Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος − 1.740.000 1 1.740.000 5 1.429.322

Δράση 9δ.ΤΑΠΤοΚ.3 Δημιουργία / βελτίωση υποδομών άθλησης και αναψυχής −

Χωρικά 9d Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 2.750.000 2.215.000 80,55% 2 2.215.000 80,55% 6 1.904.322 69,2% 1 475.000 17,27% 1 103.578 3,77%

Θ.Σ 10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση
15.000.000 22.750.000 151,67% 6 19.470.000 129,80% 10 21.042.680 140,3% 6 5.841.826 38,95% 5 2.505.288 16,70%

Ε.Π. 10a
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση
15.000.000 22.750.000 151,67% 6 19.470.000 129,80% 10 21.042.680 140,3% 6 5.841.826 38,95% 5 2.505.288 16,70%

Δράση 10.1α Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  − 19.000.000 5 17.650.000 8 19.222.680 4 4.866.883 3 1.984.821

Δράση 10.1β Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης  − 3.750.000 1 1.820.000 2 1.820.000 2 974.943 2 520.467

Δράση 10.2 Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  −

Δράση 10.3 Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. −

Χωρικά ΑΠ2Β Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 2.750.000 2.215.000 80,55% 2 2.215.000 80,55% 6 1.904.322 69,25% 1 475.000 17,27% 1 103.578 3,77%

Χωρικά ΑΠ2Β Στρατηγική ΟΧΕ 1.875.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελίδα 3 από 5
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΝΟΔΕΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΠ03 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 63.189.995 73.825.000 116,83% 24 63.177.802 99,98% 49 53.374.506 84,5% 15 16.745.798 26,50% 10 9.689.259 15,33%

Θ.Σ 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 10.071.156 3.240.000 32,17% 3 3.086.539 30,65% 6 3.086.539 30,6% 1 1.479.766 14,69% 1 140.082 1,39%

Ε.Π. 4c
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης·
10.071.156 3.240.000 32,17% 3 3.086.539 30,65% 6 3.086.539 30,6% 1 1.479.766 14,69% 1 140.082 1,39%

Δράση 4.γ.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων. − 0

Δράση 4.γ.2 Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. − 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.479.766 1 140.082

Δράση 4γ.ΒΑΑ.1 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών Κτηρίων − 390.000 1 390.000 1 390.000

Δράση 4γ.ΒΑΑ.2
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων 

σχεδιασμού στα δημόσια κτήρια και τις παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης
−

Δράση 4γ.ΤΑΠΤοΚ.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων − 1.350.000 1 1.196.539 4 1.196.539

Χωρικά 4c Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 390.000 390.000 100,00% 1 390.000 100,00% 1 390.000 100,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 4c Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 1.400.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 4c Στρατηγικές ΒΑΑ* 1.790.000 390.000 21,79% 1 390.000 21,79% 1 390.000 21,8% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 4c Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 1.350.000 1.350.000 100,00% 1 1.196.539 88,63% 4 1.196.539 88,6% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Θ.Σ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 4.500.000 10.150.000 225,56% 4 10.150.000 225,56% 2 2.649.900 58,9% 1 150.000 3,33% 0 0 0,00%

Ε.Π. 5a Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 4.500.000 10.150.000 225,56% 4 10.150.000 225,56% 2 2.649.900 58,9% 1 150.000 3,33% 0 0 0,00%

Δράση 5.α.1
Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της 

Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις
− 3.500.000 1 3.500.000

Δράση 5.α.5.02 Μελέτη Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) − 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000

Δράση 5.α.3
Έργα πυροπροστασίας των δασών ή / και άλλων έργων πρόληψης καταστροφών ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών 

(πυροσβεστικά οχήματα).
− 2.500.000 1 2.500.000 1 2.499.900

Δράση 5.α.4 Μικρά αντιπλημμυρικά έργα − 4.000.000 1 4.000.000

Θ.Σ 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 48.618.839 60.435.000 124,30% 17 49.941.263 102,72% 41 47.638.067 98,0% 13 15.116.032 31,09% 9 9.549.177 19,64%

Ε.Π. 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της 

Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις

2.000.000 1.000.000 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 6.α.2 Διαχείριση στην πηγή ειδικών οδοντιατρικών αποβλήτων − 1.000.000

Δράση 6α.ΟΧΕ.1 Διαχείριση οικιακών απορριμάτων −

Χωρικά 6a Στρατηγική ΟΧΕ 2.000.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 

λόγω απαιτήσεις

17.500.000 20.740.000 118,51% 6 17.558.463 100,33% 16 17.194.058 98,3% 10 10.405.108 59,46% 7 5.887.072 33,64%

Δράση 6.β.1 Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού − 18.000.000 4 16.100.000 12 15.732.205 9 10.289.413 6 5.855.597

Δράση 6.β.2
Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές
− 1.000.000

Δράση 6.β.4 Παρακολούθηση / διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας  2006/7/ΕΚ − 420.000 1 420.000 1 423.391 1 115.695 1 31.475

Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1 Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού − 1.320.000 1 1.038.463 3 1.038.463

Δράση 6β.ΟΧΕ.1 Έργα διαχείρισης/επεξεργασίας λυμάτων −

Χωρικά 6b Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 1.320.000 1.320.000 100,00% 1 1.038.463 78,67% 3 1.038.463 78,7% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6b Στρατηγική ΟΧΕ 1.000.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 6c Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· 16.675.000 22.350.000 134,03% 6 16.437.800 98,58% 19 23.502.809 140,9% 3 4.710.924 28,25% 2 3.662.105 21,96%

Δράση 6.γ.1 Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία) − 6.000.000 1 6.000.000 11 10.313.137 1 250.000

Δράση 6.γ.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές) − 5.000.000 1 5.000.000 3 6.541.400

Δράση 6.γ.3
Τουριστική Προβολή θεματικών μορφών Τουρισμού - Πολιτιστικού / Φυσικού αποθέματος – Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές 

εκθέσεις – Διενέργεια στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας
− 4.500.000 2 3.700.000 2 4.931.224 2 4.460.924 2 3.662.105

Δράση 6.γ.4 Ίδρυση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) Περιφέρειας Πελοποννήσου − 5.000.000

Δράση 6γ.ΒΑΑ.1 Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης/προβολής των πολιτιστικών/τουριστικών πόρων της πόλης − 300.000 1 300.000 1 279.248

Δράση 6γ.ΒΑΑ.2 Δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς Δ.Καλαμάτας −

Δράση 6γ.ΒΑΑ.3
Προστασία, δικτύωση και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και της διαχρονικής ιστορικότητας της περιοχής 

παρέμβασης
−

Δράση 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς − 1.550.000 1 1.437.800 2 1.437.800

Δράση 6γ.ΟΧΕ.1 Προώθηση - προβολή φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας −

Χωρικά 6c Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 1.160.000 300.000 25,86% 1 300.000 25,86% 1 279.248 24,1% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6c Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 900.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6c Στρατηγικές ΒΑΑ* 2.060.000 300.000 14,56% 1 300.000 14,56% 1 279.248 13,6% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6c Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 1.875.000 1.550.000 82,67% 1 1.437.800 76,68% 2 1.437.800 76,7% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6c Στρατηγική ΟΧΕ 2.825.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 6d
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.
1.875.000 1.180.000 62,93% 1 1.180.000 62,93% 1 1.180.000 62,9% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 Παρεμβάσεις προστασίας – αξιοποίησης φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του οικοτουρισμού − 1.180.000 1 1.180.000 1 1.180.000

Χωρικά 6d Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 1.180.000 1.180.000 100,00% 1 1.180.000 100,00% 1 1.180.000 100,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΝΟΔΕΕΝΤΑΞΕΙΣ

Ε.Π. 6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 

απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 

περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

10.568.839 15.165.000 143,49% 4 14.765.000 139,70% 5 5.761.200 54,5% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 6.ε.1
Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές ΒΑΑ
− 8.500.000 1 8.500.000

Δράση 6ε.ΒΑΑ.1 Πλέγμα Αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας − 3.665.000 1 3.665.000 4 4.599.200

Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος − 3.000.000 2 2.600.000 1 1.162.000

Χωρικά 6e Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 3.665.000 3.665.000 100,00% 1 3.665.000 100,00% 4 4.599.200 125,5% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6e Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 3.000.000 3.000.000 100,00% 2 2.600.000 86,67% 1 1.162.000 38,7% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 6e Στρατηγικές ΒΑΑ* 6.665.000 6.665.000 100,00% 3 6.265.000 94,00% 5 5.761.200 86,4% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ3 Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 5.215.000 4.355.000 83,51% 3 4.355.000 83,51% 6 5.268.448 101,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ3 Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 5.300.000 3.000.000 56,60% 2 2.600.000 49,06% 1 1.162.000 21,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ3 Στρατηγικές ΒΑΑ* 10.515.000 7.355.000 69,95% 5 6.955.000 66,14% 7 6.430.448 61,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ3 Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 5.725.000 5.400.000 94,32% 4 4.852.802 84,77% 10 4.852.802 84,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ3 Στρατηγική ΟΧΕ 5.825.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ΑΠ04 ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 67.917.125 84.925.000 125,04% 8 84.494.789 124,41% 10 90.503.158 133,3% 7 54.155.191 79,74% 7 31.560.208 46,47%

Θ.Σ 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 67.917.125 84.925.000 125,04% 8 84.494.789 124,41% 10 90.503.158 133,3% 7 54.155.191 79,74% 7 31.560.208 46,47%

Ε.Π. 7b
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές 

ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων·
66.917.125 84.925.000 126,91% 8 84.494.789 126,27% 10 90.503.158 135,2% 7 54.155.191 80,93% 7 31.560.208 47,16%

Δράση 7.β.1 Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας − 75.000.000 5 74.569.789 9 84.622.296 6 48.303.018 6 26.919.877

Δράση 7.β.3 Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας − 7.500.000 1 7.500.000 1 5.880.862 1 5.852.173 1 4.640.331

Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.1 Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία − 125.000 1 125.000

Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.2 Βελτίωση προσβασιμότητας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας − 2.300.000 1 2.300.000

Δράση 7β.ΟΧΕ.1 Αναβάθμισης / βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση οδικής ασφάλειας −

Χωρικά 7b Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 1.775.000 2.425.000 136,62% 2 2.425.000 136,62% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά 7b Στρατηγική ΟΧΕ 2.500.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ε.Π. 7c
Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα 

οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και 
1.000.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Δράση 7.γ.1 Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας −

Χωρικά ΑΠ4 Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 1.775.000 2.425.000 136,62% 2 2.425.000 136,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά ΑΠ4 Στρατηγική ΟΧΕ 2.500.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ΑΠ05 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 4.417.840 100,00% 1 4.417.840 100,00% 11 3.424.357 77,5% 11 3.289.130 74,45% 11 2.642.041 59,80%

ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 4.417.840 100,00% 1 4.417.840 100,00% 11 3.424.357 77,5% 11 3.289.130 74,45% 11 2.642.041 59,80%

Δράση 5.1 Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης − 500.000 0 500.000 3 455.000 3 435.000 3 281.951

Δράση 5.2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα − 1.050.000 0 1.050.000 3 823.780 3 811.380 3 379.771

Δράση 5.3 Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες − 600.000 0 600.000 2 593.985 2 492.119 2 450.996

Δράση 5.4 Τεχνικοί Σύμβουλοι − 1.817.840 0 1.817.840 2 1.408.992 2 1.408.031 2 1.386.724

Δράση 5.5 Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων − 250.000 0 250.000

Δράση 5.6 Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου − 200.000 0 200.000 1 142.600 1 142.600 1 142.600

ΑΠ06 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249 1.448.249 100,00% 1 1.448.249 100,00% 4 560.252 38,7% 4 558.516 38,56% 4 519.983 35,90%

ΤΒ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249 1.448.249 100,00% 1 1.448.249 100,00% 4 560.252 38,7% 4 558.516 38,56% 4 519.983 35,90%

Δράση 6.1 Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης − 130.000 0 130.000 2 80.000 2 80.000 2 59.343

Δράση 6.2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα − 388.169 0 388.169

Δράση 6.3 Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες − 307.024 0 307.024 1 117.676 1 117.676 1 117.676

Δράση 6.4 Τεχνικοί Σύμβουλοι − 473.056 0 473.056 2 362.576 2 360.840 2 342.963

Δράση 6.5 Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων − 100.000 0 100.000

Δράση 6.6 Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου − 50.000 0 50.000

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 284.518.868 319.539.503 112,31% 83 251.635.110 88,44% 263 243.779.383 85,7% 195 139.753.345 49,12% 64 65.430.318 23,00%

ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 203.497.929 251.812.840 123,74% 56 206.701.675 101,57% 223 203.016.599 99,8% 165 105.416.972 51,80% 39 50.219.963 24,68%

ΕΚΤ ΕΚΤ 81.020.939 67.726.663 83,59% 27 44.933.434 55,46% 40 40.762.784 50,3% 30 34.336.373 42,38% 25 15.210.356 18,77%

Χωρικά Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 9.165.000 6.833.500 74,56% 3 4.355.000 47,52% 6 5.268.448 57,5% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 8.420.000 3.000.000 35,63% 2 2.600.000 30,88% 1 1.162.000 13,8% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά Στρατηγικές ΒΑΑ* 17.585.000 9.833.500 55,92% 5 6.955.000 39,55% 7 6.430.448 36,6% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 19.000.000 19.815.000 104,29% 10 15.167.802 79,83% 17 11.032.124 58,1% 2 4.750.000 25,00% 2 1.242.958 6,54%

Χωρικά Στρατηγική ΟΧΕ 12.100.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΤΠΑ Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 6.435.000 4.355.000 67,68% 3 4.355.000 67,68% 6 5.268.448 81,9% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΤΠΑ Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 5.900.000 3.000.000 50,85% 2 2.600.000 44,07% 1 1.162.000 19,7% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΤΠΑ Στρατηγικές ΒΑΑ* 12.335.000 7.355.000 59,63% 5 6.955.000 56,38% 7 6.430.448 52,1% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΤΠΑ Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 12.750.000 12.540.000 98,35% 8 9.492.802 74,45% 16 6.757.124 53,0% 1 475.000 3,73% 1 103.578 0,81%

Χωρικά_ΕΤΠΑ Στρατηγική ΟΧΕ 11.200.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΚΤ Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)* 2.730.000 2.478.500 90,79% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΚΤ Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων)* 2.520.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΚΤ Στρατηγικές ΒΑΑ* 5.250.000 2.478.500 47,21% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Χωρικά_ΕΚΤ Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ* 6.250.000 7.275.000 116,40% 2 5.675.000 90,80% 1 4.275.000 68,4% 1 4.275.000 68,40% 1 1.139.379 18,23%

Χωρικά_ΕΚΤ Στρατηγική ΟΧΕ 900.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

*   Ο προϋπολογισμός των Στρατηγικών ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ αφορά στον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων αντίστοιχων Στρατηγικών.

** O προϋπολογισμός των Προσκλήσεων, οι οποίες έχουν λήξει έχει προσαρμοσθεί στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων.
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Στοιχεία ΟΠΣ: 7/11/2019

Π/Υ % Π/Υ % Π/Υ % Π/Υ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ %

ΑΠ.1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

38.428.844 13,51% 50.170.000 130,55% 19.417.272 50,53% 22.129.293 57,59% 20.304.697 52,84% 500.000 1,30%

4.1 Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 6.000.000 2,11% 8.200.000 136,67% 760.772 12,68% 760.368 12,67% 260.772 4,35% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες) 1.875.000 0,66% 1.875.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 625.000 0,22% 3.325.000 532,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 064.
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, 

σχεδιασμού, υπηρεσιών
2.875.000 1,01% 3.000.000 104,35% 760.772 26,46% 760.368 26,45% 260.772 9,07% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 065.

Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που 

επικεντρώνονται στην

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

625.000 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2 Ανάπτυξη επιχειρήσεων 27.303.844 9,60% 36.845.000 134,94% 15.406.500 56,43% 19.462.425 71,28% 19.462.425 71,28% 500.000 1,83%

ΕΤΠΑ 066.
Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, 

μάρκετινγκ και
4.125.000 1,45% 4.125.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 067.
Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))
13.678.844 4,81% 17.220.000 125,89% 1.906.500 13,94% 2.000.000 14,62% 2.000.000 14,62% 500.000 3,66%

067. ΒΑΑ - 067 730.000 0,26%

067. TAΤοΚ - 067 2.500.000 0,88% 2.500.000

067. OXE- 067 2.500.000 0,88%

ΕΤΠΑ 071. 

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην 

οικονομία χαμηλών

εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

σε τέτοιες υπηρεσίες)

2.500.000 0,88% 2.000.000 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

071. ΒΑΑ - 071

075. Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ 7.000.000 13.500.000 13.500.000 17.462.425 249,46% 17.462.425 249,46% 0 0,00%

4.3 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) — τόνωση της ζήτησης, εφαρμογές και υπηρεσίες 5.125.000 1,80% 5.125.000 100,00% 3.250.000 63,41% 1.906.500 37,20% 581.500 11,35% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 079.
Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού 

πολιτισμού, ψηφιακών
3.250.000 1,14% 3.250.000 100,00% 3.250.000 100,00% 1.906.500 58,66% 581.500 17,89% 0,00%

ΕΤΠΑ 082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής 1.875.000 0,66% 1.875.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Α.Π. 

2Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 79.572.690 27,97% 66.278.414 83,29% 43.485.185 65,61% 40.202.532 50,52% 33.777.857 42,45% 14.690.373 18,46%

5.1
Προωθηση της διατηρησιμης και ποιοτικης απασχολησης και στηριξη της κινητικοτητας του εργατικου 

δυναμικού
5.174.606 1,82% 5.970.000 115,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΕΚΤ 104.
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών 

πολύ μικρών, μικρών
800.000 0,28% 1.600.000 200,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΚΤ 106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 4.374.606 1,54% 4.370.000 99,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1 Προαγωγή της κοινωνικης ενταξης, καταπολεμηση της φτωχειας και τυχον διακρισεων 74.398.084 26,15% 60.308.414 81,06% 43.485.185 58,45% 40.202.532 54,04% 33.777.857 45,40% 14.690.373 19,75%

ΕΚΤ 109.
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση
19.000.000 6,68% 18.847.088 99,20% 14.763.656 77,70% 12.167.105 64,04% 12.162.543 64,01% 9.891.516 52,06%

109 ΒΑΑ - 109 669.460

109 OXE- 109 250.000

ΕΚΤ 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά 7.000.000 2,46% 5.836.500 83,38% 2.449.440 34,99% 2.449.440 34,99% 1.611.360 23,02% 169.193 2,42%

110 ΒΑΑ - 110 300.000

ΕΚΤ 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 4,39% 7.722.400 61,78% 6.161.951 49,30% 6.951.262 55,61% 5.452.728 43,62% 2.861.623 22,89%

ΕΚΤ 112
Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελειας.
26.148.084 9,19% 20.627.426 78,89% 14.435.138 55,21% 14.359.726 54,92% 10.276.226 39,30% 628.661 2,40%

112 ΒΑΑ - 112 4.280.540

112 OXE- 112 1.875.000

ΕΚΤ 113
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

και την κοινωνική
3.500.000 1,23% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΕΚΤ 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 6.250.000 2,20% 7.275.000 116,40% 5.675.000 90,80% 4.275.000 68,40% 4.275.000 68,40% 1.139.379 18,23%

114 TAΤοΚ - 114 6.250.000 7.275.000 5.675.000 90,80% 4.275.000 68,40% 4.275.000 68,40% 1.139.379 18,23%
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ΝΟΔΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)
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Π/Υ % Π/Υ % Π/Υ % Π/Υ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ %

ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕΔΙΟ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΔΕΤ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΝΟΔΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

Α.Π. 

2Β
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 29.544.125 10,38% 38.475.000 130,23% 35.193.972 119,12% 33.585.285 113,68% 10.922.156 36,97% 5.828.454 19,73%

3.1 Κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή και υποδομή υγειονομικής περίθαλψης και συναφείς επενδύσεις 24.169.125 8,49% 36.260.000 150,03% 32.978.972 136,45% 31.680.963 131,08% 10.447.156 43,23% 5.724.875 23,69%

ΕΤΠΑ 049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.000.000 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων 1.250.000 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 9.000.000 3,16% 19.000.000 211,11% 17.650.000 196,11% 19.222.680 213,59% 4.866.883 54,08% 1.984.821 22,05%

ΕΤΠΑ 052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 3.750.000 1,32% 3.750.000 100,00% 1.820.000 48,53% 1.820.000 48,53% 974.943 26,00% 520.467 13,88%

ΕΤΠΑ 053. Υποδομές στον τομέα της υγείας 5.794.125 2,04% 7.910.000 136,52% 7.933.260 136,92% 9.112.571 157,27% 3.082.880 53,21% 1.740.538 30,04%

ΕΤΠΑ 055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 3.375.000 1,19% 5.600.000 165,93% 5.575.712 165,21% 1.525.712 45,21% 1.522.450 45,11% 1.479.049 43,82%

4.2 Ανάπτυξη επιχειρήσεων 1.000.000 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 073. Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 1.000.000 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5 Άλλα 4.375.000 1,54% 2.215.000 50,63% 2.215.000 50,63% 1.904.322 43,53% 475.000 10,86% 103.578 2,37%

ΕΤΠΑ 097. Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 4.375.000 1,54% 2.215.000 50,63% 2.215.000 50,63% 1.904.322 43,53% 475.000 10,86% 103.578 2,37%

097. TAΤοΚ - 097 2.750.000 2.215.000 2.215.000 1.904.322 69,25% 475.000 17,27% 103.578 3,77%

Α.Π. 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 63.189.995 22,21% 73.825.000 116,83% 63.177.802 99,98% 53.374.506 84,47% 16.745.798 26,50% 9.689.259 15,33%

2.1 Ενεργειακές υποδομές 10.071.156 3,54% 3.240.000 32,17% 3.086.539 30,65% 3.086.539 30,65% 1.479.766 14,69% 140.082 1,39%

ΕΤΠΑ 013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 5.000.000 1,76% 1.740.000 34,80% 1.586.539 31,73% 1.586.539 31,73% 0,00% 0,00%

013. ΒΑΑ - 013 1.790.000 390.000 390.000

013. TAΠΤοΚ- 013 1.350.000 1.350.000 1.196.539

ΕΤΠΑ 014.
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά 

μέτρα
5.071.156 1,78% 1.500.000 29,58% 1.500.000 29,58% 1.500.000 29,58% 1.479.766 29,18% 140.082 2,76%

2.2 Περιβαλλοντική υποδομή 19.500.000 6,85% 21.740.000 111,49% 17.558.463 90,04% 17.194.058 88,17% 10.405.108 53,36% 5.887.072 30,19%

ΕΤΠΑ 017.
Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων 

ανακύκλωσης)
750.000 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής) 8.750.000 3,08% 11.750.000 134,29% 11.700.000 133,71% 6.533.258 74,67% 4.286.101 48,98% 1.195.491 13,66%

ΕΤΠΑ 021.

Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών 

απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της 

μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

6.250.000 2,20% 7.990.000 127,84% 5.858.463 93,74% 10.660.800 170,57% 6.119.007 97,90% 4.691.581 75,07%

020. TAΠΤοΚ- 020 1.320.000 1.038.463 1.038.463

021. OXE- 021 1.250.000

ΕΤΠΑ 022. Επεξεργασία λυμάτων 2.500.000 0,88% 1.000.000 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 023.
Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 

(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)
1.250.000 1.000.000 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4 Περιβαλλοντική υποδομή 33.618.839 11,82% 48.845.000 145,29% 42.532.800 126,51% 33.093.909 98,44% 4.860.924 14,46% 3.662.105 10,89%

ΕΤΠΑ 083. Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 1.875.000 0,66% 2.520.000 134,40% 2.860.000 152,53% 2.091.500 111,55% 0,00% 0,00%

083. ΒΑΑ - 083 1.020.000 1.020.000 1.360.000

ΕΤΠΑ 086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 1.875.000 0,66% 1.180.000 62,93% 1.180.000 62,93% 1.180.000 62,93% 0,00% 0,00%

086. TAΠΤοΚ- 086 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000

ΕΤΠΑ 087.
Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. 

διάβρωση,
4.500.000 1,58% 10.150.000 225,56% 10.150.000 225,56% 2.649.900 58,89% 150.000 3,33% 0,00%

ΕΤΠΑ 090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 6.243.839 2,19% 7.350.000 117,72% 8.200.000 131,33% 1.514.800 24,26% 0,00% 0,00%

090. ΒΑΑ - 090 2.550.000 2.550.000 3.400.000

ΕΤΠΑ 091. Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών 3.750.000 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 092. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 6.000.000 2,11% 9.500.000 158,33% 0,00% 3.013.367 50,22% 2.552.835 42,55% 1.754.016 29,23%

ΕΤΠΑ 094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 8.125.000 2,86% 16.060.000 197,66% 17.507.800 215,48% 22.266.616 274,05% 2.197.895 27,05% 1.647.895 20,28%

094. ΒΑΑ - 094 4.075.000 300.000 2.970.000

094. TAΠΤοΚ- 094 1.875.000 1.550.000 1.437.800

094. OXE- 094 2.175.000

ΕΤΠΑ 095. Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 1.250.000 0,44% 2.085.000 166,80% 2.635.000 210,80% 377.726 30,22% 260.194 20,82% 260.194 20,82%

095. ΒΑΑ - 095 1.080.000 1.085.000 1.435.000

ΟΜΑΣ ΑΕ σελ 2 από 3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕΔΙΟ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΔΕΤ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΝΟΔΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

Α.Π. 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 67.917.125 23,87% 84.925.000 125,04% 84.494.789 124,41% 90.503.158 133,26% 54.155.191 79,74% 31.560.208 46,47%

2.3 Υποδομές μεταφορών 66.917.125 23,52% 84.925.000 126,91% 84.494.789 29,70% 90.503.158 31,81% 54.155.191 19,03% 31.560.208 11,09%

ΕΤΠΑ 031. Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 34.955.875 12,29% 44.000.000 125,87% 45.610.538 130,48% 36.860.519 105,45% 30.615.282 87,58% 16.814.034 48,10%

ΕΤΠΑ 034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί) 19.461.250 6,84% 31.925.000 164,04% 29.884.251 153,56% 53.642.639 275,64% 23.539.909 120,96% 14.746.174 75,77%

034. TAΠΤοΚ- 034 1.775.000 2.425.000

034. OXE- 034 2.500.000

ΕΤΠΑ 036. Μεταφορές πολλαπλών μέσων 8.750.000 3,08% 9.000.000 102,86% 9.000.000 102,86% 0,00% 0,00% 0,00%

ΕΤΠΑ 040. Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 3.750.000 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4 Βιώσιμες μεταφορές 1.000.000 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ΕΤΠΑ 044.
Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της ζήτησης, των 

συστημάτων διοδίων,
1.000.000 0,35% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Α.Π. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 1,55% 4.417.840 100,00% 4.417.840 100,00% 3.424.357 77,51% 3.289.130 74,45% 2.642.041 59,80%

Α.Π. 6 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249 0,51% 1.448.249 100,00% 1.448.249 100,00% 560.252 38,68% 558.516 38,56% 519.983 35,90%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 203.497.929 251.812.840 123,74% 206.701.675 101,57% 203.016.599 99,76% 105.416.972 51,80% 50.219.963 24,68%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 81.020.939 67.726.663 83,59% 44.933.434 55,46% 40.762.784 50,31% 34.336.373 42,38% 15.210.356 18,77%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 284.518.868 319.539.503 112,31% 251.635.109 88,44% 243.779.383 85,68% 139.753.345 49,12% 65.430.318 23,00%

ΟΜΑΣ ΑΕ σελ 3 από 3



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 
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Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει 

παρέλθει 

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει 

παρέλθει 

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει 

παρέλθει 

τιμή % τιμή Ημ/νία Ημ/νία Μηνες Μηνες τιμή τιμή % τιμή % τιμή Ημ/νία Ημ/νία Μηνες Μηνες τιμή τιμή % τιμή % τιμή Ημ/νία Ημ/νία Μηνες Μηνες τιμή τιμή % τιμή τιμή τιμή %

(1) (2) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6) (7) (8) (9)=[(8)/(7)]*(4) (10) (11)=(10)/(9) (12) (13) (14)=(2)*(13) (15) (16) (17) (18) (19)=[(18)/(17)]*(14) (20) (21)=(20)/(19) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)=[(28)/(27)]*(24) (30) (31)=(30)/(29) (32) (33) (34)=(33)*(2) (35)=(34)/(2)

ΑΠ01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 
38.428.844 186,1% 71.600.000 45.358.986 22.129.293 49% 181,4% 69.700.000 43.610.603 20.304.697 47% 114,0% 43.800.000 20.667.599 500.000 2% 11.134.924 29,0%

Θ.Σ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας
6.000.000 178,6% 10.700.000 6.778.508 760.368 11% 167,5% 10.050.000 6.167.553 260.772 4% 112,5% 6.750.000 3.185.075 0 0% 252.495 4,2%

Ε.Π. 1a Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και 

ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της 
1.875.000 150,0% 2.800.000 2/2016 12/2021 71 45 1.773.815 0 0% 0,30 115,0% 2.150.000 2/2016 12/2022 83 45 1.162.861 0 0% 0,33 108,0% 2.000.000 2/2016 12/2023 95 45 943.726 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 1b Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα 

και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 
4.125.000 191,7% 7.900.000 2/2016 12/2021 71 45 5.004.693 760.368 15% 0,30 191,7% 7.900.000 2/2016 12/2021 71 45 5.004.693 260.772 5% 0,30 115,0% 4.750.000 2/2016 12/2023 95 45 2.241.349 0 0% 0,40 0,06 252.495,32 6,1%

Θ.Σ 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 

των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
5.125.000 165,2% 8.500.000 5.384.796 1.906.500 35% 143,0% 7.330.000 4.298.047 581.500 14% 110,2% 5.650.000 2.666.026 0 0% 907.954 17,7%

Ε.Π. 2b Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,  ηλεκτρονικό 

εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ
1.875.000 191,7% 3.600.000 2/2016 12/2021 71 45 2.280.619 0 0% 0,30 191,7% 3.600.000 2/2016 12/2021 71 45 2.280.619 0 0% 0,30 115,0% 2.150.000 2/2016 12/2023 95 45 1.014.505 0 0% 0,40 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 2c Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, 
3.250.000 150,0% 4.900.000 2/2016 12/2021 71 45 3.104.176 1.906.500 61% 0,30 115,0% 3.730.000 2/2016 12/2022 83 45 2.017.428 581.500 29% 0,33 108,0% 3.500.000 2/2016 12/2023 95 45 1.651.520 0 0% 0,38 0,28 907.953,83 27,9%

Θ.Σ 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) 
27.303.844 191,7% 52.400.000 33.195.683 19.462.425 59% 191,6% 52.320.000 33.145.002 19.462.425 59% 115,0% 31.400.000 14.816.498 500.000 3% 9.974.475 36,5%

Ε.Π. 3a Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 

διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών 
16.178.844 191,7% 31.000.000 2/2016 12/2021 71 45 19.638.667 2.000.000 10% 0,30 191,7% 31.000.000 2/2016 12/2021 71 45 19.638.667 2.000.000 10% 0,30 115,0% 18.600.000 2/2016 12/2023 95 45 8.776.652 500.000 6% 0,40 0,08 1.357.270,35 8,4%

Ε.Π. 3c Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 

ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών·
7.000.000 191,7% 13.450.000 2/2016 12/2021 71 45 8.520.648 17.462.425 205% 0,30 191,7% 13.420.000 2/2016 12/2021 71 45 8.501.642 17.462.425 205% 0,30 115,0% 8.050.000 2/2016 12/2023 95 45 3.798.497 0 0% 0,40 1,23 8.617.204,30 123,1%

Ε.Π. 3d Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 

περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να 
4.125.000 191,7% 7.950.000 2/2016 12/2021 71 45 5.036.368 0 0% 0,30 191,7% 7.900.000 2/2016 12/2021 71 45 5.004.693 0 0% 0,30 115,0% 4.750.000 2/2016 12/2023 95 45 2.241.349 0 0% 0,40 0,00 0,00 0,0%

ΑΠ2Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
79.572.690 130,1% 103.500.000 66.760.118 40.202.532 60% 115,0% 91.500.000 53.909.820 33.777.857 63% 108,1% 86.000.000 41.951.220 14.690.373 35% 40.894.729 51,4%

Θ.Σ 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 

και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
5.174.606 130,1% 6.750.000 4.353.921 0 0% 115,0% 5.950.000 3.505.611 0 0% 108,1% 5.600.000 2.731.707 0 0% 0 0,0%

Ε.Π. 8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, 
800.000 130,1% 1.050.000 8/2015 2/2022 79 51 677.277 0 0% 0,30 115,0% 900.000 10/2015 8/2022 83 49 530.261 0 0% 0,32 108,1% 850.000 11/2015 12/2023 98 48 414.634 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 

των επιχειρηματιών στις αλλαγές.
4.374.606 130,1% 5.700.000 8/2015 2/2022 79 51 3.676.644 0 0% 0,30 115,0% 5.050.000 10/2015 8/2022 83 49 2.975.351 0 0% 0,32 108,1% 4.750.000 11/2015 12/2023 98 48 2.317.073 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης
74.398.084 130,1% 96.750.000 62.406.197 40.202.532 64% 115,0% 85.550.000 50.404.208 33.777.857 67% 108,1% 80.400.000 39.219.512 14.690.373 37% 40.894.729 55,0%

Ε.Π. 9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
19.000.000 130,1% 24.700.000 8/2015 2/2022 79 51 15.932.125 12.142.846 76% 0,30 115,0% 21.850.000 10/2015 8/2022 83 49 12.873.547 12.138.284 94% 0,32 108,1% 20.600.000 11/2015 12/2023 98 48 10.048.780 9.868.788 98% 0,38 0,90 17.167.740,11 90,4%

Ε.Π. 9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
7.000.000 130,1% 9.100.000 8/2015 2/2022 79 51 5.869.730 2.449.440 42% 0,30 115,0% 8.050.000 10/2015 8/2022 83 49 4.742.886 1.611.360 34% 0,32 108,1% 7.500.000 11/2015 12/2023 98 48 3.658.537 169.193 5% 0,38 0,25 1.760.368,67 25,1%

Ε.Π. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση 

των ίσων ευκαιριών
12.500.000 130,1% 16.250.000 8/2015 2/2022 79 51 10.481.661 6.975.521 67% 0,30 115,0% 14.400.000 10/2015 8/2022 83 49 8.484.168 5.476.987 65% 0,32 108,1% 13.500.000 11/2015 12/2023 98 48 6.585.366 2.884.351 44% 0,38 0,57 7.158.302,92 57,3%

Ε.Π. 9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
26.148.084 130,1% 34.000.000 8/2015 2/2022 79 51 21.930.860 14.359.726 65% 0,30 115,0% 30.050.000 10/2015 8/2022 83 49 17.704.810 10.276.226 58% 0,32 108,1% 28.250.000 11/2015 12/2023 98 48 13.780.488 628.661 5% 0,38 0,40 10.446.202,93 40,0%

Ε.Π. 9v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
3.500.000 130,1% 4.550.000 8/2015 2/2022 79 51 2.934.865 0 0% 0,30 115,0% 4.000.000 10/2015 8/2022 83 49 2.356.713 0 0% 0,32 108,1% 3.800.000 11/2015 12/2023 98 48 1.853.659 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων
6.250.000 130,1% 8.150.000 8/2015 2/2022 79 51 5.256.956 4.275.000 81% 0,30 115,0% 7.200.000 10/2015 8/2022 83 49 4.242.084 4.275.000 101% 0,32 108,1% 6.750.000 11/2015 12/2023 98 48 3.292.683 1.139.379 35% 0,38 0,70 4.362.114,18 69,8%

ΑΠ2Β ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
29.544.125 217,6% 64.300.000 40.734.397 33.585.285 82% 115,1% 34.000.000 18.389.423 10.922.156 59% 108,3% 32.000.000 15.099.616 5.828.454 39% 17.194.020 58,2%

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης
14.544.125 217,6% 31.650.000 20.050.446 12.542.605 63% 115,1% 16.750.000 9.059.495 5.080.330 56% 108,3% 15.753.115 7.433.312 3.323.166 45% 7.806.476 53,7%

Ε.Π. 9a Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 

υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
9.169.125 217,6% 19.900.000 2/2016 12/2021 71 45 12.606.757 10.638.283 84% 0,29 115,1% 10.550.000 2/2016 12/2022 83 45 5.706.130 4.605.330 81% 0,33 108,3% 9.931.315 2/2016 12/2023 95 45 4.686.220 3.219.587 69% 0,38 0,77 7.079.743,57 77,2%

Ε.Π. 9b Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και 

κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων 
1.875.000 217,6% 4.100.000 2/2016 12/2021 71 45 2.597.372 0 0% 0,29 115,1% 2.150.000 2/2016 12/2022 83 45 1.162.861 0 0% 0,33 108,3% 2.030.861 2/2016 12/2023 95 45 958.288 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 9c Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις
1.000.000 217,6% 2.200.000 2/2016 12/2021 71 45 1.393.712 0 0% 0,29 115,1% 1.150.000 2/2016 12/2022 83 45 621.995 0 0% 0,33 108,3% 1.083.126 2/2016 12/2023 95 45 511.087 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 9d Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
2.500.000 217,6% 5.450.000 2/2016 12/2021 71 45 3.452.604 1.904.322 55% 0,29 115,1% 2.900.000 2/2016 12/2022 83 45 1.568.510 475.000 30% 0,33 108,3% 2.707.814 2/2016 12/2023 95 45 1.277.717 103.578 8% 0,38 0,29 726.732,77 29,1%

Θ.Σ 10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
15.000.000 217,6% 32.650.000 20.683.951 21.042.680 102% 115,1% 17.250.000 9.329.928 5.841.826 63% 108,3% 16.246.885 7.666.304 2.505.288 33% 9.387.544 62,6%

Ε.Π. 10a Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
15.000.000 217,6% 32.650.000 2/2016 12/2021 71 45 20.683.951 21.042.680 102% 0,29 115,1% 17.250.000 2/2016 12/2022 83 45 9.329.928 5.841.826 63% 0,33 108,3% 16.246.885 2/2016 12/2023 95 45 7.666.304 2.505.288 33% 0,38 0,63 9.387.544,14 62,6%

ΑΠ03 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
63.189.995 195,4% 123.500.000 78.237.916 53.374.506 68% 115,0% 72.700.000 39.320.913 16.745.798 43% 108,0% 68.250.000 32.204.649 9.689.259 30% 29.374.832 46,5%

Θ.Σ 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
10.071.156 148,4% 14.950.000 9.470.906 3.086.539 33% 115,2% 11.600.000 6.274.038 1.479.766 24% 108,0% 10.900.000 5.143.307 140.082 3% 1.839.920 18,3%

Ε.Π. 4c Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 

διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
10.071.156 148,4% 14.950.000 2/2016 12/2021 71 45 9.470.906 3.086.539 33% 0,29 115,2% 11.600.000 2/2016 12/2022 83 45 6.274.038 1.479.766 24% 0,33 108,0% 10.900.000 2/2016 12/2023 95 45 5.143.307 140.082 3% 0,38 0,18 1.839.920,00 18,3%

Θ.Σ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
4.500.000 210,0% 9.450.000 5.986.626 2.649.900 44% 115,6% 5.200.000 2.812.500 150.000 5% 108,0% 4.850.000 2.288.535 0 0% 656.841 14,6%

Ε.Π. 5a Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 
4.500.000 210,0% 9.450.000 2/2016 12/2021 71 45 5.986.626 2.649.900 44% 0,29 115,6% 5.200.000 2/2016 12/2022 83 45 2.812.500 150.000 5% 0,33 108,0% 4.850.000 2/2016 12/2023 95 45 2.288.535 0 0% 0,38 0,15 656.840,81 14,6%

Θ.Σ 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
48.618.839 203,8% 99.100.000 62.780.385 47.638.067 76% 115,0% 55.900.000 30.234.375 15.116.032 50% 108,0% 52.500.000 24.772.807 9.549.177 39% 26.878.071 55,3%

Ε.Π. 6a Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
2.000.000 250,0% 5.000.000 2/2016 12/2021 71 45 3.167.527 0 0% 0,29 115,0% 2.300.000 2/2016 12/2022 83 45 1.243.990 0 0% 0,33 108,0% 2.150.000 2/2016 12/2023 95 45 1.014.505 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

Ε.Π. 6b Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
17.500.000 200,3% 35.050.000 2/2016 12/2021 71 45 22.204.364 17.194.058 77% 0,29 114,9% 20.100.000 2/2016 12/2022 83 45 10.871.394 10.405.108 96% 0,33 108,0% 18.900.000 2/2016 12/2023 95 45 8.918.210 5.887.072 66% 0,38 0,79 13.846.940,22 79,1%

Ε.Π. 6c Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·
16.675.000 170,4% 27.900.000 2/2016 12/2021 71 45 17.674.801 23.502.809 133% 0,29 115,1% 18.850.000 2/2016 12/2022 83 45 10.195.313 4.710.924 46% 0,33 108,0% 17.700.000 2/2016 12/2023 95 45 8.351.975 3.662.105 44% 0,38 0,70 11.751.286,80 70,5%

Ε.Π. 6d Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 

του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των 
1.875.000 213,3% 4.000.000 2/2016 12/2021 71 45 2.534.022 1.180.000 47% 0,29 114,7% 2.150.000 2/2016 12/2022 83 45 1.162.861 0 0% 0,33 108,0% 2.000.000 2/2016 12/2023 95 45 943.726 0 0% 0,38 0,14 253.204,24 13,5%

Ε.Π. 6e Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
10.568.839 249,8% 27.150.000 2/2016 12/2021 71 45 17.199.672 5.761.200 33% 0,29 115,0% 12.500.000 2/2016 12/2022 83 45 6.760.817 0 0% 0,33 108,0% 11.750.000 2/2016 12/2023 95 45 5.544.390 0 0% 0,38 0,10 1.026.639,76 9,7%

ΑΠ04 ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
67.917.125 176,7% 120.000.000 76.020.648 90.503.158 119% 115,0% 78.100.000 42.241.587 54.155.191 128% 108,0% 73.350.000 34.611.150 31.560.208 91% 75.728.627 111,5%

Θ.Σ 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
67.917.125 176,7% 120.000.000 76.020.648 90.503.158 119% 115,0% 78.100.000 42.241.587 54.155.191 128% 108,0% 73.350.000 34.611.150 31.560.208 91% 75.728.627 111,5%

Ε.Π. 7b Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
66.917.125 176,7% 118.200.000 2/2016 12/2021 71 45 74.880.338 90.503.158 121% 0,29 115,0% 76.950.000 2/2016 12/2022 83 45 41.619.591 54.155.191 130% 0,33 108,0% 72.250.000 2/2016 12/2023 95 45 34.092.101 31.560.208 93% 0,38 1,13 75.728.627,50 113,2%

Ε.Π. 7c Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και 

με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών 
1.000.000 176,7% 1.800.000 2/2016 12/2021 71 45 1.140.310 0 0% 0,29 115,0% 1.150.000 2/2016 12/2022 83 45 621.995 0 0% 0,33 108,0% 1.100.000 2/2016 12/2023 95 45 519.049 0 0% 0,38 0,00 0,00 0,0%

ΑΠ05 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ
4.417.840 169,8% 7.500.000 7/2015 1/2023 91 52 4.285.714 3.404.357 79% 0,32 130,2% 5.750.000 8/2015 7/2023 96 51 3.054.688 3.289.130 108% 0,33 120,0% 5.300.000 8/2015 12/2023 101 51 2.676.238 2.342.642 88% 0,35 0,92 7.003.264 158,5%

ΑΠ06 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ
1.448.249 172,6% 2.500.000 7/2015 1/2023 91 52 1.428.571 560.252 39% 0,32 131,2% 1.900.000 8/2015 7/2023 96 51 1.009.375 558.516 55% 0,33 120,8% 1.750.000 8/2015 12/2023 101 51 883.663 422.137 48% 0,35 0,48 1.200.000 82,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
284.518.868 173,2% 492.900.000 312.826.351 243.759.383 78% 124,3% 353.650.000 201.536.408 139.753.345 69% 109,1% 310.450.000 148.094.133 65.033.074 44% 182.530.397 64,2%

ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ
203.497.929 190,1% 386.900.000 244.637.662 202.996.599 83% 127,9% 260.250.000 146.617.213 105.416.972 72% 109,4% 222.700.000 105.259.251 49.920.564 47% 140.435.668 69,0%

ΕΚΤ ΕΚΤ 81.020.939 130,8% 106.000.000 68.188.689 40.762.784 60% 115,3% 93.400.000 54.919.195 34.336.373 63% 108,3% 87.750.000 42.834.883 15.112.510 35% 42.094.729 52,0%
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δαπανών  (7/11/2019)

Υφιστάμενες 

δαπάνες  

(7/11/2019)

Επίπεδο 

υφιστάμενων 

δαπανών ως προς 

τις ιδανικές
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Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου 

(σε μήνες)

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει παρέλθει 

(σε μήνες)

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

απομένει

(σε μήνες)

ΑΠ01 38.428.844 2/2016 12/2021 71 45 26 71.600.000 22.129.293 49.470.707 491.762 1.900.283 286%

ΑΠ2Α 79.572.690 8/2015 2/2022 79 51 28 103.500.000 40.202.532 63.297.468 788.285 2.255.254 186,1%

ΑΠ2Β 29.544.125 2/2016 12/2021 71 45 26 64.300.000 33.585.285 30.714.715 746.340 1.179.823 58,1%

ΑΠ03 63.189.995 2/2016 12/2021 71 45 26 123.500.000 53.374.506 70.125.494 1.186.100 2.693.681 127,1%

ΑΠ04 67.917.125 2/2016 12/2021 71 45 26 120.000.000 90.503.158 29.496.842 2.011.181 1.133.041 -43,7%

ΑΠ05 4.417.840 7/2015 1/2023 91 52 39 7.500.000 3.424.357 4.075.643 65.853 103.618 57,3%

ΑΠ06 1.448.249 7/2015 1/2023 91 52 39 2.500.000 560.252 1.939.748 10.774 49.316 357,7%

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου 

(σε μήνες)

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει παρέλθει 

(σε μήνες)

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

απομένει

(σε μήνες)

ΑΠ01 38.428.844 2/2016
31/12/2021*

31/12/2022**
72* 45 27 69.700.000 20.304.697 49.395.303 451.215 1.829.456 305%

ΑΠ2Α 79.572.690 10/2015 8/2022 83 49 34 91.500.000 33.777.857 57.722.143 689.344 1.689.429 145,1%

ΑΠ2Β 29.544.125 2/2016 12/2022 83 45 38 34.000.000 10.922.156 23.077.844 242.715 607.312 150,2%

ΑΠ03 63.189.995 2/2016 12/2022 83 45 38 72.700.000 16.745.798 55.954.202 372.129 1.472.479 295,7%

ΑΠ04 67.917.125 2/2016 12/2022 83 45 38 78.100.000 54.155.191 23.944.809 1.203.449 630.127 -47,6%

ΑΠ05 4.417.840 8/2015 7/2023 96 51 45 5.750.000 3.289.130 2.460.870 64.493 54.686 -15,2%

ΑΠ06 1.448.249 8/2015 7/2023 96 51 45 1.900.000 558.516 1.341.484 10.951 29.811 172,2%

* Για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

** Για δράσεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων

*** Ο μέσος όρος σε σχέση με τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων δράσεων

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου 

(σε μήνες)

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει παρέλθει 

(σε μήνες)

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

απομένει

(σε μήνες)

ΑΠ01 38.428.844 2/2016 12/2023 94 45 49 43.800.000 500.000 43.300.000 11.111 883.673 7853,1%

ΑΠ2Α 79.572.690 11/2015 12/2023 96 48 48 86.000.000 14.690.373 71.309.627 306.049 1.485.617 385,4%

ΑΠ2Β 29.544.125 2/2016 12/2023 94 45 49 32.000.000 5.828.454 26.171.546 129.521 534.113 312,4%

ΑΠ03 63.189.995 2/2016 12/2023 94 45 49 68.250.000 9.689.259 58.560.741 215.317 1.195.117 455,1%

ΑΠ04 67.917.125 2/2016 12/2023 94 45 49 73.350.000 31.560.208 41.789.792 701.338 852.853 21,6%

ΑΠ05 4.417.840 8/2015 12/2023 99 51 48 5.300.000 2.642.041 2.657.959 51.805 55.374 6,9%

ΑΠ06 1.448.249 8/2015 12/2023 99 51 48 1.750.000 519.983 1.230.017 10.196 25.625 151,3%

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ/ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 - 2020

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 

ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ

"Ωφέλιμος" Χρόνος

Π/ΥΑΠ

ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

"Ωφέλιμος" Χρόνος

ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΤΆ 

ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 

ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΝΟΔΕ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠ Π/Υ

"Ωφέλιμος" Χρόνος

ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠ Π/Υ
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
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Στοιχεία ΟΠΣ: 07/11/2019

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ % ΣΥΝΟΛΟ % ΣΥΝΟΛΟ %

ΑΠ1

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 925,0 537,0 58,1% 537,0 58,1% 10,0 1,1%

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 285,0 109,0 38,2% 109,0 38,2% 0,0 0,0%

CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική 

στήριξη πλην επιχορηγήσεων
40,0 40,0 100,0% 40,0 100,0% 10,0 25,0%

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη
650,0 358,0 55,1% 8,0 1,2% 0,0 0,0%

CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 65,0 105,0 161,5% 105,0 161,5% 0,0 0,0%

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση
225,0 20,8 9,2% 20,8 9,2% 0,0 0,0%

CO24
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 

ενίσχυση
6,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO26
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα
50,0 48,0 96,0% 8,0 16,0% 0,0 0,0%

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
70,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

T2475
SFC - Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν 

την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ
6,0 1,0 16,7% 1,0 16,7% 0,0 0,0%

ΑΠ2Α

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 26 13,0 50,0% 11,0 42,3% 10,0 38,5%

05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 4.155 9.252,0 222,7% 5.224,0 125,7% 3.573,0 86,0%

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 160 14.490 14.650 10.481,0 71,5% 10.481,0 71,5% 8.461,0 57,8%

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 2.200 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

11202
Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»,
60.690 60.960,0 100,4% 60.960,0 100,4% 0,0 0,0%

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν 17 17,0 100,0% 17,0 100,0% 5,0 29,4%

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 785 655,0 83,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις 150 1.900,0 1266,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

11301
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας
75 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

11501 Αριθμός  Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 210 221,0 105,2% 221,0 105,2% 166,0 79,0%

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 120 135 255 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 640 960 1.600 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO15
Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
40 30 70 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Τ2472 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας Υγείας 1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ
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ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΔΕ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΦΑ

1

2Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ
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ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ % ΣΥΝΟΛΟ % ΣΥΝΟΛΟ %
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΔΕ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΦΑΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΠ2Β

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 35 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 35 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
1.780 1.670,0 93,8% 1.210,0 68,0% 523,7 29,4%

CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 120.000 403.381,0 336,2% 270.220,0 225,2% 44.773,5 37,3%

T2433
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης
65.000 14.285,0 22,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ΑΠ3

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών

37.000 58.300,0 157,6% 10.500,0 28,4% 7.120,8 19,2%

CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 1.200 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης
45.000 67.205,0 149,3% 58.430,0 129,8% 10.950,2 24,3%

CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
2.000 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO20
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα
15.000 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO21
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 

δασικής πυροπροστασίας
25.000 25.000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO23
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
57.000 1.300,0 2,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
430 70,0 16,3% 70,0 16,3% 19,3 4,5%

CO32
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων
2.000.000 1.224.108,1 61,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
1.200 351,8 29,3% 50,0 4,2% 13,8 1,2%

CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 25.000 59.952,5 239,8% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

T2460 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας των ακτών 15.000 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ΑΠ4

CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 26 14,0 53,7% 12,4 47,7% 8,4 32,3%

CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 30 44,4 147,9% 28,7 95,7% 12,8 42,8%

T2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 30.000 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ΑΠ5

1 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης 2 1,0 50,0% 1,0 50,0% 1,0 50,0%

2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 25 14,0 56,0% 14,0 56,0% 12,7 50,8%

3 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται 20 5,0 25,0% 5,0 25,0% 2,7 13,6%

ΑΠ6

1 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης 1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 7 2,0 28,6% 2,0 28,6% 1,9 27,0%

3 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται 10 3,0 30,0% 3,0 30,0% 2,3 23,3%

5

6

2Β

3

4
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CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
925,0 119,0 537,0 58% 410,0 13,0 392,0 95,6% 410,0 13,0 392,0 1,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις

285,0 109,0 109,0 38% 20,0 4,0 4,0 20,0% 20,0 4,0 4,0 0,2 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0

CO03

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική 

στήριξη πλην επιχορηγήσεων

40,0 1,0 40,0 100%

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη

650,0 9,0 358,0 55% 400,0 9,0 358,0 89,5% 400,0 9,0 358,0 0,9

CO05 Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται 65,0 105,0 105,0 162% 0,0 0,0 0,0

CO08
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις 

που ενισχύνονται
225,0 105,0 20,8 9% 0,0 0,0 0,0

CO24

Έρευνα καινοτομία: Αριθμός νέων 

ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 

ενίσχυση

6,0 0,0 0,0 0% 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0

CO26
Έρευνα, καινοτομία : Αριθμός επιχειρήσεων 

που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
50,0 9,0 48,0 96% 50,0 9,0 48,0 96,0% 50,0 9,0 48,0 1,0

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση 

για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά

70,0 0,0 0,0 0% 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

T2475

SFC - Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου 

δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν την 

υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ

6,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
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10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων
14.650,0 9,0 10.481,0 71,5% 14.400,0 5,0 10.276,0 71,4% 250,0 4,0 205,0 82,0% 14.650,0 9,0 10.481,0 71,5%

10902
Άνεργοι ωφελούμενοι από 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
2.200,0 2.200,0 2.200,0 0,0 0,0 0,0%

11501

Αριθμός  Σχολικών μονάδων που 

επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις

210,0 4,0 221,0 105,2% 210,0 4,0 221,0 105,2% 210,0 4,0 221,0 105,2%

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 26,0 13,0 13,0 50,0% 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 6,0 66,7% 12,0 5,0 5,0 41,7% 4,0 2,0 2,0 50,0% 1,0 0,0% 26,0 13,0 13,0 50,0%

05503
 Αριθμός επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών
4.155,0 12,0 9.252,0 222,7% 0,0 0,0 0,0 2.850,0 5,0 8.009,0 281,0% 1.150,0 5,0 1.193,0 103,7% 125,0 2,0 50,0 40,0% 30,0 0,0% 4.155,0 12,0 9.252,0 222,7%

11104

Μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν 

θέση

13,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0% 13,0 0,0 0,0 0,0%

11202

Αριθμός ατόμων που πλήττονται από 

τη φτώχεια και ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων 

Υγείας TOMY) 

60.690,0 1,0 60.960,0 100,4% 0,0 0,0 0,0 60.690,0 1,0 60.960,0 100,4% 60.690,0 1,0 60.960,0 100,4%

11203
Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY) που λειτουργούν 
17,0 1,0 17,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 17,0 1,0 17,0 100,0% 17,0 1,0 17,0 100,0%

11204
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται 

από υπηρεσίες ψυχικής υγείας
785,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 785,0 0,0% 785,0 0,0 0,0 0,0%

11205
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται 

από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις
150,0 4,0 1.900,0 1266,7% 0,0 0,0 0,0 150,0 4,0 1.900,0 1266,7% 150,0 4,0 1.900,0 1266,7%

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας

125,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0% 125,0 0,0 0,0 0,0%

11302

Αριθμός Κέντρων Στήριξης της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας 

1,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 0,0 0,0 0,0%

CO01
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων
255,0 0,0 0,0 0,0% 55,0 0,0% 55,0 0,0 0,0 0,0% 200,0 0,0% 200,0 0,0 0,0 0,0%

CO05

Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων και των 

αυτοαπασχολούμενων

1.600,0 0,0 0,0 0,0% 1.600,0 0,0% 1.600,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

CO15

Μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομά)

70,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0% 70,0 0,0 0,0 0,0%

Τ2472

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 

διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας 

Υγείας

1,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0% 1,0 0,0 0,0 0,0%
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CO01 Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 35,0 0,0 0,0 0,0% 35,0 0,0% 35,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις

35,0 0,0 0,0 0,0% 35,0 0,0% 35,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

CO35

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

1.780,0 11,0 54.670,0 3071,3% 180,0 1,0 60,0 33,3% 180,0 1,0 60,0 33,3% 1.600,0 10,0 54.610,0 3413,1% 1.600,0 10,0 54.610,0 3413,1%

CO36
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας
120.000,0 15,0 581.120,0 484,3% 120.000,0 15,0 581.120,0 484,3% 120.000,0 15,0 581.120,0 484,3% 0,0 0,0 0,0

Τ2433

Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών 

της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης

65.000,0 5,0 14.285,0 22,0% 20.000,0 0,0% 45.000,0 5,0 14.285,0 31,7% 65.000,0 5,0 14.285,0 22,0% 0,0 0,0 0,0
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3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7δ 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

 



Στοιχεία ΟΠΣ: 07/11/2019

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ

Ν

% ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ

Ν

% ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ

Ν

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝ

ΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝ

ΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων 

σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών

37.000,0 18,0 58.300,0 157,6% 37.000,0 18,0 58.300,0 157,6% 37.000,0 18,0 58.300,0 157,6%

CO17
Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων
1.200,0 0,0 0,0 0,0% 1.200,0 0,0% 1.200,0 0,0 0,0 0,0%

CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης

45.000,0 15,0 67.205,0 149,3% 45.000,0 15,0 67.205,0 149,3% 45.000,0 15,0 67.205,0 149,3%

CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος 

πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

2.000,0

CO20
Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα
15.000,0 0,0 0,0 0,0% 15.000,0 0,0% 15.000,0 0,0 0,0 0,0%

CO21
Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα πυροπροστασίας
25.000,0 1,0 25.000,0 100,0% 25.000,0 1,0 25.000,0 100,0% 25.000,0 1,0 25.000,0 100,0%

CO23

Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ανίσχυση γι ανα 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης

57.000,0 1,0 1.300,0 2,3% 57.000,0 1,0 1.300,0 2,3% 57.000,0 1,0 1.300,0 2,3%

CO31
Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
430,0 1,0 70,0 16,3% 430,0 1,0 70,0 16,3% 430,0 1,0 70,0 16,3%

CO32
Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δημοσίων κτηρίων

2.000.000,0 5,0 1.224.108,1 61,2% 2.000.000,0 5,0 1.224.108,1 61,2% 2.000.000,0 5,0 1.224.108,1 61,2%

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου : Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου

1.200,0 6,0 351,8 29,3% 1.200,0 6,0 351,8 29,3% 1.200,0 6,0 351,8 29,3%

CO38
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται 

ή αναπλάσσονται σε αστικές 

περιοχές

25.000,0 5,0 59.952,5 239,8% 25.000,0 5,0 59.952,5 239,8% 25.000,0 5,0 59.952,5 239,8%

Τ2460
Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα προστασίας των ακτών
15.000,0 0,0 0,0 0,0% 15.000,0 0,0% 15.000,0 0,0 0,0 0,0%

Θ.Σ. 66c

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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Στοιχεία ΟΠΣ: 07/11/2019

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

% ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

% ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡ.ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕ

ΝΩΝ

%

CO13
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων 

οδών
26,0 4,0 12,4 47,7% 26,0 5,0 14,0 53,7% 26,0 5,0 14,0 53,7%

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών

30,0 5,0 28,7 95,7% 30,0 7,0 44,4 147,9% 30,0 7,0 44,4 147,9%

Τ2833 Εξυπηρετούμενοι Επιβατες 30.000,0 0,0% 30.000,0 0,0% 30.000,0 0,0 0,0 0,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 7ε
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

 

 



Στοιχεία ΟΠΣ: 07/11/2019

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει 

παρέλθει 

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει παρέλθει 

Έναρξη Λήξη

Σύνολο 

"ωφέλιμου" 

χρόνου

"Ωφέλιμος" 

χρόνος που 

έχει 

παρέλθει 

τιμή % τιμή Ημ/νία Ημ/νία Μηνες Μηνες τιμή τιμή % τιμή % τιμή Ημ/νία Ημ/νία Μηνες Μηνες τιμή τιμή % τιμή % τιμή Ημ/νία Ημ/νία Μηνες Μηνες τιμή τιμή % τιμή τιμή τιμή %

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6) (7) (8) (9)=[(8)/(7)]*(4) (10) (11)=(10)/(9) (12) (13) (14)=(2)*(13) (15) (16) (17) (18) (19)=[(18)/(17)]*(14) (20) (21)=(20)/(19) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)=[(28)/(27)]*(24) (30) (31)=(30)/(29) (32) (33) (34)=(33)*(2) (35)=(34)/(2)

ΑΠ01

CO01 925,0 165,0% 1.526 2/2016 12/2021 71 45 966,9 537,0 55,5% 0,30 165,0% 1.526 2/2016 12/2021 71 45 966,9 537 55,5% 0,30 165,0% 1.526 2/2016 12/2023 95 45 720 10 1,4% 0,40 0,34 517,1 55,9%

CO02 285,0 165,0% 470 2/2016 12/2021 71 45 297,9 109,0 36,6% 0,30 165,0% 470 2/2016 12/2021 71 45 297,9 109 36,6% 0,30 165,0% 470 2/2016 12/2023 95 45 222 0 0,0% 0,40 0,22 103,2 36,2%

CO03 40,0 165,0% 66 2/2016 12/2021 71 45 41,8 40,0 95,7% 0,30 165,0% 66 2/2016 12/2021 71 45 41,8 40 95,7% 0,30 165,0% 66 2/2016 12/2023 95 45 31 10 32,1% 0,40 0,70 46,4 115,9%

CO04 650,0 165,0% 1.073 2/2016 12/2021 71 45 679,4 358,0 52,7% 0,30 165,0% 1.073 2/2016 12/2021 71 45 679,4 8 1,2% 0,30 165,0% 1.073 2/2016 12/2023 95 45 506 0 0,0% 0,40 0,16 173,3 26,7%

CO05 65,0 165,0% 107 2/2016 12/2021 71 45 67,9 105,0 154,5% 0,30 165,0% 107 2/2016 12/2021 71 45 67,9 105 154,5% 0,30 165,0% 107 2/2016 12/2023 95 45 51 0 0,0% 0,40 0,93 99,4 153,0%

CO08 225,0 165,0% 371 2/2016 12/2021 71 45 235,2 20,8 8,8% 0,30 165,0% 371 2/2016 12/2021 71 45 235,2 21 8,8% 0,30 165,0% 371 2/2016 12/2023 95 45 175 0 0,0% 0,40 0,05 19,7 8,8%

CO24 6,0 100,0% 6 2/2016 12/2021 71 45 3,8 0,0 0,0% 0,30 100,0% 6 2/2016 12/2022 83 45 3,2 0 0,0% 0,33 100,0% 6 2/2016 12/2023 95 45 3 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO26 50,0 165,0% 83 2/2016 12/2021 71 45 52,3 48,0 91,8% 0,30 165,0% 83 2/2016 12/2021 71 45 52,3 8 15,3% 0,30 165,0% 83 2/2016 12/2023 95 45 39 0 0,0% 0,40 0,32 26,5 53,0%

CO28 70,0 165,0% 116 2/2016 12/2021 71 45 73,2 0,0 0,0% 0,30 165,0% 116 2/2016 12/2021 71 45 73,2 0 0,0% 0,30 165,0% 116 2/2016 12/2023 95 45 55 0 0,0% 0,40 0,00 0,0 0,0%

T2475 6,0 100,0% 6 2/2016 12/2021 71 45 3,8 1,0 26,3% 0,30 100,0% 6 2/2016 12/2022 83 45 3,2 1 30,8% 0,33 100,0% 6 2/2016 12/2023 95 45 3 0 0,0% 0,38 0,18 1,1 18,1%

ΑΠ2Α

05502 26,0 100,0% 26 8/2015 2/2022 79 51 16,8 13,0 77,5% 0,30 100,0% 26 10/2015 8/2022 83 49 15,3 11 71,8% 0,32 100,0% 26 11/2015 12/2023 98 48 13 11 86,7% 0,38 0,79 20,6 79,2%

05503 4.155,0 100,0% 4.155 8/2015 2/2022 79 51 2.680,1 9.252,0 345,2% 0,30 100,0% 4.155 10/2015 8/2022 83 49 2.448,0 2.224 90,8% 0,32 100,0% 4.155 11/2015 12/2023 98 48 2.027 3.573 176,3% 0,38 2,00 8.294,4 199,6%

10501 14.650,0 100,0% 14.650 8/2015 2/2022 79 51 9.449,6 9.123,0 96,5% 0,30 100,0% 14.650 10/2015 8/2022 83 49 8.631,5 8.478 98,2% 0,32 100,0% 14.650 11/2015 12/2023 98 48 7.146 8.461 118,4% 0,38 1,05 15.438,9 105,4%

10902 2.200,0 100,0% 2.200 8/2015 2/2022 79 51 1.419,1 0,0 0,0% 0,30 100,0% 2.200 10/2015 8/2022 83 49 1.296,2 0 0,0% 0,32 100,0% 2.200 11/2015 12/2023 98 48 1.073 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

11202 60.690,0 100,0% 60.690 8/2015 2/2022 79 51 39.146,6 60.960,0 155,7% 0,30 100,0% 60.690 10/2015 8/2022 83 49 35.757,2 60.960 170,5% 0,32 100,0% 60.690 11/2015 12/2023 98 48 29.605 0 0,0% 0,38 1,01 61.461,5 101,3%

11203 17,0 100,0% 17 8/2015 2/2022 79 51 11,0 17,0 155,0% 0,30 100,0% 17 10/2015 8/2022 83 49 10,0 17 169,7% 0,32 100,0% 17 11/2015 12/2023 98 48 8 5 60,3% 0,38 1,24 21,0 123,7%

11204 785,0 100,0% 785 8/2015 2/2022 79 51 506,3 0,0 0,0% 0,30 100,0% 785 10/2015 8/2022 83 49 462,5 0 0,0% 0,32 100,0% 785 11/2015 12/2023 98 48 383 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

11205 150,0 100,0% 150 8/2015 2/2022 79 51 96,8 1.900,0 1963,7% 0,30 100,0% 150 10/2015 8/2022 83 49 88,4 0 0,0% 0,32 100,0% 150 11/2015 12/2023 98 48 73 0 0,0% 0,38 5,89 883,7 589,1%

11301 75,0 100,0% 75 8/2015 2/2022 79 51 48,4 0,0 0,0% 0,30 100,0% 75 10/2015 8/2022 83 49 44,2 0 0,0% 0,32 100,0% 75 11/2015 12/2023 98 48 37 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

11302 1,0 100,0% 1 8/2015 2/2022 79 51 0,6 0,0 0,0% 0,30 100,0% 1 10/2015 8/2022 83 49 0,6 0 0,0% 0,32 100,0% 1 11/2015 12/2023 98 48 0 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

11501 210,0 100,0% 210 8/2015 2/2022 79 51 135,5 221,0 163,2% 0,30 100,0% 210 10/2015 8/2022 83 49 123,7 221 178,6% 0,32 100,0% 210 11/2015 12/2023 98 48 102 166 162,0% 0,38 1,68 352,1 167,7%

CO01 255,0 100,0% 255 8/2015 2/2022 79 51 164,5 0,0 0,0% 0,30 100,0% 255 10/2015 8/2022 83 49 150,2 0 0,0% 0,32 100,0% 255 11/2015 12/2023 98 48 124 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO05 1.600,0 100,0% 1.600 8/2015 2/2022 79 51 1.032,0 0,0 0,0% 0,30 100,0% 1.600 10/2015 8/2022 83 49 942,7 0 0,0% 0,32 100,0% 1.600 11/2015 12/2023 98 48 780 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO15 70,0 100,0% 70 8/2015 2/2022 79 51 45,2 0,0 0,0% 0,30 100,0% 70 10/2015 8/2022 83 49 41,2 0 0,0% 0,32 100,0% 70 11/2015 12/2023 98 48 34 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

Τ2472 1,0 100,0% 1 8/2015 2/2022 79 51 0,6 0,0 0,0% 0,30 100,0% 1 10/2015 8/2022 83 49 0,6 0 0,0% 0,32 100,0% 1 11/2015 12/2023 98 48 0 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

ΑΠ2Β

CO01 35,0 100,0% 35 2/2016 12/2021 71 45 22,2 0 0,0% 0,29 100,0% 35 2/2016 12/2022 83 45 18,9 0 0,0% 0,33 100,0% 35 2/2016 12/2023 95 45 17 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO02 35,0 100,0% 35 2/2016 12/2021 71 45 22,2 0 0,0% 0,29 100,0% 35 2/2016 12/2022 83 45 18,9 0 0,0% 0,33 100,0% 35 2/2016 12/2023 95 45 17 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO35 1.780,0 100,0% 1.780 2/2016 12/2021 71 45 1.127,6 1.500 133,0% 0,29 100,0% 1.780 2/2016 12/2022 83 45 962,7 1.210 125,7% 0,33 100,0% 1.780 2/2016 12/2023 95 45 840 456 54,3% 0,38 1,01 1.792,3 100,7%

CO36 120.000,0 100,0% 120.000 2/2016 12/2021 71 45 76.020,6 378.667 498,1% 0,29 100,0% 120.000 2/2016 12/2022 83 45 64.903,8 270.220 416,3% 0,33 100,0% 120.000 2/2016 12/2023 95 45 56.624 43.660 77,1% 0,38 3,11 373.373,2 311,1%

T2433 65.000,0 100,0% 65.000 2/2016 12/2021 71 45 41.177,9 14.285 34,7% 0,29 100,0% 65.000 2/2016 12/2022 83 45 35.156,3 0 0,0% 0,33 100,0% 65.000 2/2016 12/2023 95 45 30.671 0 0,0% 0,38 0,10 6.539,2 10,1%

ΑΠ03

CO09 37.000,0 100,0% 37.000 2/2016 12/2021 71 45 23.439,7 58.300 248,7% 0,29 100,0% 37.000 2/2016 12/2022 83 45 20.012,0 8.000 40,0% 0,33 100,0% 37.000 2/2016 12/2023 95 45 17.459 6.473 37,1% 0,38 0,99 36.782,3 99,4%

CO17 1.200,0 100,0% 1.200 2/2016 12/2021 71 45 760,2 0 0,0% 0,29 100,0% 1.200 2/2016 12/2022 83 45 649,0 0 0,0% 0,33 100,0% 1.200 2/2016 12/2023 95 45 566 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO18 45.000,0 100,0% 45.000 2/2016 12/2021 71 45 28.507,7 67.205 235,7% 0,29 100,0% 45.000 2/2016 12/2022 83 45 24.338,9 47.209 194,0% 0,33 100,0% 45.000 2/2016 12/2023 95 45 21.234 7.267 34,2% 0,38 1,45 65.420,4 145,4%

CO19 2.000,0 100,0% 2.000 2/2016 12/2021 71 45 1.267,0 0 0,0% 0,29 100,0% 2.000 2/2016 12/2022 83 45 1.081,7 0 0,0% 0,33 100,0% 2.000 2/2016 12/2023 95 45 944 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO20 15.000,0 100,0% 15.000 2/2016 12/2021 71 45 9.502,6 0 0,0% 0,29 100,0% 15.000 2/2016 12/2022 83 45 8.113,0 0 0,0% 0,33 100,0% 15.000 2/2016 12/2023 95 45 7.078 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

CO21 25.000,0 100,0% 25.000 2/2016 12/2021 71 45 15.837,6 25.000 157,9% 0,29 100,0% 25.000 2/2016 12/2022 83 45 13.521,6 0 0,0% 0,33 100,0% 25.000 2/2016 12/2023 95 45 11.797 0 0,0% 0,38 0,46 11.444,3 45,8%

CO23 57.000,0 100,0% 57.000 2/2016 12/2021 71 45 36.109,8 1.300 3,6% 0,29 100,0% 57.000 2/2016 12/2022 83 45 30.829,3 0 0,0% 0,33 100,0% 57.000 2/2016 12/2023 95 45 26.896 0 0,0% 0,38 0,01 595,1 1,0%

CO31 430,0 100,0% 430 2/2016 12/2021 71 45 272,4 70 25,7% 0,29 100,0% 430 2/2016 12/2022 83 45 232,6 70 30,1% 0,33 100,0% 430 2/2016 12/2023 95 45 203 5 2,5% 0,38 0,18 78,9 18,4%

CO32 2.000.000,0 100,0% 2.000.000 2/2016 12/2021 71 45 1.267.010,8 1.224.108 96,6% 0,29 100,0% 2.000.000 2/2016 12/2022 83 45 1.081.730,8 0 0,0% 0,33 100,0% 2.000.000 2/2016 12/2023 95 45 943.726 0 0,0% 0,38 0,28 560.360,4 28,0%

CO34 1.200,0 100,0% 1.200 2/2016 12/2021 71 45 760,2 352 46,3% 0,29 100,0% 1.200 2/2016 12/2022 83 45 649,0 50 7,7% 0,33 100,0% 1.200 2/2016 12/2023 95 45 566 4 0,7% 0,38 0,16 194,5 16,2%

CO38 25.000,0 100,0% 25.000 2/2016 12/2021 71 45 15.837,6 15.076 95,2% 0,29 100,0% 25.000 2/2016 12/2022 83 45 13.521,6 0 0,0% 0,33 100,0% 25.000 2/2016 12/2023 95 45 11.797 0 0,0% 0,38 0,28 6.901,5 27,6%

T2460 15.000,0 100,0% 15.000 2/2016 12/2021 71 45 9.502,6 0 0,0% 0,29 100,0% 15.000 2/2016 12/2022 83 45 8.113,0 0 0,0% 0,33 100,0% 15.000 2/2016 12/2023 95 45 7.078 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

ΑΠ04

CO13 26,0 100,0% 26 2/2016 12/2021 71 45 16,5 12 75,2% 0,29 100,0% 26 2/2016 12/2022 83 45 14,1 12 88,1% 0,33 100,0% 26 2/2016 12/2023 95 45 12 7 60,4% 0,38 0,74 19,2 73,9%

CO14 30,0 100,0% 30 2/2016 12/2021 71 45 19,0 29 151,0% 0,29 100,0% 30 2/2016 12/2022 83 45 16,2 29 176,9% 0,33 100,0% 30 2/2016 12/2023 95 45 14 12 81,9% 0,38 1,33 40,0 133,3%

T2833 30.000,0 100,0% 30.000 2/2016 12/2021 71 45 19.005,2 0 0,0% 0,29 100,0% 30.000 2/2016 12/2022 83 45 16.226,0 0 0,0% 0,33 100,0% 30.000 2/2016 12/2023 95 45 14.156 0 0,0% 0,38 0,00 0,0 0,0%

ΑΠ05

1 2,0 100,0% 2 7/2015 1/2023 91 52 1,1 1 87,8% 0,32 100,0% 2 8/2015 7/2023 96 51 1,1 1 94,4% 0,33 100,0% 2 8/2015 12/2023 101 51 1 1 99,4% 0,35 0,94 1,9 94,1%

2 25,0 100,0% 25 7/2015 1/2023 91 52 14,2 14 98,4% 0,32 100,0% 25 8/2015 7/2023 96 51 13,2 14 105,8% 0,33 100,0% 25 8/2015 12/2023 101 51 13 11 89,0% 0,35 0,98 24,4 97,5%

3 20,0 100,0% 20 7/2015 1/2023 91 52 11,4 5 43,9% 0,32 100,0% 20 8/2015 7/2023 96 51 10,6 5 47,2% 0,33 100,0% 20 8/2015 12/2023 101 51 10 3 25,9% 0,35 0,39 7,7 38,7%

ΑΠ06

1 1,0 100,0% 1 7/2015 1/2023 91 52 0,6 0 0,0% 0,32 100,0% 1 8/2015 7/2023 96 51 0,5 0 0,0% 0,33 100,0% 1 8/2015 12/2023 101 51 0 0 0,0% 0,35 0,00 0,0 0,0%

2 7,0 100,0% 7 7/2015 1/2023 91 52 4,0 2 50,2% 0,32 100,0% 7 8/2015 7/2023 96 51 3,7 2 54,0% 0,33 100,0% 7 8/2015 12/2023 101 51 3 2 49,2% 0,35 0,51 3,6 51,1%

3 10,0 100,0% 10 7/2015 1/2023 91 52 5,7 3 52,7% 0,32 100,0% 10 8/2015 7/2023 96 51 5,3 3 56,7% 0,33 100,0% 10 8/2015 12/2023 101 51 5 1 21,2% 0,35 0,43 4,3 43,0%
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΣΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 

 

 



Στοιχεία ΟΠΣ : 07/11/2019

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

1a CO24
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση
6,0 1.875.000,00 312.500,00

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
410,0 4.125.000,00 10.060,98 13 392,00 760.368,29 1.939,72 12 12,00 260.772,29 21.731,02 1 380,00 499.596,00 1.314,73 13 392,00 760.368,29 1.939,72 -8.121,26 -80,7% 11.670,05 116,0% -8.121,26 -80,7%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
20,0 2.500.000,00 125.000,00 4 4,00 145.772,29 36.443,07 4 4,00 145.772,29 36.443,07 4 4,00 145.772,29 36.443,07 -88.556,93 -70,8% -88.556,93 -70,8% -88.556,93 -70,8%

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

μη οικονομική στήριξη
400,0 1.650.000,00 4.125,00 9 358,00 614.596,00 1.716,75 8 8,00 115.000,00 14.375,00 1 350,00 499.596,00 1.427,42 9 358,00 614.596,00 1.716,75 -2.408,25 -58,4% 10.250,00 248,5% -2.408,25 -58,4%

CO26
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται 

με ερευνητικά ιδρύματα
50,0 1.650.000,00 33.000,00 9 48,00 614.596,00 12.804,08 8 8,00 115.000,00 14.375,00 1 40,00 499.596,00 12.489,90 9 48,00 614.596,00 12.804,08 -20.195,92 -61,2% -18.625,00 -56,4% -20.195,92 -61,2%

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
10,0 2.500.000,00 250.000,00

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
80,0 1.875.000,00 23.437,50

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
80,0 1.875.000,00 23.437,50

2c T2475
Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που 

αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ
6,0 3.250.000,00 541.666,67 1 1,00 1.906.500,00 1.906.500,00 1 1,00 445.000,00 445.000,00 1 1,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1 1,00 1.745.000,00 1.745.000,00 1.364.833,33 252,0% -96.666,67 -17,8% 1.203.333,33 222,2%

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
350,0 16.178.844,00 46.225,27 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 3.774,73 8,2% 3.774,73 8,2% 3.774,73 8,2%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
100,0 14.000.000,00 140.000,00

CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
40,0 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

μη οικονομική στήριξη
250,0 550.000,00 2.200,00

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
25,0 3.500.000,00 140.000,00

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
85,0 3.500.000,00 41.176,47

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
35,0 16.178.844,00 462.252,69

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
45,0 7.110.000,00 158.000,00 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 8.308,81 5,3% 8.308,81 5,3% 8.308,81 5,3%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
45,0 7.110.000,00 158.000,00 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 8.308,81 5,3% 8.308,81 5,3% 8.308,81 5,3%

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
30,0 4.740.000,00 158.000,00 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 8.308,81 5,3% 8.308,81 5,3% 8.308,81 5,3%

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
100,0 4.740.000,00 47.400,00 105 20,80 17.462.424,74 839.539,65 105 20,80 17.462.424,74 839.539,65 105 20,80 17.462.424,74 839.539,65 792.139,65 1671,2% 792.139,65 1671,2% 792.139,65 1671,2%

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
40,0 4.125.000,00 103.125,00

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
40,0 4.125.000,00 103.125,00

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
10,0 1.031.250,00 103.125,00

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
40,0 1.031.250,00 25.781,25

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
25,0 2.475.000,00 99.000,00

8iii CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 40,0 15,0 55,0 800.000,00 14.545,45

8v CO05
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων
640,0 960,0 1.600,0 4.374.606,00 2.734,13

9i 10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων
140,0 14.260,0 14.400,0 12.400.000,00 861,11 5 10.276,00 12.142.845,52 1.181,67 5 10.276,00 12.138.284,04 1.181,23 5 10.276,00 12.138.284,04 1.181,23 320,56 37,2% 320,12 37,2% 320,12 37,2%

9i 10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 2.200,0 5.700.000,00 2.590,91

9ii 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 9,0 5.580.000,00 620.000,00 6 6,00 2.449.440,00 408.240,00 5 5,00 1.611.360,00 322.272,00 5 5,00 1.611.360,00 322.272,00 -211.760,00 -34,2% -297.728,00 -48,0% -297.728,00 -48,0%

9ii 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 2.850,0 5.580.000,00 1.957,89 5 8.009,00 1.645.920,00 205,51 4 4.009,00 1.611.360,00 401,94 1 4000 338313,8028 84,58 5 8.009,00 1.949.673,80 243,44 -1.752,39 -89,5% -1.555,96 -79,5% -1.714,46 -87,6%

9ii CO15
Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

40,0 30,0 70,0 1.280.000,00 18.285,71

9iii 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 12,0 7.600.000,00 633.333,33 5 5,00 2.699.061,93 539.812,39 4 4,00 1.791.727,92 447.931,98 1 1 800.000,00 800.000,00 5 5,00 2.591.727,92 518.345,58 -93.520,95 -14,8% -185.401,35 -29,3% -114.987,75 -18,2%

9iii 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 1.150,0 7.600.000,00 6.608,70 5 1.193,00 2.699.061,93 2.262,42 4 1.165,00 1.791.727,92 1.537,96 1 28 800.000,00 28.571,43 5 1.193,00 2.591.727,92 2.172,45 -4.346,28 -65,8% -5.070,73 -76,7% -4.436,25 -67,1%

9iii 10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων
20,0 230,0 250,0 1.235.000,00 4.940,00 4 205,00 990.459,00 4.831,51 4 205,00 399.259,00 1.947,60 4 205,00 399.259,00 1.947,60 -108,49 -2,2% -2.992,40 -60,6% -2.992,40 -60,6%

9iii 11501
Αριθμός  Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
210,0 3.000.000,00 14.285,71 4 221,00 3.286.000,00 14.868,78 4 221,00 3.286.000,00 14.868,78 4 221,00 3.286.000,00 14.868,78 583,06 4,1% 583,06 4,1% 583,06 4,1%

9iv 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 4,0 3.300.000,00 825.000,00 2 2,00 990.000,00 495.000,00 2 2,00 450.000,00 225.000,00 2 2,00 450.000,00 225.000,00 -330.000,00 -40,0% -600.000,00 -72,7% -600.000,00 -72,7%

9iv 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 125,0 3.300.000,00 26.400,00 2 50,00 990.000,00 19.800,00 2 50,00 450.000,00 9.000,00 2 50,00 450.000,00 9.000,00 -6.600,00 -25,0% -17.400,00 -65,9% -17.400,00 -65,9%

9iv 11202
Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY)»,

60.690,0 9.290.000,00 153,07 1 60.960,00 9.286.226,00 152,33 1 60.960,00 9.286.226,00 152,33 1 60.960,00 9.286.226,00 152,33 -0,74 -0,5% -0,74 -0,5% -0,74 -0,5%

9iv 11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν 17,0 9.290.000,00 546.470,59 1 17,00 9.286.226,00 546.248,59 1 17,00 9.286.226,00 546.248,59 1 17,00 9.286.226,00 546.248,59 -222,00 0,0% -222,00 0,0% -222,00 0,0%

9iv 11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 785,0 3.600.000,00 4.585,99 4 655,00 1.584.588,00 2.419,22 4 655,00 1.550.000,00 2.366,41 4 655,00 1.550.000,00 2.366,41 -2.166,77 -47,2% -4.585,99 -100,0% -2.219,58 -48,4%

9iv 11205
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για 

Εξαρτήσεις
150,0 2.600.000,00 17.333,33 4 1.900,00 2.498.912,00 1.315,22 4 1.900,00 2.498.912,00 1.315,22 4 1.900,00 2.498.912,00 1.315,22 -16.018,12 -92,4% -17.333,33 -100,0% -16.018,12 -92,4%

9iv Τ2472
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης 

Δημόσιας Υγείας
1,0 5.000.000,00 5.000.000,00

9v 11301
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
75,0 3.500.000,00 46.666,67

9v 11302
Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας
1,0 3.500.000,00 3.500.000,00

9vi 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 1,0 520.000,00 520.000,00

9vi 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 30,0 520.000,00 17.333,33

9vi CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 80,0 120,0 200,0 1.100.000,00 5.500,00

10a CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
1.600,0 15.000.000,00 9.375,00 9 1.610,00 18.842.759,99 11.703,58 6 1.150,00 5.841.826,01 5.079,85 3 460,00 5.124.552,95 11.140,33 9,00 1.610,00 10.966.378,96 6.811,42 2.328,58 24,8% -4.295,15 -45,8% -2.563,58 -27,3%

9a CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
180,0 1.800.000,00 10.000,00 1 60,00 638.206,60 10.636,78 1 60,00 638.206,58 10.636,78 1 60,00 638.206,58 10.636,78 636,78 6,4% 636,78 6,4% 636,78 6,4%

9a CO36
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας
120.000,0 5.794.125,00 48,28 15 581.120,00 9.112.570,95 15,68 4 284.220,00 3.082.880,03 10,85 11 296.900,00 2.661.900,00 8,97 15 581.120,00 5.744.780,03 9,89 -32,60 -67,5% -37,44 -77,5% -38,40 -79,5%

9b T2433
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που 

καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης
20.000,0 1.875.000,00 93,75

9c CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
35,0 1.000.000,00 28.571,43

9c CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
35,0 1.000.000,00 28.571,43

9d T2433
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που 

καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης
45.000,0 2.500.000,00 55,56 5 14.285,00 1.429.321,85 100,06 5 14285 714.660,93 2.857,00 5,00 14.285,00 714.660,93 50,03 44,50 80,1% -5,53 -9,9%
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 - 2020

ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ
Π/Υ (€) ΜΜΚ (€)

4c CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται 

σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
430,0 5.071.156,00 11.793,39 1 70 1.500.000,00 21.428,57 1 70,00 1.443.030,25 20.614,72 1 70,00 1.443.030,25 20.614,72 9.635,19 81,7% 8.821,33 74,8% 8.821,33 74,8%

4c CO32
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
2.000.000,0 5.000.000,00 2,50 5 1.224.108,06 1.586.538,58 1,30 5 1.224.108,06 793.269,29 0,65 5 1.224.108,06 793.269,29 0,65 -1,20 -48,2% -2,50 -100,0% -1,85 -74,1%

4c CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
1.200,0 10.071.156,00 8.392,63 6 351,81 3.086.538,58 8.773,31 1 50,00 1.443.030,25 5 301,81 793.269,29 2628,37 6 351,81 2.236.299,54 6.356,55 380,68 4,5% -8.392,63 -100,0% -2.036,08 -24,3%

5a CO20
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται 

από αντιπλημμυρικά μέτρα
15.000,0 1.000.000,00 66,67

5a CO21
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται 

από μέτρα δασικής πυροπροστασίας
25.000,0 2.500.000,00 100,00 1 25.000,00 2.499.900,00 100,00 1 25.000,00 1.374.945,00 55,00 1 25.000,00 1.374.945,00 55,00 0,00 0,00 -100,00 -1,00 -45,00 -0,45

5a T2460 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας των ακτών 15.000,0 1.000.000,00 66,67

6a CO17
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 

αποβλήτων
1.200,0 2.000.000,00 1.666,67

6b CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
45.000,0 15.000.000,00 333,33 15 81.358,00 16.770.667,62 206,13 9 58.430,00 10.289.413,11 176,10 6 22.928,00 2.177.736,26 94,98 15 81.358,00 12.467.149,37 153,24 -127,20 -38,2% -157,24 -47,2% -180,10 -54,0%

6b CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 

από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
2.000,0 2.500.000,00 1.250,00

6c CO09
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

37.000,0 16.675.000,00 450,68 18 58.300,00 23.223.560,96 398,35 3 10.500,00 4.710.923,63 448,66 15 47.800,00 12.588.593,38 263,36 18 58.300,00 17.299.517,01 296,73 -52,33 -11,6% -2,02 -0,4% -153,94 -34,2%

6d CO23
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
57.000,0 18.750.000,00 328,95 1 1.300,00 1.180.000,00 907,69 1 1.300,00 649.000,00 499,23 1 1.300,00 649.000,00 499,23

6e CO38
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές
25.000,0 10.568.839,00 422,75 5 59.952,52 5.761.200,00 96,10 5 59.952,52 2.880.600,00 48,05 5 59.952,52 2.880.600,00 48,05 -326,66 -77,3% -422,75 -100,0% -374,71 -88,6%

7b CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 26,0 39.955.875,00 1.536.764,42 5 13,95 36.860.518,76 2.641.762,97 4 12,39 30.615.281,99 2.470.368,92 1 1,56 2.402.651,94 1.540.161,50 5 13,95 33.017.933,93 2.366.368,09 1.104.998,55 71,9% 933.604,49 60,8% 829.603,66 54,0%

7b CO14
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών
30,0 23.211.250,00 773.708,33 7 44,38 53.642.638,85 1.208.712,01 5 28,70 23.539.909,02 820.205,89 2 15,68 12.676.803,06 808.469,58 7 44,38 36.216.712,08 816.059,31 435.003,67 56,2% 46.497,56 6,0% 42.350,97 5,5%

7c T2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 30.000,0 3.000.000,00 100,00

3

4
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ 

ΑΠ 

 

 



Στοιχεία ΟΠΣ : 07/11/2019

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

1a CO24
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση
6,0 1.875.000,00 312.500,00

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
410,0 4.125.000,00 10.060,98 13 392,00 760.368,29 1.939,72 12 12,00 260.772,29 21.731,02 1 380,00 499.596,00 1.314,73 13 392,00 760.368,29 1.939,72 18,00 34.914,87 3.364.631,71 -3.329.716,84

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
20,0 2.500.000,00 125.000,00 4 4,00 145.772,29 36.443,07 4 4,00 145.772,29 36.443,07 4 4,00 145.772,29 36.443,07 16,00 583.089,16 2.354.227,71 -1.771.138,55

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

μη οικονομική στήριξη
400,0 1.650.000,00 4.125,00 9 358,00 614.596,00 1.716,75 8 8,00 115.000,00 14.375,00 1 350,00 499.596,00 1.427,42 9 358,00 614.596,00 1.716,75 42,00 72.103,44 1.035.404,00 -963.300,56

CO26
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται 

με ερευνητικά ιδρύματα
50,0 1.650.000,00 33.000,00 9 48,00 614.596,00 12.804,08 8 8,00 115.000,00 14.375,00 1 40,00 499.596,00 12.489,90 9 48,00 614.596,00 12.804,08 2,00 25.608,17 1.035.404,00 -1.009.795,83

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
10,0 2.500.000,00 250.000,00

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
80,0 1.875.000,00 23.437,50

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
80,0 1.875.000,00 23.437,50

2c T2475
Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που 

αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ
6,0 3.250.000,00 541.666,67 1 1,00 1.906.500,00 1.906.500,00 1 1,00 445.000,00 445.000,00 1 1,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1 1,00 1.745.000,00 1.745.000,00 5,00 8.725.000,00 1.505.000,00 7.220.000,00

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
350,0 16.178.844,00 46.225,27 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 310,00 15.500.000,00 14.178.844,00 1.321.156,00

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
100,0 14.000.000,00 140.000,00

CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
40,0 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 1 40,00 2.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

μη οικονομική στήριξη
250,0 550.000,00 2.200,00

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
25,0 3.500.000,00 140.000,00

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
85,0 3.500.000,00 41.176,47

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
35,0 16.178.844,00 462.252,69

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
45,0 7.110.000,00 158.000,00 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 -60,00 0,00 -10.352.424,74 0,00

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
45,0 7.110.000,00 158.000,00 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 -60,00 0,00 -10.352.424,74 0,00

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
30,0 4.740.000,00 158.000,00 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 105 105,00 17.462.424,74 166.308,81 -75,00 0,00 -12.722.424,74 0,00

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
100,0 4.740.000,00 47.400,00 105 20,80 17.462.424,74 839.539,65 105 20,80 17.462.424,74 839.539,65 105 20,80 17.462.424,74 839.539,65 79,20 66.491.540,36 -12.722.424,74 79.213.965,10

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
40,0 4.125.000,00 103.125,00

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
40,0 4.125.000,00 103.125,00

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
10,0 1.031.250,00 103.125,00

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
40,0 1.031.250,00 25.781,25

CO28
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
25,0 2.475.000,00 99.000,00

8iii CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 40,0 15,0 55,0 800.000,00 14.545,45

8v CO05
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων
640,0 960,0 1.600,0 4.374.606,00 2.734,13

9i 10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων
140,0 14.260,0 14.400,0 12.400.000,00 861,11 5 10.276,00 12.142.845,52 1.181,67 5 10.276,00 12.138.284,04 1.181,23 5 10.276,00 12.138.284,04 1.181,23 4.124,00 4.871.378,30 261.715,96 4.609.662,34

9i 10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 2.200,0 5.700.000,00 2.590,91

9ii 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 9,0 5.580.000,00 620.000,00 6 6,00 2.449.440,00 408.240,00 5 5,00 1.611.360,00 322.272,00 5 5,00 1.611.360,00 322.272,00 4,00 1.289.088,00 3.968.640,00 -2.679.552,00

9ii 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 2.850,0 5.580.000,00 1.957,89 5 8.009,00 1.645.920,00 205,51 4 4.009,00 1.611.360,00 401,94 1 4000 338313,8028 84,58 5 8.009,00 1.949.673,80 243,44 -5.159,00 -1.255.883,03 3.630.326,20 -4.886.209,22

9ii CO15

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

40,0 30,0 70,0 1.280.000,00 18.285,71

9iii 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 12,0 7.600.000,00 633.333,33 5 5,00 2.699.061,93 539.812,39 4 4,00 1.791.727,92 447.931,98 1 1 800.000,00 800.000,00 5 5,00 2.591.727,92 518.345,58 7,00 3.628.419,09 5.008.272,08 -1.379.852,99

9iii 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 1.150,0 7.600.000,00 6.608,70 5 1.193,00 2.699.061,93 2.262,42 4 1.165,00 1.791.727,92 1.537,96 1 28 800.000,00 28.571,43 5 1.193,00 2.591.727,92 2.172,45 -43,00 0,00 5.008.272,08 0,00

9iii 10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων
20,0 230,0 250,0 1.235.000,00 4.940,00 4 205,00 990.459,00 4.831,51 4 205,00 399.259,00 1.947,60 4 205,00 399.259,00 1.947,60 45,00 87.642,22 835.741,00 -748.098,78

9iii 11501
Αριθμός  Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
210,0 3.000.000,00 14.285,71 4 221,00 3.286.000,00 14.868,78 4 221,00 3.286.000,00 14.868,78 4 221,00 3.286.000,00 14.868,78 -11,00 0,00 -286.000,00 0,00

9iv 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 4,0 3.300.000,00 825.000,00 2 2,00 990.000,00 495.000,00 2 2,00 450.000,00 225.000,00 2 2,00 450.000,00 225.000,00 2,00 450.000,00 2.850.000,00 -2.400.000,00

9iv 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 125,0 3.300.000,00 26.400,00 2 50,00 990.000,00 19.800,00 2 50,00 450.000,00 9.000,00 2 50,00 450.000,00 9.000,00 75,00 675.000,00 2.850.000,00 -2.175.000,00

9iv 11202
Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται 

από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»,
60.690,0 9.290.000,00 153,07 1 60.960,00 9.286.226,00 152,33 1 60.960,00 9.286.226,00 152,33 1 60.960,00 9.286.226,00 152,33 -270,00 0,00 3.774,00 0,00

9iv 11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν 17,0 9.290.000,00 546.470,59 1 17,00 9.286.226,00 546.248,59 1 17,00 9.286.226,00 546.248,59 1 17,00 9.286.226,00 546.248,59 0,00 0,00 3.774,00 -3.774,00

9iv 11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 785,0 3.600.000,00 4.585,99 4 655,00 1.584.588,00 2.419,22 4 655,00 1.550.000,00 2.366,41 4 655,00 1.550.000,00 2.366,41

9iv 11205
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για 

Εξαρτήσεις
150,0 2.600.000,00 17.333,33 4 1.900,00 2.498.912,00 1.315,22 4 1.900,00 2.498.912,00 1.315,22 4 1.900,00 2.498.912,00 1.315,22 -1.750,00 0,00 101.088,00 0,00

9iv Τ2472
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης 

Δημόσιας Υγείας
1,0 5.000.000,00 5.000.000,00

9v 11301
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
75,0 3.500.000,00 46.666,67

9v 11302
Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας
1,0 3.500.000,00 3.500.000,00

9vi 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 1,0 520.000,00 520.000,00

9vi 05503  Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 30,0 520.000,00 17.333,33

9vi CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 80,0 120,0 200,0 1.100.000,00 5.500,00
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΝΟΔΕ

(ΣΥΓΧ ΔΔ) *

ΜΜΚ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 

ΝΟΔΕ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΔΕ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ)

(ΣΥΓΧ ΔΔ) 

ΜΜΚ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΔΕ 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ)

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΑΡ. 

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΧ/ΝΟΣ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΜΚ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

ΑΡ. 

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΜΕ ΝΟΔΕ

ΝΟΔΕ

(ΣΥΓΧ ΔΔ) 

ΜΜΚ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΔΕ

ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ

2A

ΑΝΑΓΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

1

1b

2b

3a

3c

3d

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Π/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΤΟΥ ΕΠ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΝΟΔΕ

(ΣΥΓΧ ΔΔ) *

ΜΜΚ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 

ΝΟΔΕ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΔΕ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ)

(ΣΥΓΧ ΔΔ) 

ΜΜΚ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΔΕ 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ)

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΑΡ. 

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΧ/ΝΟΣ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΜΚ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΝΟΔΕ

ΑΡ. 

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΜΕ ΝΟΔΕ

ΝΟΔΕ

(ΣΥΓΧ ΔΔ) 

ΜΜΚ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΔΕ

ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΓΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΙΚΤΗ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Π/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΤΟΥ ΕΠ

10a CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
1.600,0 15.000.000,00 9.375,00 9 1.610,00 18.842.759,99 11.703,58 6 1.150,00 5.841.826,01 5.079,85 3 460,00 5.124.552,95 11.140,33 9,00 1.610,00 10.966.378,96 6.811,42 -10,00 0,00 1.833.701,04 0,00

9a CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
180,0 1.800.000,00 10.000,00 1 60,00 638.206,60 10.636,78 1 60,00 638.206,58 10.636,78 1 60,00 638.206,58 10.636,78 120,00 1.276.413,16 1.161.793,42 114.619,74

9a CO36
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας
120.000,0 5.794.125,00 48,28 15 581.120,00 9.112.570,95 15,68 4 284.220,00 3.082.880,03 10,85 11 296.900,00 2.661.900,00 8,97 15 581.120,00 5.744.780,03 9,89 -461.120,00 0,00 49.344,97 0,00

9b T2433
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που 

καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης
20.000,0 1.875.000,00 93,75

9c CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη
35,0 1.000.000,00 28.571,43

9c CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις
35,0 1.000.000,00 28.571,43

9d T2433
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που 

καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης
45.000,0 2.500.000,00 55,56 5 14.285,00 1.429.321,85 100,06 5 14285 714.660,93 2.857,00 5,00 14.285,00 714.660,93 50,03 30.715,00 1.536.633,55 1.785.339,08 -248.705,52

4c CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται 

σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
430,0 5.071.156,00 11.793,39 1 70 1.500.000,00 21.428,57 1 70,00 1.443.030,25 20.614,72 1 70,00 1.443.030,25 20.614,72 360,00 7.421.298,43 3.628.125,75 3.793.172,68

4c CO32
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
2.000.000,0 5.000.000,00 2,50 5 1.224.108,06 1.586.538,58 1,30 5 1.224.108,06 793.269,29 0,65 5 1.224.108,06 793.269,29 0,65 775.891,94 502.807,94 4.206.730,71 -3.703.922,77

4c CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
1.200,0 10.071.156,00 8.392,63 6 351,81 3.086.538,58 8.773,31 1 50,00 1.443.030,25 5 301,81 793.269,29 2628,37 6 351,81 2.236.299,54 6.356,55 848,19 5.391.566,21 7.834.856,46 -2.443.290,25

5a CO20
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται 

από αντιπλημμυρικά μέτρα
15.000,0 1.000.000,00 66,67

5a CO21
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται 

από μέτρα δασικής πυροπροστασίας
25.000,0 2.500.000,00 100,00 1 25.000,00 2.499.900,00 100,00 1 25.000,00 1.374.945,00 55,00 1 25.000,00 1.374.945,00 55,00 0,00 0,00 1.125.055,00 -1.125.055,00

5a T2460 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας των ακτών 15.000,0 1.000.000,00 66,67

6a CO17
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 

αποβλήτων
1.200,0 2.000.000,00 1.666,67

6b CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
45.000,0 15.000.000,00 333,33 15 81.358,00 16.770.667,62 206,13 9 58.430,00 10.289.413,11 176,10 6 22.928,00 2.177.736,26 94,98 15 81.358,00 12.467.149,37 153,24 -36.358,00 0,00 2.532.850,64 0,00

6b CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 

από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
2.000,0 2.500.000,00 1.250,00

6c CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

37.000,0 16.675.000,00 450,68 18 58.300,00 23.223.560,96 398,35 3 10.500,00 4.710.923,63 448,66 15 47.800,00 12.588.593,38 263,36 18 58.300,00 17.299.517,01 296,73 -21.300,00 0,00 -624.517,01 0,00

6d CO23
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
57.000,0 18.750.000,00 328,95 1 1.300,00 1.180.000,00 907,69 1 1.300,00 649.000,00 499,23 1 1.300,00 649.000,00 499,23

6e CO38
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές
25.000,0 10.568.839,00 422,75 5 59.952,52 5.761.200,00 96,10 5 59.952,52 2.880.600,00 48,05 5 59.952,52 2.880.600,00 48,05 -34.952,52 0,00 7.688.239,00 0,00

7b CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 26,0 39.955.875,00 1.536.764,42 5 13,95 36.860.518,76 2.641.762,97 4 12,39 30.615.281,99 2.470.368,92 1 1,56 2.402.651,94 1.540.161,50 5 13,95 33.017.933,93 2.366.368,09 12,05 28.507.636,35 6.937.941,07 21.569.695,28

7b CO14
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών
30,0 23.211.250,00 773.708,33 7 44,38 53.642.638,85 1.208.712,01 5 28,70 23.539.909,02 820.205,89 2 15,68 12.676.803,06 808.469,58 7 44,38 36.216.712,08 816.059,31 -14,38 0,00 -13.005.462,08 0,00

7c T2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 30.000,0 3.000.000,00 100,00

2B

3

4
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 11 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΘΣ 

 

 



Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ενίσχυση των δεσμών του 

ερευνητικού και του 

επιχειρηματικού τομέα με την 

συνεργασία και την 

υποστήριξη της 

περιφερειακής διοίκησης

Στήριξη των επιχειρήσεων 

από κατάλληλο μηχανισμό, 

για αξιοποίηση των προϊόντων 

της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους, 

της εξωστρέφειάς τους και 

την αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

1a.i. Ενίσχυση της 

αναβάθμισης, 

συμπλήρωσης ή / και 

επέκτασης ή και 

δημιουργίας ερευνητικών 

υποδομών στη 

Πελοπόννησο, κυρίως για 

την εξυπηρέτηση των 

αναπτυξιακών στόχων της 

Περιφέρειας.

1b.i. Δημιουργία και 

λειτουργία υποστηρικτικού 

μηχανισμού και μέσων για 

ίδρυση ή / και ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρήσεων.

1b.ii. Προώθηση της 

έρευνας και της 

καινοτομίας, ή / και της 

χρήσης των 

αποτελεσμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας, στην 

παραγωγική και εμπορική 

δραστηριότητα, 

υφιστάμενων και νέων 

ΜΜΕ.

1b.iii. Ενίσχυση των 

συμφωνητικών 

συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων 

έρευνας και καινοτομίας 

για ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων της 

έρευνας / τεχνολογίας και 

καινοτομιών στη 

παραγωγική και 

λειτουργική διαδικασία των 

επιχειρήσεων.

CO01 CO02 CO04 CO24 CO26 CO28

Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/ και επέκτασης ή και 

δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την 

εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας

1a 1.875.000 ○ ● √ √

Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση 

ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων
1b 625.000 ● √ √ √

Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
1b 500.000 ● ● √ √

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας 

(κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1b 500.000 ● ● √ √ √ √

Ενίσχυση ΜΜΕ για ανάπτυξη υποδομών ποιοτικού ελέγχου, έρευνας, 

ανάπτυξης και τεχνολογίας
1b 2.000.000 ● √ √ √

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
1b 2.700.000 ● ● √ √ √ √

● Άμεση συνάφεια 4 3 2

○ Έμμεση συνάφεια 1 0 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ1 8.200.000 5 3 2 1 1 2 1 5 2 3 1 2 0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ1 6.000.000
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δράση 1.β.3.1

Δράση 1.β.2.2

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.1.2

Δράση 1.β.1

Δράση 1.α.1

ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διεύρυνση και αναβάθμιση 

της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων, των πολιτών και 

των επισκεπτών της 

Περιφέρειας σε διοικητικές, 

κοινωνικές και επιχειρηματικές 

υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ

Ενημέρωση, εκπαίδευση / 

κατάρτιση και ενίσχυση της 

πληροφορικής κουλτούρας 

των πολιτών, των στελεχών της 

διοίκησης και των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου

2b.i. Ενίσχυση επενδύσεων για 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

εμπορίου (όπως, ηλεκτρονικό 

επιχειρείν ή / και digital 

Marketing).

2b.ii. Ενίσχυση υφιστάμενων ή 

νέων επιχειρήσεων, για 

ανάπτυξη ή / και χρήση 

τεχνολογιών ΤΠΕ, στις 

επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες.

2c.i. Ενίσχυση των φορέων 

πολιτισμού και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της 

Περιφέρειας, για ανάπτυξη 

υποδομών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής προβολής των 

πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας.

2c.ii. Ενίσχυση των δημόσιων 

υπηρεσιών και οργανισμών της 

Περιφέρειας για δημιουργία 

και λειτουργία υποδομής 

παροχής υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών προς τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις στους 

βασικούς κοινωνικούς και 

οικονομικούς τομείς. 

2c.iii. Ενίσχυση των φορέων 

του τομέα της υγείας στη 

Περιφέρεια για ανάπτυξη 

υποδομών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως 

στις  απομακρυσμένες/ορεινές 

περιοχές.

CO01 CO02 T2475

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών Τουριστικών Επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων 

αυτοματισμού.

2b 1.000.000 ○ ● √ √ √

Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) 2b 875.000 ○ ● √ √ √
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχειρισης τουριστικού προορισμού 

(DMS)
2c 2.000.000 ● ● √ √

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών 

υποδομών των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2c 1.250.000 ● ● √ √

● Άμεση συνάφεια 2 4

○ Έμμεση συνάφεια 2 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ2 5.125.000 4 4 1 1 1 1 0 2 2 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ2 5.125.000

Δράση 2.β.2.1

Δράση 2.β.2.2

Δράση 2.γ.1

Δράση 2.γ.2.1
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και ύφεσης

Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, 

της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου

Εκσυγχρονισμός/ 

αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

με την παροχή υψηλού 

επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

Στήριξη των επιχειρήσεων 

από κατάλληλο μηχανισμό, 

για αξιοποίηση των 

προϊόντων της έρευνας και 

της τεχνολογίας, προκειμένου 

να καινοτομήσουν, για 

αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, της 

εξωστρέφειάς τους και την 

αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

Επίλυση του 

χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και 

παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

3a.i. Ενίσχυση επιχειρήσεων 

για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

με την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και μη 

τεχνολογικής καινοτομίας

3a.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

της ίδρυσης καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα για την 

αξιοποίηση τοπικών 

αγροτικών προϊόντων 

δεύτερης μεταποίησης και 

μέσω υποστηρικτικών και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών.

3a.iii. Ενίσχυση της λειτουργίας 

υποστηρικτικού μηχανισμού και 

μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των 

εργασιών καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας, κατά 

προτεραιότητα, σύμφωνα με τη 

«Στρατηγική Έξυπνης  

Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

3c.i. Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων

3d.i. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για 

ανάπτυξη Έρευνας / 

Τεχνολογίας και καινοτομιών 

στη παραγωγή και διάθεση 

των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό, με τοπικής 

προέλευσης των ενδιάμεσων ή 

/ και πρώτων υλών.

3d.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό των 

μεταποιημένων προϊόντων 

τοπικής προέλευσης με την 

αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων έρευνας και 

χρήση καινοτομιών.

3d.iii. Ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για τον 

αναπροσδιορισμό του 

επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, με εξαγωγικό 

προσανατολισμό των 

παραγωγικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων τους.

CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 CO08 CO28

Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ 3a 2.000.000 ● ● ● √ √ √

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ για ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών
3a 2.000.000 ● ● ○ √ √ √ √ √ √

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
3a 4.720.000 ● ● ○ √ √ √ √ √

Γενική Επιχειρηματικότητα (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016) 3a 3.200.000 ● ● ○ √ √ √ √ √

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016) 3a 4.800.000 ● ○ √ √ √ √ √

Παροχή ενισχύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς 

του τουρισμού και της μεταποίησης
3a 2.500.000 ● ● ○ √ √ √ √ √

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (εκχώρηση ΕΠΑΝΕΚ)
3c 13.500.000 ● ● ○ √ √ √ √ √

Δημιουργία cluster σε δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου 3d 3.125.000 ● ● ○ √ √ √ √ √ √

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)

3d 1.000.000 ● ● ○ √ √ √ √ √

● Άμεση συνάφεια 8 3 6 0 1

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0 8

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ3 36.845.000 8 3 6 0 9 5 1 0 1 0 1 1 9 8 1 0 8 8 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ3 27.303.844

Δράση 3.α.1

Δράση 3.α.2.1

Δράση 3.α.2.2

Δράση 3.α.5.1

Δράση 3.δ.2.1

Δράση 3.δ.1.1

Δράση 3.γ.1

Δράση 

3α.ΤΑΠΤοΚ.1

Δράση 3.α.5.2

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11γ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτηρίων για 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 

σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

των ΑΠΕ

4c.i. Ενίσχυση της ενεργειακής 

απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων.

4c.ii. Ενίσχυση των 

νοικοκυριών για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των 

κατοικιών.

CO31 CO32 CO34

Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κατοικιών.
4c 1.500.000 ● √ √ √

Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών Κτηρίων 4c 390.000 ● √ √ √

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 4c 1.350.000 ● √ √ √

● Άμεση συνάφεια 3

○ Έμμεση συνάφεια 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ4 3.240.000 3 2 1 1 2 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ4 10.071.156

Δράση 4.γ.2

Δράση 4γ.ΒΑΑ.1

Δράση 

4γ.ΤΑΠΤοΚ.1

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11δ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας 

των ακτών της Περιφέρειας από την 

διάβρωση

5a.i. Ορθολογικός και 

αποτελεσματικός σχεδιασμός 

και δράσεις προστασίας από 

τη διάβρωση των κυριότερων 

ακτών της Περιφέρειας, καθώς 

και των εδαφών που 

πλήττονται από διάβρωση / 

κατολισθήσεις.

5a.ii. Εξειδίκευση του εθνικού 

σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων 

από πλημμύρες και άμεσες 

παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών 

έργων.

5a.iii. Εφαρμογή συστημάτων 

ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης και έγκαιρης 

ειδοποίησης για πλημμύρες 

και δασικές πυρκαγιές.

5a.iv. Έργα πυροπροστασίας 

των δασών ή / και άλλων 

έργων πρόληψης 

καταστροφών ως αποτέλεσμα 

δασικών πυρκαγιών.

CO20 CO21 Τ2460

Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από 

τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των 

εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις

5a 3.500.000 ● √ √

Μελέτη Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ)
5a 150.000 ○

Έργα πυροπροστασίας των δασών ή / και άλλων έργων πρόληψης 

καταστροφών ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών (πυροσβεστικά οχήματα).
5a 2.500.000 ○ √ √

Μικρά αντιπλημμυρικά έργα 5a 4.000.000 ○ √ √

● Άμεση συνάφεια 1

○ Έμμεση συνάφεια 3

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ5 10.150.000 4 1 1 0 1 1 1 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ5 4.500.000

Δράση 5.α.1

Δράση 5.α.3

Δράση 5.α.4

Δράση 5.α.5.02

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11ε

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την 

ολοκλήρωση / συμπλήρωση των 

αναγκαίων υποδομών διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ 

κατηγορίας (2.000-15.000 κατοίκων), 

καθώς και για οικισμούς κάτω των 

2.000 κατοίκων, των οποίων τα λύματα 

επηρεάζουν περιβαλλοντικά οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές της Περιφέρειας

Μικρής κλίμακας 

παρεμβάσεις για την 

προώθηση της 

ανακύκλωσης 

απορριμμάτων στην 

πηγή

Προστασία και 

ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων 

για ύδρευση

Ορθολογική αξιοποίηση, 

προστασία και ανάπτυξη, ως 

ενιαίο σύνολο, των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας, τόσο του 

αστικού περιβάλλοντος, όσο 

και του περιβάλλοντος της 

υπαίθρου

Προστασία και 

ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας, 

καθώς και μείωση της 

ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης

Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία των 

λιγότερο αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων περιοχών, 

με τις ανεπτυγμένες περιοχές 

της Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

6a.i. Συμπληρωματικά έργα / 

δράσεις ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αστικών και 

ειδικών απόβλητων 

(απορριμμάτων), ιδιαίτερα 

δράσεις διαλογής στην πηγή.

6b.i. Έργα ορθολογικής 

και αποδοτικής 

διαχείρισης πόσιμου 

νερού.

6b.ii. Συμπληρωματικά έργα 

ολοκλήρωσης των υποδομών 

για τη βελτίωση επεξεργασίας 

λυμάτων, σε οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές, καθώς 

και σε τουριστικές περιοχές.

6b.iii. Έργα αξιοποίησης 

επιφανειακών υδάτων για 

χρήση και εμπλουτισμό 

του υδροφόρου ορίζοντα.

6c.i.  Προστασία και 

ανάδειξη των χώρων 

φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και 

ενίσχυση της 

ελκυστικότητάς τους.

6d.i. Δράσεις 

προστασίας και 

ανάδειξης περιοχών 

NATURA

6e.i. Σχεδιασμός και 

εκπόνηση μελετών 

αστικής ανάπτυξης.

6e.ii. Δράσεις 

αναβάθμισης αστικού 

φυσικού και 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος.

CO09 CO17 CO18 CO19 CO23 CO38

Διαχείριση στην πηγή ειδικών οδοντιατρικών αποβλήτων 6a 1.000.000 ○ √

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού 6b 18.000.000 ● √ √

Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση 

επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε 

τουριστικές περιοχές

6b 1.000.000 ● √ √

Παρακολούθηση / διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας  2006/7/ΕΚ
6b 420.000

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού 6b 1.320.000 ● √ √

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

(αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)
6c 6.000.000 ● √ √

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

(μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)
6c 5.000.000 ● √ √

Τουριστική Προβολή θεματικών μορφών Τουρισμού - Πολιτιστικού / 

Φυσικού αποθέματος – Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις – 

Διενέργεια στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας

6c 4.500.000 ○ ○ √ √

Ίδρυση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 

Περιφέρειας Πελοποννήσου
6c 5.000.000 ○ ○ √

Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης/προβολής των 

πολιτιστικών/τουριστικών πόρων της πόλης
6c 300.000 ●

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς 
6c 1.550.000 ● √ √

Παρεμβάσεις προστασίας – αξιοποίησης φυσικού περιβάλλοντος για την 

ενίσχυση του οικοτουρισμού
6d 1.180.000 ● ● √ √

Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού 

περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές ΒΑΑ

6e 8.500.000 ● ● √ √

Πλέγμα Αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην Παραλιακή Ζώνη 

Καλαμάτας
6e 3.665.000 ● ● √ √

Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος 6e 3.000.000 ● ● √ √

● Άμεση συνάφεια 1 0 2 10 3 3

○ Έμμεση συνάφεια 0 1 0 0 0 8

Σύνολο  Συναφών Δράσεων ΘΣ6 60.435.000 1 1 2 10 3 11 1 2 1 0 5 1 0 3 4 0 2 1 1 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ6 48.618.839

Δράση 6.γ.2

Δράση 6.γ.3

Δράση 6.γ.4

Δράση 6ε.ΒΑΑ.2

Δράση 6ε.ΒΑΑ.1

Δράση 6.ε.1

Δράση 

6δ.ΤΑΠΤοΚ.1

Δράση 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1

Δράση 6γ.ΒΑΑ.1

Δράση 6.γ.1

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11στ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 6 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δράση 6.α.2

Δράση 6.β.1

Δράση 6.β.2

Δράση 6.β.4

Δράση 

6β.ΤΑΠΤοΚ.1

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Μεταφορική / οδική σύνδεση 

των λιγότερο αναπτυγμένων 

περιοχών με τους κεντρικούς 

οδικούς άξονες, ή/ και με τις 

πύλες εισόδου / εξόδου της 

Περιφέρειας

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, 

αλλά και βελτίωση 

διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών οδικών 

και σιδηροδρομικών 

συνδέσεων

Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων 

έργων και βελτίωσης των 

λιμενικών εγκαταστάσεων της 

Περιφέρειας

Σύνδεση οικιστικών κέντρων, 

τουριστικών / πολιτιστικών 

περιοχών και παραγωγικών 

κέντρων της Περιφέρειας, με 

το κύριο οδικό και λιμενικό 

δίκτυο και τις πύλες εισόδου / 

εξόδου της Περιφέρειας

7b.i. Λειτουργική αναβάθμιση 

διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών 

συνδέσεων της Περιφέρειας.

7b.ii. Αναβάθμιση / 

εκσυγχρονισμός ή /και 

ανάπτυξη συστημάτων 

εξυπηρέτησης των επιβατών 

και της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης 

σημασίας για την 

συνδεσιμότητα της 

Περιφέρειας.

7b.iii. Βελτίωση / αναβάθμιση 

των επικίνδυνων σημείων του 

εθνικού και περιφερειακού 

οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας.

7c.i. Περιβαλλοντική βελτίωση 

των λιμενικών υποδομών της 

Περιφέρειας

CO13 CO14 Τ2833

Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας 7b 75.000.000 ● ● ● √ √ √
Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και 

περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας
7b 7.500.000 ● ● ● √ √ √

Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία 7b 125.000 ● √ √

Βελτίωση προσβασιμότητας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας 7b 2.300.000 ● √

● Άμεση συνάφεια 2 3 0 3

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ7 84.925.000 2 3 0 3 1 0 2 0 3 3 0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ7 67.917.125

Δράση 7.β.1

Δράση 7.β.3

Δράση 

7β.ΤΑΠΤοΚ.1

Δράση 

7β.ΤΑΠΤοΚ.2

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11ζ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 7 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Ανάσχεση του ρυθμού 

αύξησης της ανεργίας, με τη 

διατήρηση ή/ και αύξηση των 

θέσεων απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις, με άμεση και 

διαρκή προσαρμογή των 

εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές 

του εξωτερικού 

περιβάλλοντός τους

Ενδυνάμωση της 

επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης, κυρίως στις 

εσωτερικές ζώνες της 

Περιφέρειας

Λεπτομερή / αναλυτική και 

συνεχή παρακολούθηση των 

εξελίξεων στην αγορά 

εργασίας σε τοπικό επίπεδο, 

ιδιαίτερα μέσω της 

συνεργασίας των μηχανισμών 

ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης με τις 

επιχειρήσεις και τους τοπικούς 

σχετικούς φορείς

8iii.i. Συμβουλευτική 

Υποστήριξη ανέργων για 

ίδρυση επιχειρήσεων.

8iii.ii. Ενίσχυση της ίδρυσης 

επιχειρήσεων / 

αυτοαπασχόληση για 

ανέργους.

8v.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

εργαζομένων και εργοδοτών 

ιδιωτικών ΜΜΕ κατά 

προτεραιότητα σύμφωνα με 

τους πυλώνες της RIS3 

Πελοποννήσου.

CO01 CO05

Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 

ανέργους
8iii 800.000 ● ● ○ √ √

Υποστήριξη ανέργων για ενίσχυση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας 8iii 800.000 ● ● ○ √ √
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων από όλους τους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας με έμφαση στους τομείς της RIS της Περιφέρειας Πελοποννήσου
8v 4.370.000 ● ○ ● √ √

● Άμεση συνάφεια 3 2 1

○ Έμμεση συνάφεια 0 1 2

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ8 5.970.000 3 3 3 1 1 1 2 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ8 5.174.606

Δράση 8.iii.1

Δράση 8.iii.2

Δράση 8.v.2

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11η

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 8 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία 

των λιγότερο 

αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων 

περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της 

Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

Ένταξη ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για 

ενίσχυση των 

εισοδημάτων τους και κατ’ 

ακολουθία, για πρόληψη 

ή/ και καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

Στήριξη της περίθαλψης, 

της στέγασης και της 

σίτισης των ευρισκόμενων 

σε κατάσταση φτώχειας, 

εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες 

υποδομές και υπηρεσίες, 

σε προσιτές τιμές

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 

των δεξιοτήτων / 

ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού με 

στόχευση σε περιοχές , για 

αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του 

και την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση 

των κοινωνικών υποδομών 

(υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου 

αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις 

απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης 

περιοχές

9i.i 9i.ii 9i.iii 9i.iv 9i.v 9ii.i 9ii.ii 9ii.iii 9ii.iv 9ii.v 9ii.vi 9ii.vii 9iii.i 9iii.ii 9iii.iii 9iii.iv 9iii.v 9iii.vi 9iv.i 9iv.ii 9iv.iii 9iv.iv 9iv.v 9iv.vi 9iv.vii
9iv.vii

i
9v.i 9v.ii 9v.iii 9vi.i 9vi.ii 9vi.iii 9vi.iv 10501 10902 05502 05503 CO15 11501 11202 11203 11204 11205 Τ2472 11301 11302 CO01

Δράσεις Ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Δημοσιότητας σε Γυναίκες Άνεργες
9i 1.700.000 ● √ √

Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με 

πρακτική άσκηση.
9i 4.000.000 ● √ √

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 

9i 12.147.088 ● √ √

Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της 

αγοράς εργασίας
9i 1.000.000 √

Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην 

απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και 

εργασιακό περιβάλλον (Ρομά). (Επιδότηση ενοικίου)

9ii 1.290.000 ● √ √

Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην 

απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και 

εργασιακό περιβάλλον (Ρομά)

9ii 1.522.500 ● ● √ √
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, 

υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική 

υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα 

κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και 

9ii 2.700.000 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ √ √

Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική των 

Ρομά
9ii 324.000 ● ● √ √ √

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή/και αναπηρίες (Εναρμόνιση ΑΜΕΑ)
9iii 994.400 ● √ √

Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, στέγες 

υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες 

και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ) (Ξενώνες κακοποιημένων 

γυναικών / κέντρα συμβουλευτικής γυναικών)

9iii 2.000.000 ● √ √ √

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
9iii 3.000.000 ○ √ √

Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) 9iii 1.728.000 ○ ● ● √ √ √

Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 9iv 1.000.000 ○ ● ● √ √ √

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 9iv 9.286.226 ● ● √ √ √

Δομές και Δράσεις Παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
9iv 3.780.000 ● ● ● √ √ √

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Eξαρτήσεων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου
9iv 2.600.000 ● ● ● √ √

Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δ. Καλαμάτας για τις ευάλωτες 

ομάδες (ΚΔΗΦ / ΚΗΦΗ)
9iv 2.478.500 ○ ● ● √ √ √ √

Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για την λειτουργία της ΟΤΔ 

"ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

9vi 2.850.000 √

Δράσεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας 9vi 1.425.000 √

Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση 

έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών 

ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ

9vi 1.600.000 ● ●

Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων 9vi 1.400.000 ● ● √ √ √

● Άμεση συνάφεια 2 8 8 6 7

○ Έμμεση συνάφεια 0 4 0 0 1

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ9 58.825.714 2 12 8 6 8 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 6 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ9 74.398.084

Δράση 9.iv.6

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 11θ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 (ΕΚΤ) ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ9 (ΕΚΤ)

Δράση 9.iv.1

Δράση 9.iv.3

Δράση 9.iv.4

Δράση 9.ii.3

Δράση 9.ii.4

Δράση 9.iii.1

Δράση 9.iii.3

Δράση 9.iii.4

Δράση 9.iii.5

Δράση 9.i.1

Δράση 9.i.2

Δράση 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.4

Δράση 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.3

Δράση 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.2

Δράση 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.1

Δράση 9iv.ΒΑΑ.1

Δράση 9.i.3

Δράση 9.i.4

Δράση 9.ii.1α

Δράση 9.ii.1β

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία 

των λιγότερο 

αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων 

περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της 

Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

Ένταξη ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για 

ενίσχυση των εισοδημάτων 

τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και 

καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

Στήριξη της περίθαλψης, 

της στέγασης και της 

σίτισης των ευρισκόμενων 

σε κατάσταση φτώχειας, 

εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες 

υποδομές και υπηρεσίες, 

σε προσιτές τιμές

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 

των δεξιοτήτων / 

ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού με 

στόχευση σε περιοχές , για 

αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του 

και την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση 

των κοινωνικών υποδομών 

(υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου 

αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις 

απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης 

περιοχές

9a.i. Επέκταση, 

αναβάθμιση των 

υποδομών Α΄βάθμιας και 

Β’ βάθμιας υγείας.

9a.ii. Επέκταση, 

αναβάθμιση των 

υποδομών πρόνοιας και 

χώρων / δομών υγιεινής.

9b.i. Δράσεις 

Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων 

(ΟΧΕ) σε ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές, οι 

οποίες περιλαμβάνουν 

υποδομές που θα 

συμβάλλουν στην 

περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη.

9c.i. Ενίσχυση 

επενδύσεων σε 

υποδομές για ίδρυση 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων

9c.ii. Ενίσχυση της 

παροχής 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και 

υποστήριξης για ίδρυση 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων.

9d.i. Αναβάθμιση 

οικιστικού 

περιβάλλοντος.

9d.ii. 

Δημιουργία/βελτίωση 

υποδομών άθλησης και 

αναψυχής.

9d.iii. Ενίσχυση της 

λειτουργίας ΟΤΔ για την 

εφαρμογή της 

στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ

CO36 CO35 T2433 CO01 CO02

Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Α’ βάθμιας 

υγείας
9a 4.410.000 ● ● √ √

Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Β’ βάθμιας 

υγείας
9a 3.500.000 ● ● √ √

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών 

υγιεινής
9a 5.600.000 ● ● √ √

Λειτουργικές Δαπάνες ΟΤΔ 9d 475.000 √

Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος 9d 1.740.000 ● √ √

● Άμεση συνάφεια 1 0 3 0 3

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ9 15.725.000 1 0 3 0 3 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ9 14.544.125

Δράση 9.α.1

Δράση 9.α.2

Δράση 9.α.3

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.1

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ9 (ΕΤΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΑΝΑΓΚH ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Υποστήριξη των χαμηλών 

εισοδημάτων νοικοκυριών για 

τη συνέχιση της φοίτησης των 

μαθητών αυτών των 

νοικοκυριών, στην 

υποχρεωτική 9ετή 

εκπαίδευση, ώστε να 

ανασχεθεί η σχολική διαρροή

10a.i. Αναβάθμιση των 

υποδομών εκπαίδευσης όλων 

των βαθμίδων.

10a.ii. Αναβάθμιση των 

υποδομών αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης.

CO35

Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  10a 19.000.000 ● √ √

Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης  10a 3.750.000 ● √ √

● Άμεση συνάφεια 2

○ Έμμεση συνάφεια 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ10 22.750.000 2 2 0 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ10 15.000.000

Δράση 10.1α

Δράση 10.1β
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 10 ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ.
Π/Υ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙ ΑΝΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ 

 

 



Στοιχεία ΟΠΣ: 07/11/2019

Αριθμός 

αναγκών που 

αναφέρονται 

στο ΕΠ

Ανάγκες που 

καλύπτονται 

άμεσα από 

τις δράσεις 

που έχουν 

εξειδικευθεί

Ανάγκες που 

καλύπτονται 

έμμεσα  από 

τις δράσεις 

που έχουν 

εξειδικευθεί

Αριθμός 

ενδεικτικών 

δράσεων στο 

ΕΠ

Δράσεις ΕΠ 

που 

καλύπτονται 

από τις 

δράσεις που 

έχουν 

εξειδικευθεί

Αριθμός 

δεικτών 

εκροών στο 

ΕΠ

Δείκτες που 

καλύπτονται 

από τις 

δράσεις που 

έχουν 

εξειδικευθεί

Αριθμός δράσεων 

με άμεση 

συνάφεια ως 

προς τις ανάγκες

Αριθμός δράσεων 

με έμμεση 

συνάφεια ως 

προς τις ανάγκες

Αριθμός δράσεων 

που δεν 

καλύπτουν 

ανάγκες του ΕΠ

Αριθμός αναγκών 

που δεν 

καλύπτονται από 

δράσεις που 

έχουν 

εξειδικευθεί

Αριθμός 

εξειδικευμένων 

δράσεων που 

ταυτίζονται με τις 

ενδεικτικές 

δράσεις του ΕΠ

Αριθμός 

εξειδικευμένων 

δράσεων που δεν 

ταυτίζονται με τις 

ενδεικτικές 

δράσεις του ΕΠ

Αριθμός δράσεων 

του ΕΠ που δεν 

καλύπτονται τις 

εξειδικευμένες 

δράσεις

Αριθμός 

εξειδικευμένων 

δράσεων που 

συνδέονται με 

δείκτες του ΕΠ

Αριθμός 

εξειδικευμένων 

δράσεων με 

δείκτες του ΕΠ

Αριθμός δεικτών 

του ΕΠ που δεν 

καλύπτονται τις 

εξειδικευμένες 

δράσεις

α β1 β2 β3 γ1 γ2 δ1 δ2 ε ζ θ ια ιγ ιε ιζ ιθ κα κγ

ΘΣ1 6.000.000 8.200.000 136,7% 6 3 3 1 4 4 6 5 6 1,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 5 0,83 1 0,17 0 0 6 0,83 0 0,00 1 0,17

ΘΣ2 5.125.000 5.125.000 100,0% 4 2 2 1 5 4 3 3 4 1,00 2 0,25 0 0,00 0 0,00 4 0,80 0 0,00 1 0,2 4 1,00 0 0,00 0 0,00

ΘΣ3 27.303.844 36.845.000 134,9% 9 5 4 1 7 5 7 6 9 0,80 8 0,18 0 0,00 1 0,20 9 0,71 0 0,00 2 0,29 9 0,86 0 0,00 1 0,14

ΑΠ1 38.428.844 50.170.000 130,6% 19 10 9 3 16 13 16 14 19 0,90 11 0,17 0 0,00 1 0,10 18 0,77 1 0,05 3 0,19 19 0,88 0 0,00 2 0,13

ΘΣ4 10.071.156 3.240.000 32,2% 3 1 1 0 2 2 3 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00

ΘΣ5 4.500.000 10.150.000 225,6% 4 1 1 1 4 3 3 3 1 0,25 3 0,75 0 0,00 0 0,00 3 0,56 1 0,25 1 0,25 3 0,75 1 0,25 0 0,00

ΘΣ6 48.618.839 60.435.000 124,3% 15 6 5 3 8 6 6 5 11 0,61 3 0,10 1 0,07 0 0,00 13 0,65 2 0,13 2 0,25 11 0,61 4 0,27 1 0,17

ΑΠ3 63.189.995 73.825.000 116,8% 22 8 7 4 14 11 12 11 15 0,60 6 0,14 1 0,05 0 0,00 19 0,68 3 0,14 3 0,21 17 0,71 5 0,23 1 0,08

ΘΣ7 / Α.Π.4 67.917.125 84.925.000 125,0% 4 4 3 0 4 2 3 2 4 0,75 0 0,00 0 0,00 1 0,25 3 0,38 1 0,25 2 0,50 3 0,50 1 0,25 1 0,33

ΘΣ8 5.174.606 5.970.000 115,4% 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1,00 3 0,67 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 3 1,00 0 0,00

ΘΣ9 ΕΚΤ 74.398.084 60.308.414 81,1% 21 5 5 2 33 19 14 11 17 0,81 5 0,10 3 0,14 0 0,00 20 0,55 1 0,05 14 0,42 17 0,64 4 0,19 3 0,21

ΑΠ2Α 79.572.690 66.278.414 83,3% 24 8 8 4 36 22 16 13 20 0,83 8 0,17 3 0,13 0 0,00 23 0,59 1 0,04 14 0,39 20 0,68 7 0,29 3 0,19

ΘΣ9 ΕΤΠΑ 14.544.125 15.725.000 108,1% 5 5 3 0 8 4 5 3 4 0,48 0 0,00 1 0,20 2 0,40 5 0,50 0 0,00 4 0,50 4 0,48 1 0,20 2 0,40

ΘΣ10 15.000.000 22.750.000 151,7% 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50 0 0,00 1 0,50 2 1,00 0 0,00 0 0,00

ΑΠ2Β 29.544.125 38.475.000 130,2% 7 6 4 0 10 5 6 4 6 0,57 0 0,00 1 0,14 2 0,33 7 0,50 0 0,00 5 0,50 6 0,57 1 0,14 2 0,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 278.652.779 313.673.414 112,57% 76 36 31 11 80 53 53 44 64 0,73 25 0,10 5 0,07 4 0,11 70 0,61 6 0,08 27 0,34 65 0,71 14 0,18 9 0,17

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

Θ.Σ. & Α.Π.

Βαθμός έμμεσης 

συνάφειας

Δράσεις που δεν καλύπτουν ανάγκες 

του ΕΠ

Βαθμός  

αρνητικής 

συνάφειας

Άμεση Συνάφεια Αναγκών Έμμεση Συνάφεια Αναγκών
Μη καλυπτόμενες ανάγκες από 

εξειδικευμένες δράσεις

Βαθμός άμεσης 

συνάφειας

Βαθμός 

ελλειμματικής 

συνάφειας

Δράσεις που δεν ταυτίζονται με τις 

ενδεικτικές δράσεις του ΕΠ

Μη καλυπτόμενες δράσεις του ΕΠ 

από τις εξειδικευμένες δράσεις

Βαθμός συνάφειας

Μη καλυπτόμενοι δείκτες του ΕΠ 

από τις εξειδικευμένες δράσεις

Δράσεις που δεν συνδέονται με 

δείκτες του ΕΠ

Σύνδεση εξειδικευμένων δράσεων με 

δείκτες του ΕΠ
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Δράσεις που 

έχουν 

εξειδικευθεί

Δείκτες εκροών ΕΠ

Βαθμός 

ελλειμματικής 

ταύτισης

Βαθμός 

ελλειμματικής 

κάλυψης 

δράσεων

Βαθμός συνάφειας

Βαθμός 

ελλειμματικής 

σύνδεσης με 

δείκτες

Βαθμός 

ελλειμματικής 

κάλυψης δεικτών

Προϋπολογισμός 

Θ.Σ. & Α.Π.

Προϋπολογισμός 

Δράσεων που 

έχουν 

εξειδικευθεί

Ποσοστό 

εξειδικεύσεων 

ως προς τον 

προϋπολογισμ

ό του Θ.Σ.

Ταύτιση εξειδικευμένων δράσεων με 

τις ενδεικτικές δράσεις του ΕΠ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

Ενδεικτικές Δράσεις ΕΠΑναπτυξιακές Ανάγκες ΕΠ
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= 

𝟎

𝟑
= 

𝟎

𝟑
= 

𝟏

𝟔
= 

𝟏

𝟑
= 

𝟎

𝟐
= 

𝟑

𝟏𝟒
= 

𝟐

𝟓
= 

𝟎

𝟏
= 

𝜾𝜹 =
𝜾𝜸

𝜶
×

𝜸𝟐

𝜸𝟏
 𝜿 =

𝜾𝜽

𝜶
×

𝜹𝟐

𝜹𝟏
 

𝟏𝟗

𝟏𝟗
×

𝟗

𝟏𝟎
= 

𝟏𝟏

𝟏𝟗
×

𝟑

𝟏𝟎
= 

𝟎

𝟏𝟗
= 

𝟏

𝟏𝟎
= 

𝟏𝟖

𝟏𝟗
×

𝟏𝟑

𝟏𝟔
= 

𝟏

𝟏𝟗
= 

𝟑

𝟏𝟔
= 

𝟏𝟗

𝟏𝟗
×

𝟏𝟒

𝟏𝟔
= 

𝟎

𝟏𝟗
= 

𝟐

𝟏𝟔
= 

𝟏𝟓

𝟐𝟐
×

𝟕

𝟖
= 

𝟔

𝟐𝟐
×

𝟒

𝟖
= 

𝟏

𝟐𝟐
= 

𝟎

𝟖
= 

𝟏𝟗

𝟐𝟐
×

𝟏𝟏

𝟏𝟒
= 

𝟑

𝟐𝟐
= 

𝟑

𝟏𝟒
= 

𝟏𝟕

𝟐𝟐
×

𝟏𝟏

𝟏𝟐
= 

𝟓

𝟐𝟐
= 

𝟏

𝟏𝟐
= 

𝟐𝟎

𝟐𝟒
×

𝟖

𝟖
= 

𝟖

𝟐𝟒
×

𝟒

𝟖
= 

𝟑

𝟐𝟒
= 

𝟎

𝟖
= 

𝟐𝟑

𝟐𝟒
×

𝟐𝟐

𝟑𝟔
= 

𝟏

𝟐𝟒
= 

𝟏𝟒

𝟑𝟔
= 

𝟐𝟎

𝟐𝟒
×

𝟏𝟑

𝟏𝟔
= 

𝟕

𝟐𝟒
= 

𝟑

𝟏𝟔
= 

𝟔

𝟕
×

𝟒

𝟔
= 

𝟎

𝟕
×

𝟎

𝟔
= 

𝟐𝟓

𝟕𝟔
×

𝟏𝟏

𝟑𝟔
= 

𝟏

𝟕
= 

𝟓

𝟕𝟔
= 

𝟐

𝟔
= 

𝟒

𝟑𝟔
= 

𝟕

𝟕
×

𝟓

𝟏𝟎
= 

𝟕𝟎

𝟕𝟔
×

𝟓𝟑

𝟖𝟎
= 

𝟔

𝟕
×

𝟒

𝟔
= 

𝟔𝟓

𝟕𝟔
×

𝟒𝟒

𝟓𝟑
= 

𝟐

𝟔
= 

𝟗

𝟓𝟑
= 

𝟏

𝟕
= 

𝟏𝟒

𝟕𝟔
= 

𝟓

𝟏𝟎
= 

𝟐𝟕

𝟖𝟎
= 

𝟎

𝟕
= 

𝟔

𝟕𝟔
= 

𝟔𝟒

𝟕𝟔
×

𝟑𝟏

𝟑𝟔
= 

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ.1 από1



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΘΣ 

 

 



Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ενίσχυση των δεσμών του 

ερευνητικού και του 

επιχειρηματικού τομέα με την 

συνεργασία και την 

υποστήριξη της 

περιφερειακής διοίκησης

Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για 

αξιοποίηση των προϊόντων 

της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους, 

της εξωστρέφειάς τους και την 

αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

1a.i. Ενίσχυση της 

αναβάθμισης, 

συμπλήρωσης ή / και 

επέκτασης ή και 

δημιουργίας ερευνητικών 

υποδομών στη 

Πελοπόννησο, κυρίως για 

την εξυπηρέτηση των 

αναπτυξιακών στόχων της 

Περιφέρειας.

1b.i. Δημιουργία και 

λειτουργία υποστηρικτικού 

μηχανισμού και μέσων για 

ίδρυση ή / και ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρήσεων.

1b.ii. Προώθηση της 

έρευνας και της 

καινοτομίας, ή / και της 

χρήσης των αποτελεσμάτων 

έρευνας και τεχνολογίας, 

στην παραγωγική και 

εμπορική δραστηριότητα, 

υφιστάμενων και νέων 

ΜΜΕ.

1b.iii. Ενίσχυση των 

συμφωνητικών 

συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων 

έρευνας και καινοτομίας 

για ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων της 

έρευνας / τεχνολογίας και 

καινοτομιών στη 

παραγωγική και 

λειτουργική διαδικασία των 

επιχειρήσεων.

CO01 CO02 CO04 CO24 CO26 CO28

5023652
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1b 499.596,00 ● √ 380 350 40

5038144
Επιλογή βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με καινοτόμο τεχνολογία 

Υπερυψηλής πίεσης για παραγωγή χυμού ροδιού υψηλής ποιότητας
1b 60.000,00 ● ● √ 1 1 1

5041597
Κλινική μελέτη σε άλογα για αποτίμηση της επίδρασης μείγματος  

ελαιολάδου με οριγανέλαιο με σκοπό τ ΠΕΛΡ10014389
1b 60.000,00 ● ● 1 1 1

5041620
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΕΛΡ10014552
1b 60.000,00 ● ● 1 1 1

5041621
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΝΑΚ ΜΕ ΝΕΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΤΡΟΦΊΜΟΥ ΠΕΛΡ10015674
1b 60.000,00 ● ● 1 1 1

5041622
Βελτίωση ποιότητας λευκών οίνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της 

αντιοξειδωτικής προστασίας αυ ΠΕΛΡ10015969
1b 60.000,00 ● ● 1 1 1

5041623
ΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΕΛΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΡ10016163
1b 60.000,00 ● ● 1 1 1

5041624
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΤΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩ ΠΕΛΡ10016172
1b 60.000,00 ● ● 1 1 1

5041625
Ανάπτυξη καινοτόμου τροφίμου από συκωτάκια ψαριού και εφαρμογή 

συμβατικών και εναλλακτικών τεχνολογι ΠΕΛΡ10014264
1b 40.000,00 ● ● 1 1 1

5041721 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΛΕ20014671 1b 29.749,50 ● √ 1 1

5044826
Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών οργανοληπτικής αξιολόγησης 

ελαιολάδου και ελιάς  Ανάπτυξη εργαστηρι ΠΕΛΕ20015015
1b 43.901,85 ● √ 1 1

5044844 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΛΕ20015703 1b 18.992,44 ● √ 1 1

5044845
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΛΕ20016094
1b 53.128,50 ● √ 1 1

● Άμεση συνάφεια 12 8 1

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ1 1.105.368 12 8 1 1 5 0 392 4 358 0 48 0

95,6% 20,0% 89,5% 0,0% 96,0% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ1 6.000.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.2.1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

Δράση 1.β.2.2

Δράση 1.β.2.2

Δράση 1.β.2.2

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.2.2
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Δράση 1.β.2.1

Δράση 1.β.1

ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διεύρυνση και αναβάθμιση 

της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων, των πολιτών 

και των επισκεπτών της 

Περιφέρειας σε διοικητικές, 

κοινωνικές και 

επιχειρηματικές υπηρεσίες, 

με χρήση ΤΠΕ

Ενημέρωση, εκπαίδευση / 

κατάρτιση και ενίσχυση της 

πληροφορικής κουλτούρας 

των πολιτών, των στελεχών 

της διοίκησης και των 

επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

2b.i. Ενίσχυση επενδύσεων για 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

εμπορίου (όπως, ηλεκτρονικό 

επιχειρείν ή / και digital 

Marketing).

2b.ii. Ενίσχυση υφιστάμενων ή 

νέων επιχειρήσεων, για 

ανάπτυξη ή / και χρήση 

τεχνολογιών ΤΠΕ, στις 

επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες.

2c.i. Ενίσχυση των φορέων 

πολιτισμού και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της 

Περιφέρειας, για ανάπτυξη 

υποδομών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής προβολής των 

πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας.

2c.ii. Ενίσχυση των δημόσιων 

υπηρεσιών και οργανισμών 

της Περιφέρειας για 

δημιουργία και λειτουργία 

υποδομής παροχής υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις στους βασικούς 

κοινωνικούς και οικονομικούς 

τομείς. 

2c.iii. Ενίσχυση των φορέων 

του τομέα της υγείας στη 

Περιφέρεια για ανάπτυξη 

υποδομών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως 

στις  απομακρυσμένες/ορεινές 

περιοχές.

CO01 CO02 T2475

Δράση 2.γ.1 5034540
Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού DMS σε 

Περιφερειακό επίπεδο
2c 1.906.500 ● ● √ 1

● Άμεση συνάφεια 1 1

○ Έμμεση συνάφεια 0 0

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ2 1.906.500 1 1 1 1

0,0% 0,0% 16,7%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ2 5.125.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (MIS)
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Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και ύφεσης

Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εκσυγχρονισμός/ 

αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

με την παροχή υψηλού 

επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για 

αξιοποίηση των προϊόντων 

της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους, 

της εξωστρέφειάς τους και την 

αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

Επίλυση του 

χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και 

παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

3a.i. Ενίσχυση επιχειρήσεων 

για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

με την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και μη 

τεχνολογικής καινοτομίας

3a.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

της ίδρυσης καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα για την 

αξιοποίηση τοπικών αγροτικών 

προϊόντων δεύτερης 

μεταποίησης και μέσω 

υποστηρικτικών και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών.

3a.iii. Ενίσχυση της λειτουργίας 

υποστηρικτικού μηχανισμού και 

μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των 

εργασιών καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας, κατά 

προτεραιότητα, σύμφωνα με τη 

«Στρατηγική Έξυπνης  

Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

3c.i. Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3d.i. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για 

ανάπτυξη Έρευνας / 

Τεχνολογίας και καινοτομιών 

στη παραγωγή και διάθεση 

των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό, με τοπικής 

προέλευσης των ενδιάμεσων ή 

/ και πρώτων υλών.

3d.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό των 

μεταποιημένων προϊόντων 

τοπικής προέλευσης με την 

αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων έρευνας και 

χρήση καινοτομιών.

3d.iii. Ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για τον 

αναπροσδιορισμό του 

επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, με εξαγωγικό 

προσανατολισμό των 

παραγωγικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων τους.

CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 CO08 CO28

Δράση 3.α.1 5019038
Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
3a 2.000.000 ● ● ● √ 40 40 0

Δράση 3.γ.1 5040182 ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν6ΝΤ0000212 3c 31.010 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040183 Ανέγερση Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Ν6ΝΤ0000528 3c 199.730 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040184 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0000645 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040185 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0000917 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040186 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0000933 3c 100.192 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040187
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

Ν6ΝΤ0004717
3c 199.963 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040188 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0004727 3c 120.775 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040189
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4  ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν6ΝΤ0004964
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040190 ΣΠΗΛΙΟΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν6ΝΤ0005844 3c 199.970 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040191 ΛΕΩΝΗ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΚΕ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν6ΝΤ0006253 3c 199.955 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040192 VERGA SUITES Ν6ΝΤ0006680 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040193 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν6ΝΤ0006753 3c 199.963 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040194 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0006786 3c 134.435 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040195
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΕ Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού 

τουριστικού σκάφους Ν6ΝΤ0006972
3c 119.469 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040196 Έναρξη Τουριστική Επιχείρησης με την επωνυμία ΝΑΣ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0007491 3c 126.520 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040197 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0007493 3c 129.914 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040198 Δημιουργία Τουριστικής Μονάδας Ν6ΝΤ0007521 3c 69.784 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040199 ΜΥΚΗΝΕΣ SUITES Ν6ΝΤ0007548 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040200 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0007639 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040201 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔIAMEΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν6ΝΤ0007674 3c 122.278 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040202 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0007761 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040203
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΣΤ ΓΙΩΤΣ ΙΚΕ 

Ν6ΝΤ0007811
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040204 Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Ν6ΝΤ0007881 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040205
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ν6ΝΤ0008149
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040206 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0008339 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040207 ΝΗΛΕΑΣ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0008531 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040208
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΚΟ 

ΜΠΛΟΥ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0008610
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040209 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων καταλυμάτων Ν6ΝΤ0008892 3c 171.175 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040210 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0008960 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 4



Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και ύφεσης

Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εκσυγχρονισμός/ 

αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

με την παροχή υψηλού 

επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για 

αξιοποίηση των προϊόντων 

της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους, 

της εξωστρέφειάς τους και την 

αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

Επίλυση του 

χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και 

παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

3a.i. Ενίσχυση επιχειρήσεων 

για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

με την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και μη 

τεχνολογικής καινοτομίας

3a.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

της ίδρυσης καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα για την 

αξιοποίηση τοπικών αγροτικών 

προϊόντων δεύτερης 

μεταποίησης και μέσω 

υποστηρικτικών και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών.

3a.iii. Ενίσχυση της λειτουργίας 

υποστηρικτικού μηχανισμού και 

μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των 

εργασιών καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας, κατά 

προτεραιότητα, σύμφωνα με τη 

«Στρατηγική Έξυπνης  

Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

3c.i. Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3d.i. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για 

ανάπτυξη Έρευνας / 

Τεχνολογίας και καινοτομιών 

στη παραγωγή και διάθεση 

των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό, με τοπικής 

προέλευσης των ενδιάμεσων ή 

/ και πρώτων υλών.

3d.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό των 

μεταποιημένων προϊόντων 

τοπικής προέλευσης με την 

αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων έρευνας και 

χρήση καινοτομιών.

3d.iii. Ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για τον 

αναπροσδιορισμό του 

επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, με εξαγωγικό 

προσανατολισμό των 

παραγωγικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων τους.

CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 CO08 CO28
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δράση 3.γ.1 5040211 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0009040 3c 140.118 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040212
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Ν6ΝΤ0009238
3c 35.766 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040213 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0009322 3c 175.219 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040214
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα 

Ν6ΝΤ0009454
3c 159.135 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040215
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ 

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν6ΝΤ0009755
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040216
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0009766
3c 197.966 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040217 ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ Ν6ΝΤ0010413 3c 199.850 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040218
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΙΜΙΟΥΜ 

ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΜΟΝ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0010529
3c 192.966 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040219
ΙΔΡΥΣΗ 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3Κ 

Ν6ΝΤ0010752
3c 110.114 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040220
ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 4 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ν6ΝΤ0010772
3c 199.984 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040221
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ν6ΝΤ0010831
3c 199.995 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040222
ΝΑΝΟΥΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Ν6ΝΤ0010887
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040223
Ανέγερση και Λειτουργεία Τουριστικής επιχείρησης Μη κύρια 

Ξενοδοχειακά Καταλύματα  3 Τουριστικές Επ Ν6ΝΤ0010905
3c 167.077 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040224
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΙ ΒΙ ΓΙΩΤΣ ΙΚΕ 

Ν6ΝΤ0011078
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040225 ΑΘ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ Ν6ΝΤ0011389 3c 170.325 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040226 ΔΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ  ΠΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ ΟΕ Ν6ΝΤ0011867 3c 58.941 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040228
ΘΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ν6ΝΤ0012229
3c 199.688 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040229 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΣΜΑΤΩΝ Ν6ΝΤ0012625 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040230 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1 Ν6ΝΤ0013564 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5040231 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2 Ν6ΝΤ0013580 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5045706
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ν6ΝΤ0000314
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047340 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0000514 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047557 KAFIONA MANI SUITES Ν6ΝΤ0000955 3c 100.199 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047564
ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Ν6ΝΤ0004675
3c 32.863 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047565
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων Ν6ΝΤ0005072
3c 199.961 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047566 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0005128 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047567 GIALIA SUITES Ν6ΝΤ0005198 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047568 Τουριστικές Κατοικίες  Δαμήλου Μαρία και ΣΙΑ ΕΕ Ν6ΝΤ0005494 3c 199.620 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047569 ΚΟΥΣΚΟΥΝΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν6ΝΤ0005741 3c 199.915 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047570 INSPYN YACHTS ΝΕΠΑ Ν6ΝΤ0006020 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 2 από 4



Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και ύφεσης

Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εκσυγχρονισμός/ 

αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

με την παροχή υψηλού 

επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για 

αξιοποίηση των προϊόντων 

της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους, 

της εξωστρέφειάς τους και την 

αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

Επίλυση του 

χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και 

παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

3a.i. Ενίσχυση επιχειρήσεων 

για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

με την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και μη 

τεχνολογικής καινοτομίας

3a.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

της ίδρυσης καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα για την 

αξιοποίηση τοπικών αγροτικών 

προϊόντων δεύτερης 

μεταποίησης και μέσω 

υποστηρικτικών και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών.

3a.iii. Ενίσχυση της λειτουργίας 

υποστηρικτικού μηχανισμού και 

μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των 

εργασιών καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας, κατά 

προτεραιότητα, σύμφωνα με τη 

«Στρατηγική Έξυπνης  

Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

3c.i. Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3d.i. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για 

ανάπτυξη Έρευνας / 

Τεχνολογίας και καινοτομιών 

στη παραγωγή και διάθεση 

των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό, με τοπικής 

προέλευσης των ενδιάμεσων ή 

/ και πρώτων υλών.

3d.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό των 

μεταποιημένων προϊόντων 

τοπικής προέλευσης με την 

αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων έρευνας και 

χρήση καινοτομιών.

3d.iii. Ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για τον 

αναπροσδιορισμό του 

επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, με εξαγωγικό 

προσανατολισμό των 

παραγωγικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων τους.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΠΙΝΑΚΑΣ 13γ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δράση 3.γ.1 5047571
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ν6ΝΤ0006046
3c 199.893 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047572
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ν6ΝΤ0006304
3c 50.646 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047573 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν6ΝΤ0006395 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047574 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0006659 3c 199.898 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047575 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0006715 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047576
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΑΡΙ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν6ΝΤ0006788
3c 60.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047577 FIBBE ANTONIA  ΑΣΙΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν6ΝΤ0006800 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047578
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 3 

ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν6ΝΤ0006860
3c 120.932 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047579 Ενοικίαση ιστιοπλοϊκών σκαφών Ν6ΝΤ0007196 3c 156.952 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047580 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων καταλυμάτων Ν6ΝΤ0007520 3c 123.750 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047581 VASPAN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ν6ΝΤ0007678 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047582 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0007705 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047583
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 3 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ 

ΔΕΗΑΜΕΝΕΣ Ν6ΝΤ0007847
3c 199.990 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047584 ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0007868 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047585 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ν6ΝΤ0007874 3c 112.401 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047586 ΜΙΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Ν6ΝΤ0007956 3c 199.938 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047587 ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0008077 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047588
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Ν6ΝΤ0008357
3c 100.961 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047589 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ Ν6ΝΤ0008695 3c 178.136 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047590 ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΡΑ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν6ΝΤ0008825 3c 172.482 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047591
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων Ν6ΝΤ0009022
3c 102.920 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047592 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ν6ΝΤ0009461 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047593
ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Ν6ΝΤ0009513
3c 198.798 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047594
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 12  ΚΛΙΝΩΝ 

ΤΑΞΗΣ 3ων ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ Ν6ΝΤ0009666
3c 120.413 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047595
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν6ΝΤ0009860
3c 71.425 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047596 ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Ν6ΝΤ0010161 3c 120.367 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047597

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ Δ 

Ν6ΝΤ0010191

3c 199.865 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047598
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΓΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν6ΝΤ0010267
3c 180.502 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047599
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων Ν6ΝΤ0010508
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047600
ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 21 ΚΛΙΝΩΝ Ν6ΝΤ0010615
3c 199.989 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 3 από 4



Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και ύφεσης

Σύνδεση της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον 

παραγωγικό ιστό, εν γένει, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εκσυγχρονισμός/ 

αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

με την παροχή υψηλού 

επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για 

αξιοποίηση των προϊόντων 

της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους, 

της εξωστρέφειάς τους και την 

αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας

Επίλυση του 

χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και 

παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

3a.i. Ενίσχυση επιχειρήσεων 

για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

με την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και μη 

τεχνολογικής καινοτομίας

3a.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

της ίδρυσης καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα για την 

αξιοποίηση τοπικών αγροτικών 

προϊόντων δεύτερης 

μεταποίησης και μέσω 

υποστηρικτικών και 

χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών.

3a.iii. Ενίσχυση της λειτουργίας 

υποστηρικτικού μηχανισμού και 

μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των 

εργασιών καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας, κατά 

προτεραιότητα, σύμφωνα με τη 

«Στρατηγική Έξυπνης  

Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

3c.i. Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3d.i. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για 

ανάπτυξη Έρευνας / 

Τεχνολογίας και καινοτομιών 

στη παραγωγή και διάθεση 

των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό, με τοπικής 

προέλευσης των ενδιάμεσων ή 

/ και πρώτων υλών.

3d.ii. Ενίσχυση / υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό των 

μεταποιημένων προϊόντων 

τοπικής προέλευσης με την 

αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων έρευνας και 

χρήση καινοτομιών.

3d.iii. Ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για τον 

αναπροσδιορισμό του 

επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, με εξαγωγικό 

προσανατολισμό των 

παραγωγικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων τους.

CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 CO08 CO28
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΠΙΝΑΚΑΣ 13γ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δράση 3.γ.1 5047601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 4 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

Ν6ΝΤ0010958
3c 199.998 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047602
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  AVIA DREAM 

Ν6ΝΤ0011266
3c 179.750 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047603 ΚΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν6ΝΤ0011433 3c 199.993 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047604
Ανακαίνιση και μετατροπή παλιάς κατοικίας σε Τουριστικές κατοικίες 

Ν6ΝΤ0011533
3c 66.738 ● ● ○ √ 1 1 1 0,0

Δράση 3.γ.1 5047605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΕ Ν6ΝΤ0011538 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047606
Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών 

Ενοικίασης Επιπλωμένων δωματίων ή διαμε Ν6ΝΤ0011560
3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047607 ΛΑΜΠΟΣ ΚΟΡΑΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν6ΝΤ0011574 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047608
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Ν6ΝΤ0011624
3c 149.139 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047609
ΙΔΡΥΣΗ 7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 14 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4Κ 

Ν6ΝΤ0011645
3c 172.455 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047610
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3ων ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ν6ΝΤ0011660
3c 126.500 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047611 FINIKOUNDA MARE RESORT MAE Ν6ΝΤ0011822 3c 200.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047612 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΙΑ ΕΕ Ν6ΝΤ0011828 3c 150.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047613
ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν6ΝΤ0012028
3c 193.754 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047614
Ανέγερση επιπλωμένων κατοικιών για τουριστική εκμετάλλευση 

Ν6ΝΤ0012408
3c 96.991 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047615

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Ν6ΝΤ0013276

3c 120.023 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

Δράση 3.γ.1 5047616 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν6ΝΤ0013796 3c 72.000 ● ● ○ √ 1 1 1 0,2

● Άμεση συνάφεια 106 0 106 0 1

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0 105

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ3 19.462.425 106 0 106 0 106 1 0 0 105 0 0 0 145 105 40 0 105 21 0

33,3% 56,8% 100,0% 0,0% 161,5% 9,2% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ3 27.303.844

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 4 από 4



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτηρίων για 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 

σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

των ΑΠΕ

4c.i. Ενίσχυση της ενεργειακής 

απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων.

4c.ii. Ενίσχυση των 

νοικοκυριών για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των 

κατοικιών.

CO31 CO32 CO34

Δράση 4.γ.2 5023664 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 4c 1.500.000 ● √ 70 50

Δράση 4γ.ΒΑΑ.1 5042926
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων  Δημοτική Φιλαρμονική 

Καλαμάτας
4c 390.000 ● √ 95.480 30

Δράση 

4γ.ΤΑΠΤοΚ.1
5041931

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα Δημαρχείου 

Τροπαίων ΚΕΠ Βαλτεσινίκου Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων Πνευματικού 

Κέντρου Τροπαίων Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας Δημοτικού Σχολείου 

4c 622.793 ● √ 622.615 178

Δράση 

4γ.ΤΑΠΤοΚ.1
5041954 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας 4c 90.651 ● √ 90.638 13

Δράση 

4γ.ΤΑΠΤοΚ.1
5044936 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 4c 220.559 ● √ 220.514 45

Δράση 

4γ.ΤΑΠΤοΚ.1
5044938 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ 4c 194.896 ● √ 194.861 35

● Άμεση συνάφεια 6

○ Έμμεση συνάφεια 0

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ4 3.018.899 6 5 1 70 1.224.108 352

16,3% 61,2% 29,3%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ4 10.071.156

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13δ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας 

των ακτών της Περιφέρειας από την 

διάβρωση

5a.i. Ορθολογικός και 

αποτελεσματικός σχεδιασμός 

και δράσεις προστασίας από 

τη διάβρωση των κυριότερων 

ακτών της Περιφέρειας, καθώς 

και των εδαφών που 

πλήττονται από διάβρωση / 

κατολισθήσεις.

5a.ii. Εξειδίκευση του εθνικού 

σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων 

από πλημμύρες και άμεσες 

παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών 

έργων.

5a.iii. Εφαρμογή συστημάτων 

ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης και έγκαιρης 

ειδοποίησης για πλημμύρες 

και δασικές πυρκαγιές.

5a.iv. Έργα πυροπροστασίας 

των δασών ή / και άλλων 

έργων πρόληψης 

καταστροφών ως αποτέλεσμα 

δασικών πυρκαγιών.

CO20 CO21 Τ2460

Δράση 5.α.5.02 5029848
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5a 150.000 ○

Δράση 5.α.3 5028730
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5a 2.500.000 ○ √ 25.000

● Άμεση συνάφεια 0

○ Έμμεση συνάφεια 2

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ5 2.650.000 2 0 0 0 1 0 25.000 0
0,0% 100,0% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ5 4.500.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13ε

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ5

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ (MIS)

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την 

ολοκλήρωση / συμπλήρωση των 

αναγκαίων υποδομών διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ 

κατηγορίας (2.000-15.000 κατοίκων), 

καθώς και για οικισμούς κάτω των 

2.000 κατοίκων, των οποίων τα λύματα 

επηρεάζουν περιβαλλοντικά 

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της 

Περιφέρειας

Μικρής κλίμακας 

παρεμβάσεις για την 

προώθηση της 

ανακύκλωσης 

απορριμμάτων στην 

πηγή

Προστασία και 

ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων 

για ύδρευση

Ορθολογική αξιοποίηση, 

προστασία και ανάπτυξη, ως 

ενιαίο σύνολο, των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας, τόσο του 

αστικού περιβάλλοντος, όσο 

και του περιβάλλοντος της 

υπαίθρου

Προστασία και 

ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας, 

καθώς και μείωση της 

ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης

Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία των 

λιγότερο αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων περιοχών, 

με τις ανεπτυγμένες περιοχές 

της Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

6a.i. Συμπληρωματικά έργα / 

δράσεις ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αστικών και 

ειδικών απόβλητων 

(απορριμμάτων), ιδιαίτερα 

δράσεις διαλογής στην πηγή.

6b.i. Έργα 

ορθολογικής και 

αποδοτικής 

διαχείρισης πόσιμου 

νερού.

6b.ii. Συμπληρωματικά έργα 

ολοκλήρωσης των υποδομών 

για τη βελτίωση επεξεργασίας 

λυμάτων, σε οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές, καθώς 

και σε τουριστικές περιοχές.

6b.iii. Έργα αξιοποίησης 

επιφανειακών υδάτων για 

χρήση και εμπλουτισμό 

του υδροφόρου ορίζοντα.

6c.i.  Προστασία και 

ανάδειξη των χώρων 

φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και 

ενίσχυση της 

ελκυστικότητάς τους.

6d.i. Δράσεις 

προστασίας και 

ανάδειξης περιοχών 

NATURA

6e.i. Σχεδιασμός και 

εκπόνηση μελετών 

αστικής ανάπτυξης.

6e.ii. Δράσεις 

αναβάθμισης αστικού 

φυσικού και 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος.

CO09 CO17 CO18 CO19 CO23 CO38

Δράση 6.β.1 5001293

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από 

Άγιο Παύλο προς Τοπικές  Κοινότητες  Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου 

Μεσσήνης Β Φάση ΑΕιδικός  Προϋπολογισμός

6b 1.170.807 ● √ 1.000

Δράση 6.β.1 5001323 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ 6b 3.954.867 ● √ 3.000

Δράση 6.β.1 5003240 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6b 218.400 ● √ 1.950

Δράση 6.β.1 5003447
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
6b 753.700 ● √ 1.150

Δράση 6.β.1 5007915 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  Β' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6b 1.579.783 ● √ 15.861

Δράση 6.β.1 5008012 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 6b 701.576 ● √ 1.400

Δράση 6.β.1 5009400
ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
6b 261.951 ● √ 1.221

Δράση 6.β.1 5009791
ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
6b 934.978 ● √ 10.000

Δράση 6.β.1 5009797 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 6b 788.694 ● √ 3.982

Δράση 6.β.1 5009823
Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές  Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου 

Καλαμάτας
6b 990.000 ● √ 5.280

Δράση 6.β.1 5026227

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΚ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΑΡΑ ΛΙΜΝΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

6b 2.268.073 ● √ 20.266

Δράση 6.β.1 5029176
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 

ΖΩΝΗΣ  1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6b 2.109.375 ● √ 13.781

Δράση 6.β.4 5000997
Παρακολούθηση  διαχείριση  των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της οδηγίας 20067ΕΚ
6b 423.391

Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1 5041950
Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από 

παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων
6b 336.850 ● √ 1.920

Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1 5041955 Υδρεύσεις Δ Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων Παραδείσια 6b 137.097 ● √ 175

Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1 5044881 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6b 564.516 ● √ 372

Δράση 6.γ.1 5033681 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6c 450.000 ● √ 1.500

Δράση 6.γ.1 5033752 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 6c 250.000 ● √ 2.500

Δράση 6.γ.1 5034501 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 6c 200.000 ● √ 500

Δράση 6.γ.1 5034532 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑAΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ 6c 3.010.300 ● √ 5.000

Δράση 6.γ.1 5034781
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
6c 1.035.400 ● √ 2.000

Δράση 6.γ.1 5035562
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
6c 420.000 ● √ 5.000

Δράση 6.γ.1 5036165
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣH ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ
6c 719.800 ● √ 3.000

Δράση 6.γ.1 5037458 Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα Νέας Επιδαύρου Δ Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας 6c 750.000 ● √ 3.000

Δράση 6.γ.1 5041699
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 

ΜΑΤΑΛΑ ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ
6c 402.637 ● √ 2.000

Δράση 6.γ.1 5041756
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
6c 2.775.000 ● √ 4.500

Δράση 6.γ.1 5041772 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6c 300.000 ● √ 1.000

Δράση 6.γ.2 5034824 Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους 6c 5.000.000 ● √ 8.000

Δράση 6.γ.2 5035511
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6c 271.400 ● √ 6.000

Δράση 6.γ.2 5037883
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
6c 1.270.000 ● √ 2.300

Δράση 6.γ.3 5000999 Προβολή Περιφέρειας Πελοποννήσου 6c 11.623.378 ○ ○ √ 5.000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13στ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 6 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ6

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 2



Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την 

ολοκλήρωση / συμπλήρωση των 

αναγκαίων υποδομών διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ 

κατηγορίας (2.000-15.000 κατοίκων), 

καθώς και για οικισμούς κάτω των 

2.000 κατοίκων, των οποίων τα λύματα 

επηρεάζουν περιβαλλοντικά 

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της 

Περιφέρειας

Μικρής κλίμακας 

παρεμβάσεις για την 

προώθηση της 

ανακύκλωσης 

απορριμμάτων στην 

πηγή

Προστασία και 

ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων 

για ύδρευση

Ορθολογική αξιοποίηση, 

προστασία και ανάπτυξη, ως 

ενιαίο σύνολο, των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας, τόσο του 

αστικού περιβάλλοντος, όσο 

και του περιβάλλοντος της 

υπαίθρου

Προστασία και 

ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας, 

καθώς και μείωση της 

ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης

Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία των 

λιγότερο αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων περιοχών, 

με τις ανεπτυγμένες περιοχές 

της Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

6a.i. Συμπληρωματικά έργα / 

δράσεις ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αστικών και 

ειδικών απόβλητων 

(απορριμμάτων), ιδιαίτερα 

δράσεις διαλογής στην πηγή.

6b.i. Έργα 

ορθολογικής και 

αποδοτικής 

διαχείρισης πόσιμου 

νερού.

6b.ii. Συμπληρωματικά έργα 

ολοκλήρωσης των υποδομών 

για τη βελτίωση επεξεργασίας 

λυμάτων, σε οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές, καθώς 

και σε τουριστικές περιοχές.

6b.iii. Έργα αξιοποίησης 

επιφανειακών υδάτων για 

χρήση και εμπλουτισμό 

του υδροφόρου ορίζοντα.

6c.i.  Προστασία και 

ανάδειξη των χώρων 

φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και 

ενίσχυση της 

ελκυστικότητάς τους.

6d.i. Δράσεις 

προστασίας και 

ανάδειξης περιοχών 

NATURA

6e.i. Σχεδιασμός και 

εκπόνηση μελετών 

αστικής ανάπτυξης.

6e.ii. Δράσεις 

αναβάθμισης αστικού 

φυσικού και 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος.

CO09 CO17 CO18 CO19 CO23 CO38
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13στ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 6 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ6

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δράση 6.γ.3 5030565
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
6c 8.101.518 ○ ○ √ 3.000

Δράση 6γ.ΒΑΑ.1 5041844
Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών 

πόρων της Καλαμάτας
6c 279.248 ● √

Δράση 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 5041641

Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει 

τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο με τη δημιουργία 

Αρχαιολογικού  Περιπάτου

6c 1.317.800 ● √ 3.000

Δράση 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 5044940 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια ΔΕ Μαντινείας 6c 120.000 ● √ 1.000

Δράση 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 5041951
Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και 

βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος
6d 1.180.000 ● ● √ 1.300

Δράση 6ε.ΒΑΑ.1 5035357 Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 6e 2.838.000 ● ● √ 30.153

Δράση 6ε.ΒΑΑ.1 5037899 Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου Ά Φάση από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα 6e 1.300.000 ● ● √ 8.800

Δράση 6ε.ΒΑΑ.1 5038694 Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά 6e 850.000 ● ● √ 5.000

Δράση 6ε.ΒΑΑ.1 5041383 Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας  Γ' φάση Πλατεία Υπαπαντής 6e 3.360.400 ● ● √ 10.000

Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 5044913 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΡΟΜΑΧΑΛΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 6e 2.324.000 ● ● √ 6.000

● Άμεση συνάφεια 0 0 15 24 2 5

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0 0

Σύνολο  Συναφών Πράξεων ΘΣ6 67.342.939 0 0 15 24 2 5 0 15 0 0 18 1 0 5 58.300 0 81.358 0 1.300 59.953

157,6% 0,0% 180,8% 0,0% 2,3% 239,8%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ6 48.618.839

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 2 από 2



Μεταφορική / οδική σύνδεση 

των λιγότερο αναπτυγμένων 

περιοχών με τους κεντρικούς 

οδικούς άξονες, ή/ και με τις 

πύλες εισόδου / εξόδου της 

Περιφέρειας

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, 

αλλά και βελτίωση 

διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών οδικών 

και σιδηροδρομικών 

συνδέσεων

Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων 

έργων και βελτίωσης των 

λιμενικών εγκαταστάσεων της 

Περιφέρειας

Σύνδεση οικιστικών κέντρων, 

τουριστικών / πολιτιστικών 

περιοχών και παραγωγικών 

κέντρων της Περιφέρειας, με 

το κύριο οδικό και λιμενικό 

δίκτυο και τις πύλες εισόδου / 

εξόδου της Περιφέρειας

7b.i. Λειτουργική αναβάθμιση 

διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών 

συνδέσεων της Περιφέρειας.

7b.ii. Αναβάθμιση / 

εκσυγχρονισμός ή /και 

ανάπτυξη συστημάτων 

εξυπηρέτησης των επιβατών 

και της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης 

σημασίας για την 

συνδεσιμότητα της 

Περιφέρειας.

7b.iii. Βελτίωση / αναβάθμιση 

των επικίνδυνων σημείων του 

εθνικού και περιφερειακού 

οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας.

7c.i. Περιβαλλοντική βελτίωση 

των λιμενικών υποδομών της 

Περιφέρειας

CO13 CO14 Τ2833

Δράση 7.β.1 5002743
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ  ΕΞΟΔΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΧΘ 2840 έως ΧΘ 10160  Β ΦΑΣΗ
7b 24.327.769 ● ● ● √ 3,7 2,8

5003602 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑΓΕΡΑΚΙ 7b 9.385.881 ● ● ● √ 6,0 1,1

5003717 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ  ΣΤΙΜΑΓΚΑ  ΝΕΜΕΑ 7b 3.680.728 ● ● ● √ 6,4

5007169
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΠΛΑΤΑΝΑ 

ΣΚΟΥΡΑ
7b 6.343.013 ● ● ● √ 1,5

5016067
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΧΘ 6600 ΜΕΧΡΙ ΧΘ 777053
7b 3.453.365 ● ● ● √ 1,2

5016100
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ
7b 2.422.140 ● ● ● √ 15,0

5024466 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7b 1.499.500 ● ● ● √

5045271

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  ΦΙΛΙΑΤΡΑΠΥΛΟΣΜΕΘΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ     ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ     ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ  ΡΩΜΑΝΟΣ

7b 24.879.900 ● ● ● √ 1,6 7,3

5045544
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ  ΕΥΑ  

ΚΑΙ ΕΥΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ
7b 8.630.000 ● ● ● √ 8,4

Δράση 7.β.3 5003557
Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και 

περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας
7b 5.880.862 ● ● ● √ 3,4

● Άμεση συνάφεια 10 10 0 10 9

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ7 90.503.158 10 10 0 10 9 0 1 0 14,0 44,4 0,0
53,7% 147,9% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ7 67.917.125

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13ζ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 7 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ7

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ (MIS)

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Ανάσχεση του ρυθμού 

αύξησης της ανεργίας, με τη 

διατήρηση ή/ και αύξηση των 

θέσεων απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις, με άμεση και 

διαρκή προσαρμογή των 

εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές 

του εξωτερικού 

περιβάλλοντός τους

Ενδυνάμωση της 

επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης, κυρίως στις 

εσωτερικές ζώνες της 

Περιφέρειας

Λεπτομερή / αναλυτική και 

συνεχή παρακολούθηση των 

εξελίξεων στην αγορά 

εργασίας σε τοπικό επίπεδο, 

ιδιαίτερα μέσω της 

συνεργασίας των μηχανισμών 

ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης με τις 

επιχειρήσεις και τους τοπικούς 

σχετικούς φορείς

8iii.i. Συμβουλευτική 

Υποστήριξη ανέργων για 

ίδρυση επιχειρήσεων.

8iii.ii. Ενίσχυση της ίδρυσης 

επιχειρήσεων / 

αυτοαπασχόληση για 

ανέργους.

8v.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

εργαζομένων και εργοδοτών 

ιδιωτικών ΜΜΕ κατά 

προτεραιότητα σύμφωνα με 

τους πυλώνες της RIS3 

Πελοποννήσου.

CO01 CO05

- - - -

● Άμεση συνάφεια

○ Έμμεση συνάφεια

Σύνολο Συναφών Δράσεων ΘΣ8

0,0% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ8 5.174.606

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13η

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 8 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ8

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΔΡΑΣΗ

Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία 

των λιγότερο 

αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων 

περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της 

Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

Ένταξη ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για 

ενίσχυση των εισοδημάτων 

τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και 

καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

Στήριξη της περίθαλψης, 

της στέγασης και της 

σίτισης των ευρισκόμενων 

σε κατάσταση φτώχειας, 

εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες 

υποδομές και υπηρεσίες, 

σε προσιτές τιμές

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 

των δεξιοτήτων / 

ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού με 

στόχευση σε περιοχές , για 

αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του 

και την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση 

των κοινωνικών υποδομών 

(υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου 

αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις 

απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης 

περιοχές

9i.i 9i.ii 9i.iii 9i.iv 9i.v 9ii.i 9ii.ii 9ii.iii 9ii.iv 9ii.v 9ii.vi 9ii.vii 9iii.i 9iii.ii 9iii.iii 9iii.iv 9iii.v 9iii.vi 9iv.i 9iv.ii 9iv.iii 9iv.iv 9iv.v 9iv.vi 9iv.vii
9iv.vii

i
9v.i 9v.ii 9v.iii 9vi.i 9vi.ii 9vi.iii 9vi.iv 10501 10902 05502 05503 CO15 11501 11202 11203 11204 11205 Τ2472 11301 11302 CO01

Δράση 9.i.3 5000020
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΔΑΠ κλπ
9i 4.579.199 ● √ 1.672

Δράση 9.i.3 5002081
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 20162017
9i 1.531.991 ● √ 2.075

Δράση 9.i.3 5008926
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 20172018
9i 2.679.633 ● √ 2.335

Δράση 9.i.3 5030901
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 20182019
9i 1.804.935 ● √ 2.261

Δράση 9.i.3 5047043
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

20192020
9i 1.547.088 ● √ 1.933

Δράση 9.ii.3 5003235

Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο 

Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας

9ii 306.720 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ 1 155

Δράση 9.ii.3 5004296

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9ii 362.880 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ 1 654

Δράση 9.ii.3 5007755
Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο 

Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
9ii 306.720 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ 1 200

Δράση 9.ii.3 5008013
Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής  Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής 

Ένταξης Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη
9ii 803.520 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ 1

Δράση 9.ii.3 5044893
ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
9ii 306.720 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ 1 3.000

Δράση 9.ii.3 5045261
Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον 

Δήμο Κορινθίων με περιοχή Ευθύνης την  Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
9ii 362.880 ● ● ● ○ √ √ √ √ √ 1 4.000

Δράση 9.iii.1 5002083
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΗΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 20162017
9iii 24.259 ● √ 12

Δράση 9.iii.1 5008927
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΗΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 20172018
9iii 155.000 ● √ 43

Δράση 9.iii.1 5030902
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΗΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 20182019
9iii 436.800 ● √ 80

Δράση 9.iii.1 5047044
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΗΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 20192020
9iii 374.400 ● √ 70

Δράση 9.iii.3 5000936
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
9iii 872.766 ● √ 1 65

Δράση 9.iii.3 5000956

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 

ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Συμβουλευτικό Κέντρο 

Τρίπολης

9iii 400.000 ● √ 1 400

Δράση 9.iii.3 5000957
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9iii 300.818 ● √ 1 380

Δράση 9.iii.3 5000978
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
9iii 319.078 ● √ 1 320

Δράση 9.iii.4 5000036
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
9iii 500.000 ○ √ 40

Δράση 9.iii.4 5002109
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ σχολικό έτος 20162017
9iii 500.000 ○ √ 40

Δράση 9.iii.4 5008945
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ σχολικό έτος 20172018
9iii 571.000 ○ √ 36

Δράση 9.iii.4 5030373

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΉΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ σχολικά έτη 20182019 

20192020 20202021

9iii 1.715.000 ○ √ 120

Δράση 9.iii.5 5030036
Κέντρο Διημέρευσης  Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ  

Άγιος Παντελεήμων
9iii 806.400 ○ ● ● √ 1 28

Δράση 9.iv.1 5002436
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
9iv 495.000 ○ ● ● √ 1 24

Δράση 9.iv.1 5002468
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
9iv 495.000 ○ ● ● √ 1 26

Δράση 9.iv.3 5038203
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου
9iv 9.286.226 ● ● √ 60.960 17

Δράση 9.iv.4 5045522
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ
9iv 147.694 ● ● ● √ √ 80

Δράση 9.iv.4 5045562
Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από 

άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
9iv 330.000 ● ● ● √ √ 500

Δράση 9.iv.4 5045793
Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή 

Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ
9iv 151.894 ● ● ● √ √ 50

Δράση 9.iv.4 5046489
Ανάπτυξη και λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο 

τελικό στάδιο της ασθένειας στην πόλη της Καλαμάτας
9iv 955.000 ● ● ● √ √ 25

Δράση 9.iv.6 5041683 Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα 9iv 407.410 ● ● ● √ 150

Δράση 9.iv.6 5041684 Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο 9iv 410.520 ● ● ● √ 150

Δράση 9.iv.6 5041685 Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο 9iv 376.900 ● ● ● √ 100

Δράση 9.iv.6 5043329 ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 9iv 1.304.082 ● ● ● √ 1.500

Δράση 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.1
5031280

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΟΤΔ ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014  2020   

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

9vi 2.850.000 √

● Άμεση συνάφεια 0 27 18 6 12

○ Έμμεση συνάφεια 0 7 0 0 6

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ9 38.777.532 0 34 18 6 18 0 0 5 0 0 0 6 3 6 6 6 6 4 0 2 4 0 0 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.481 0 13 9252 0 236 60960 17 655 1900 0 0 0 0

71,5% 0,0% 50,0% 222,7% 0,0% 112,4% 100,4% 100,0% 83,4% 1266,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ9 74.398.084

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 13θ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 (ΕΚΤ) ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ9 (ΕΚΤ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ (MIS)
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



Διαλειτουργικότητα και 

παραγωγική συνεργασία 

των λιγότερο 

αναπτυγμένων / 

υποβαθμισμένων 

περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της 

Περιφέρειας, οι οποίες 

παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

Ένταξη ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για 

ενίσχυση των εισοδημάτων 

τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και 

καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

Στήριξη της περίθαλψης, 

της στέγασης και της 

σίτισης των ευρισκόμενων 

σε κατάσταση φτώχειας, 

εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες 

υποδομές και υπηρεσίες, 

σε προσιτές τιμές

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 

των δεξιοτήτων / 

ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού με 

στόχευση σε περιοχές , για 

αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του 

και την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση 

των κοινωνικών υποδομών 

(υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου 

αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις 

απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης 

περιοχές

9a.i. Επέκταση, 

αναβάθμιση των 

υποδομών Α΄βάθμιας 

και Β’ βάθμιας υγείας.

9a.ii. Επέκταση, 

αναβάθμιση των 

υποδομών πρόνοιας και 

χώρων / δομών υγιεινής.

9b.i. Δράσεις 

Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων 

(ΟΧΕ) σε ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές, οι 

οποίες περιλαμβάνουν 

υποδομές που θα 

συμβάλλουν στην 

περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη.

9c.i. Ενίσχυση 

επενδύσεων σε 

υποδομές για ίδρυση 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων

9c.ii. Ενίσχυση της 

παροχής 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και 

υποστήριξης για ίδρυση 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων.

9d.i. Αναβάθμιση 

οικιστικού 

περιβάλλοντος.

9d.ii. 

Δημιουργία/βελτίωση 

υποδομών άθλησης και 

αναψυχής.

9d.iii. Ενίσχυση της 

λειτουργίας ΟΤΔ για την 

εφαρμογή της 

στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ

CO36 CO35 T2433 CO01 CO02

Δράση 9.α.1 5001555
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
9a 603.260 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5030027 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 9a 180.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5031745 ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 9a 205.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5033411

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

9a 563.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5033580
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΙΑΝΩΝ
9a 339.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5033625 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ 9a 191.800 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5033627 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9a 200.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5033631 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 9a 200.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5041879
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
9a 1.842.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5044862
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
9a 290.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.1 5045009 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 9a 380.000 ● ● √ 35.000

Δράση 9.α.2 5002225

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΤ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΤ 

ΠΑΙΔΩΝΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΒΦΑΣΗ

9a 2.540.511 ● ● √ 15.000

Δράση 9.α.2 5016107 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9a 255.000 ● ● √ 145.082

Δράση 9.α.2 5022550
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
9a 933.000 ● ● √ 97.044

Δράση 9.α.2 5027245

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜΣΠΑΡΤΗΣ  

ΝΜΜΟΛΑΩΝ

9a 390.000 ● ● √ 89.138

Δράση 9.α.3 5001491 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ 9a 638.207 ● ● √ 60

Δράση 9.α.3 5001901 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 9a 887.506 ● ● √

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.1
5030976

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΟΤΔ  ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

2014  2020

9d 475.000 √

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2
5041948 Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη Βυτίνας και Λαγκαδίων 9d 450.000 ● √ 1.099

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2
5041952

Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς ΔE Μεγαλόπολης  

Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου 

Μεγαλόπολης

9d 550.000 ● √ 5.779

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2
5044939

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ 

ΡΙΖΩΝ
9d 210.000 ● √ 3.544

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2
5044942 Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας 9d 50.000 ● √ 3.357

Δράση 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2
5044961 Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων 9d 169.322 ● √ 506

● Άμεση συνάφεια 5 0 17 0 17

○ Έμμεση συνάφεια 0 0 0 0 0

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ9 11.563.283 5 0 17 0 17 15 2 0 0 0 5 0 1 731.264 60 14.285 0 0

609% 33,3% 71,4% 0,0% 0,0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ9 14.544.125

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ9 (ΕΤΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΑΝΑΓΚH ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δράση 10.1α 5003623 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10a 2.294.563 ● √ 340

Δράση 10.1α 5007869 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10a 1.251.987 ● √ 210

Δράση 10.1α 5007895 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ 10a 3.227.104 ● √ 250

Δράση 10.1α 5022236
Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσηςΕξοπλισμός λειτουργίας
10a 2.199.920 ● √ (53.000)

Δράση 10.1α 5028314 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 10a 3.100.000 ● √ 200

Δράση 10.1α 5029306 Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην ΤΚ Άριος 10a 950.000 ● √ 170

Δράση 10.1α 5029449 Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων 10a 2.200.000 ● √ 120

Δράση 10.1α 5047854 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10a 3.999.106 ● √ 170

Δράση 10.1β 5007833 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚ ΜΟΛΑΩΝ 10a 900.000 ● √ 50

Δράση 10.1β 5007958 Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου 10a 920.000 ● √ 100

● Άμεση συνάφεια 10 10

○ Έμμεση συνάφεια 0

Σύνολο Συναφών Πράξεων ΘΣ10 20.122.680 10 10 0 1.610

100,6%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΣ10 15.000.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠ

10a.ii. Αναβάθμιση των 

υποδομών αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης.
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 10 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΝ ΘΣ10

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΤ. Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(MIS)
10a.i. Αναβάθμιση των 

υποδομών εκπαίδευσης όλων 

των βαθμίδων.

Υποστήριξη των χαμηλών 

εισοδημάτων νοικοκυριών για 

τη συνέχιση της φοίτησης των 

μαθητών αυτών των 

νοικοκυριών, στην 

υποχρεωτική 9ετή 

εκπαίδευση, ώστε να 

ανασχεθεί η σχολική διαρροή

CO35

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελ. 1 από 1



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, 

ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ 

 

 



Στοιχεία ΟΠΣ: 07/11/2019

Σύνολο 

αναγκών ΕΠ

Ανάγκες που 

καλύπτοντα 

άμεσα από 

τις 

ενταγμένες 

πράξεις

Ανάγκες που 

καλύπτονται 

έμμεσα  από 

τις 

ενταγμένες 

πραξεις

Αριθμός  

δράσεων ΕΠ

Δράσεις ΕΠ 

που 

καλύπτονται 

από τις 

ενταγμένες 

πράξεις

Σύνολο 

δεικτών ΕΠ

Αριθμός 

δεικτών που 

καλύπτονται 

από τις 

ενταγμένες 

πράξεις

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων με 

άμεση συνάφεια 

ως προς τις 

ανάγκες

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων με 

έμμεση συνάφεια 

ως προς τις 

ανάγκες

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων

Αριθμός αναγκών 

του ΕΠ που δεν 

καλύπτονται από 

ενταγμένες 

πράξεις

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων που 

συνδέονται με τις 

ενδεικτικές 

δράσεις του ΕΠ

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων που δεν 

συνδέονται με τις 

ενδεικτικές 

δράσεις του ΕΠ

Αριθμός δράσεων 

του ΕΠ που δεν 

καλύπτονται τις 

ενταγμένες 

πράξεις

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων  που 

συνδέονται με 

δείκτες του ΕΠ

Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων που δεν 

συνδέονται με 

δείκτες του ΕΠ

Αριθμός δεικτών 

του ΕΠ που δεν 

καλύπτονται τις 

ενταγμένες 

πράξεις

1α 1β 1γ α β1 β2 β3 γ1 γ2 δ1 δ2 ε ζ θ ια ιγ ιε ιζ ιθ κα κγ

ΘΣ1 6.000.000 760.368 12,7% 13 3 3 0 4 2 6 4 13 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,23 7 0,54 2 0,50 13 0,67 0 0,00 2 0,33

ΘΣ2 5.125.000 1.906.500 37,2% 1 2 2 0 5 1 3 1 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 4 0,80 1 0,33 0 0,00 2 0,67

ΘΣ3 27.303.844 19.462.425 71,3% 106 5 3 1 7 2 7 5 106 0,60 1 0,00 0 0,00 2 0,40 106 0,29 0 0,00 5 0,71 106 0,71 0 0,00 2 0,29

ΑΠ1 38.428.844 22.129.293 57,6% 120 10 8 1 16 5 16 10 120 0,80 1 0,00 0 0,00 2 0,20 113 0,29 7 0,06 11 0,69 120 0,63 0 0,00 6 0,38

ΘΣ4 10.071.156 3.086.539 30,6% 6 1 1 0 2 2 3 3 6 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,00 0 0,00 0 0,00 6 1,00 0 0,00 0 0,00

ΘΣ5 4.500.000 2.649.900 58,9% 2 1 0 1 4 1 3 1 0 0,00 2 1,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,50 3 0,75 1 0,17 1 0,50 2 0,67

ΘΣ6 48.618.839 47.638.067 98,0% 41 6 4 2 8 4 6 4 38 0,62 2 0,02 1 0,02 2 0,33 40 0,49 1 0,02 2 0,25 39 0,63 2 0,05 2 0,33

ΑΠ3 63.189.995 53.374.506 84,5% 49 8 5 3 14 7 12 8 44 0,56 4 0,03 1 0,02 2 0,25 47 0,48 2 0,04 5 0,36 46 0,63 3 0,06 4 0,33

ΘΣ7 / ΑΠ4 67.917.125 90.503.158 133,3% 10 4 3 0 4 2 3 2 10 0,75 0 0,00 0 0,00 1 0,25 10 0,50 0 0,00 2 0,50 9 0,60 1 0,10 1 0,33

ΘΣ8 5.174.606 0 0,0% 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 2 1,00

ΘΣ9 ΕΚΤ 74.398.084 40.202.532 54,0% 36 5 4 2 33 13 14 8 31 0,69 13 0,14 1 0,03 1 0,20 36 0,39 3 0,08 20 0,61 35 0,56 1 0,03 6 0,43

ΑΠ2Α 79.572.690 40.202.532 50,5% 36 8 4 2 36 13 16 8 31 0,43 13 0,09 1 0,03 4 0,50 36 0,36 3 0,08 23 0,64 35 0,49 1 0,03 8 0,50

ΘΣ9 ΕΤΠΑ 14.544.125 12.542.605 86,2% 23 5 3 0 8 4 5 3 22 0,57 0 0,00 1 0,04 2 0,40 23 0,50 0 0,00 4 0,50 21 0,55 2 0,09 2 0,40

ΘΣ10 15.000.000 21.042.680 140,3% 10 1 1 0 2 1 1 1 10 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,50 0 0,00 1 0,50 10 1,00 0 0,00 0 0,00

ΑΠ2Β 29.544.125 33.585.285 113,7% 33 6 4 0 10 5 6 4 32 0,65 0 0,00 1 0,03 2 0,33 33 0,50 0 0,00 5 0,50 31 0,63 2 0,06 2 0,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 278.652.779 239.794.774 86,1% 248 36 24 6 80 32 53 32 237 0,64 18 0,01 3 0,01 11 0,31 239 0,39 12 0,05 46 0,58 241 0,59 7 0,03 21 0,40
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Αριθμός 

ενταγμένων 

πράξεων

Δείκτες Εκροών ΕΠ

Βαθμός 

ελλειματικής 

σύνδεσης

Βαθμός 

ελλειμματικής 

κάλυψης δράσεων

Βαθμός σύνδεσης

Βαθμός 

ελλειμματικής 

σύνδεσης

Βαθμός 

ελλειμματικής 

κάλυψης

Προϋπολογισμός 

Θ.Σ. & Α.Π.

Προϋπολογισμός 

ενταγμένων 

πράξεων

Ποσοστό 

ενταγμένων 

πράξεων ως 

προς τον 

προϋπολογισμό 

του Θ.Σ.

Σύνδεση ενταγμένων πράξεων με τις 

ενδεικτικές δράσεις του ΕΠ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

Ενδεικτικές Δράσεις ΕΠΑναπτυξιακές Ανάγκες ΕΠ Μη καλυπτόμενοι δείκτες του ΕΠ από 

τις ενταγμένες πράξεις

Ενταγμένες πράξεις που δεν 

συνδέονται με δείκτες του ΕΠ

Σύνδεση ενταγμένων πράξεων με δείκτες 

του ΕΠ

Πράξεις που δεν συνδέονται  με τις 

ενδεικτικές δράσεις του ΕΠ

Μη καλυπτόμενες δράσεις του ΕΠ από 

τις ενταγμένες πράξεις

Βαθμός συνάφειας

Έμμεση Συνάφεια Αναγκών
Μη καλυπτόμενες ανάγκες από 

ενταγμένες πράξεις

Βαθμός άμεσης 

συνάφειας

Βαθμός 

ελλείμματικής 

(συνάφειας) 

κάλυψης αναγκών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠ

Θ.Σ. & Α.Π.
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Ενταγμένες πράξεις χωρίς συνάφεια με τις 
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συνάφειας
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1η Αξιολόγηζη ηης Αποηελεζμαηικόηηηας και Αποδοηικόηηηας ηου ΕΠ «Πελοπόννηζος» 
3ο Παπαδοηέο: Τελική έκθεζη αξιολόγηζηρ ηηρ Αποηελεζμαηικόηηηαρ, ηηρ Αποδοηικόηηηαρ και ηηρ Σςνάθειαρ, καθώρ και ηελική ππόηαζη αναθεώπηζηρ ηος ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 1 

ΠΙΝΑΚΑ 15 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ, ΑΔΤΝΑΜΙΕ, ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ / ΑΠΕΙΛΕ (SWOT ANALYSIS) ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΜΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

1.Ελίζρπζε ηεο 

έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 Αλαπηπζζόκελν δίθηπν 
ηειεπηθνηλσληώλ – απμαλόκελεο 
δπλαηόηεηεο εμππεξέηεζεο από ηα 
επξπδσληθά δίθηπα. 
 Ύπαξμε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Ξεινπνλλήζνπ θαη ηνπ ΤΔΗ 
Θαιακάηαο. 

 

 Φακειέο επελδύζεηο ζηελ έξεπλα-
ηερλνινγία. 
 Διιηπήο ζύλδεζε όισλ ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ 
ππνδνκώλ ζην ΣΥΕΔΥΜΗΣ. 
 Αζπλέρεηα ησλ παξεκβάζεσλ γηα 

έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη 
θαηλνηνκία. 
 Διιηπήο δξαζηεξηόηεηα ησλ 

Τξηηνβάζκησλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Ηδξπκάησλ ζηε Ξεξηθέξεηα ζε Έξεπλα 
θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη 
Θαηλνηνκία. 
 Αλεπαξθήο ζύλδεζε ΔΤΑ κε ηηο 

Δπηρεηξήζεηο. 
 Ηζρλόο / αδύλακνο επηρεηξεκαηηθόο 

ηζηόο ζηε Ξεξηθέξεηα. 
  Αλππαξμία Δξεπλεηηθώλ Ηδξπκάησλ 

ζηε Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ εθηόο 
ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ.  

 

 Ζ ζπλερήο ηερλνινγηθή πξόνδνο 
θαη ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη 
ηερλνγλσζίαο. 
 Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, εξεπλεηηθώλ θαη 
επηρεηξεκαηηθώλ ππνδνκώλ θαη ε 
κεγαιύηεξε αμηνπνίεζε απηώλ 
από πξνο επηρεηξήζεηο ηεο 
πεξηνρήο. 
 Ζ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηεο 

έξεπλαο κε ηε βηνκεραληθή 
παξαγσγή. 
 Γξαζηεξηόηεηα ησλ 

ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ ζε ζέκαηα ΔΤΑ θαη 
Θαηλνηνκίαο. 
 Ζ αλάπηπμε επξπδσληθώλ 

δηθηύσλ θαη ε δηάδνζε ηνπ 
δηαδηθηύνπ. 
 Φξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ 

Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο 
Αλάπηπμεο ζηα Δ.Ξ. ηνπ ΔΣΞΑ θαη 
πξόβιεςε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ 
ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2014-2020. 

 

 Αδπλακία παξαθνινύζεζεο 
θαη αμηνπνίεζεο ηεο 
ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο 
αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο. 
 Αδπλακίεο πξνζαξκνγήο 

επηρεηξήζεσλ θαη 
εξγαδνκέλσλ ζηηο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 
 Θαζπζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ Έξεπλαο 
θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο. 
 Έιιεηςε αξκνδηόηεηαο 

ζρεδηαζκνύ θαη ζπληνληζκνύ 
δξάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθό 
επίπεδν. 
 Διιηπήο εθαξκνγή ηεο 

εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 
ζηξαηεγηθήο έξεπλαο θαη 
ηερλνινγίαο γηα έμππλε 
εμεηδίθεπζε. 
 Γηαηήξεζε ησλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ ηεο επί κηα 
δεθαεηία νηθνλνκηθήο θξίζεο 
θαη ύθεζεο.  
 Σπλερηδόκελε δπζπξαγία 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηελ 
δαλεηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ. 
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ΟΜΑΣ Α.Ε. 2 

Σςνέσεια Πίνακα 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΜΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

2. Ελίζρπζε ηεο 

πξόζβαζεο ζε ΣΠΕ θαη 

ηεο ρξήζεο θαη 

πνηόηεηάο ηνπο 

 Ύπαξμε εγθαηεζηεκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
(Ν.Ξ.Σ.Λ.Α.). 
 Κεγάινο αξηζκόο ρξεζηώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 
 Δθηελήο ρξήζε έμππλσλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ. 

 Ξαιαηόηεηα θαη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηόηεηεο ησλ ππνδνκώλ ΤΞΔ.  
 Έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκόξθσζεο 

ησλ ζηειερώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο  ζε 
ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπο θαη 
ηδηαίηεξα ζε εθαξκνγέο ΤΞΔ. 
 Κε έγθαηξε πξνζαξκνγή ηνπ 

Ν.Ξ.Σ.Λ.Α. ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην, θαη 
κε επαξθήο αμηνπνίεζή ηνπ, κε απνπζία 
ύπαξμεο ζύκβαζεο ππνζηήξημεο. 
 Έιιεηςε επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε 
ΤΞΔ. 
 Φακειό επίπεδν ρξήζεο από ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ππεξεζίεο 
Τερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο. 

 

 Αμηνπνίεζε ζρεδίνπ δξάζεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
γηα επηκόξθσζε ζηειερώλ ζε 
ΤΞΔ. 
 Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε 

έξγσλ εζληθήο εκβέιεηαο γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο 
ζύγθιηζεο. 
 Νξγάλσζε ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο θαη Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο 
«Θαιιηθξάηεο». 
 Ξξνγξακκαηηζκόο γηα 

ρξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ 
ςεθηαθήο ζύγθιηζεο ζηα Δ.Ξ 
ηνπ ΔΣΞΑ. 
 Αμηνπνίεζε ΤΞΔ γηα πξνβνιή 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο. 
 Αμηνπνίεζε ΤΞΔ γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ πγείαο (e-health). 
 Αλάπηπμε ζρεδίσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο 
ησλ ΤΞΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ ππξθαγηώλ. 

 

 Διιείςεηο ζε ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαηά ην 
ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 
 Θαζπζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ςεθηαθήο 
ζύγθιηζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ 
γηα ην ΔΣΞΑ. 
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3. Ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο 

ησλ ΜΜΕ 

 Άκεζε γεηηλίαζε θαη εύθνιε 

πξόζβαζε ζην Κεηξνπνιηηηθό θέληξν 
ηεο Φώξαο (Αηηηθή). 
 Δύθνξεο πεξηνρέο θαη αγξνηηθή 

δξαζηεξηόηεηα πνπ δηαηεξεί ηε 
δπλακηθή ηνπ ζε παξαγσγή πςειήο 
πνηόηεηαο επώλπκσλ πξντόλησλ.  

 Αλεπηπγκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ 
ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ 
(εμαγσγηθή). 
 Γηαζεζηκόηεηα ρώξσλ ππνδνρήο 

θαη εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ. 

 Γηαζεζηκόηεηα επαξθνύο εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ. 

 Ξνιπηεκαρηζκόο θαη κηθξό κέγεζνο 

αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζε πεξηνρέο 
ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 Αλεπάξθεηεο ππνδνκώλ αιηεπηηθώλ 

θαηαθπγίσλ. 
 Έιιεηςε θνπιηνύξαο ηνπ ηνπηθνύ 

πιεζπζκνύ ζηελ απνδνρή αλάπηπμεο 
παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ΑΞΔ. 
 Γηάξζξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηζηνύ 

από κηθξέο θαη νηθνγελεηαθνύ ηύπνπ 
επηρεηξήζεηο. 
 Απνδπλάκσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

ηζηνύ ιόγσ επηκήθπλζεο θαη έληαζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 Διιείςεηο ππνζηεξηθηηθώλ κεραληζκώλ 

γηα αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
 Αλεπαξθήο εμσζηξέθεηα / δηθηύσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Έιιεηςε βαζηθώλ ηερληθώλ θαη 

θνηλσληθώλ ππνδνκώλ ζηνλ αγξνηηθό 
ηνκέα. 
 Φακεινύ βαζκνύ δηαζύλδεζε ησλ 

παξαγσγηθώλ ηνκέσλ. 

 Γεκηνπξγία λένπ αλαπηπμηαθνύ 

πξνηύπνπ κε επίθεληξν ηελ 
αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηελ 
αλάπηπμε δνξπθνξηθώλ, 
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ κεηαπνίεζεο, 
ηνπξηζκνύ θαη ππεξεζηώλ.  
 Σρεδηαζκόο θαη νινθιήξσζε 

έξγσλ ππνδνκήο γεσξγηθνύ 
ηνκέα (αξδεπηηθά έξγα, 
θξάγκαηα) θαη πινπνίεζε έξγσλ 
ππνδνκήο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ 
αγξνηηθώλ πξντόλησλ 
(δεκνπξαηήξην).  

 Αλάπηπμε βηνινγηθώλ 

θαιιηεξγεηώλ. 
 Αλάπηπμε δηαηνκεαθώλ / 

δηαθιαδηθώλ ζπλεξγαζηώλ γηα 
ηελ ηόλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο. 
 Σρεδηαζκόο λένπ πξνηύπνπ 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 
ηζρπξήο ηαπηόηεηαο 
πεξηθεξεηαθνύ ηνπξηζηηθνύ 
πξννξηζκνύ. 
 Ξξνζέιθπζε επελδύζεσλ, 

ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ 
Αζήλα θαη ηεο δηεπθόιπλζεο ηεο 
πξνζβαζηκόηεηαο κε ηελ ύπαξμε 
επαξθνύο δηθηύσλ 
απηνθηλεηόδξνκσλ.  
 Δμσζηξέθεηα ησλ επώλπκσλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ. 
 Αλαζεώξεζε ησλ Δ.Ξ. ηνπ 

ΔΣΞΑ πξνο ηελ θαηεύζπλζε 
ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

 Ξαξαηεηακέλε νηθνλνκηθή 

ύθεζε θαη ρξεκαηνπηζησηηθή 
δπζπξαγία ζηε 
ρξεκαηνδόηεζε 
επηρεηξεκαηηθώλ 
πξσηνβνπιηώλ. 
 Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο 

Θνηλήο Γεσξγηθήο Ξνιηηηθήο. 
 Δπηκήθπλζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 
θαη δπζθνιία εμαζθάιηζεο 
πηζηώζεσλ. 
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4. ηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο κηα 

νηθνλνκία ρακειώλ 

εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζε όινπο 

ηνπο ηνκείο 

 Ύπαξμε εθηεηακέλνπ δηθηύνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Ξεξηθέξεηα θαη 
γξακκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΓΔΖ). 
 Αμηόινγν «αηνιηθό» θαη «ειηαθό» 

δπλακηθό. 

 Αδπλακία ή/θαη απξνζπκία ησλ 

ξππνγόλσλ επηρεηξήζεσλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο γηα εθαξκνγή θνζηνβόξσλ 
αληηξξππαληηθώλ ηερλνινγηώλ. 
 Έιιεηςε ελεκέξσζεο ηεο παξαγσγηθήο 

θαη δηνηθεηηθήο βάζεο γηα ηηο 
ππνρξεώζεηο θαη δπλαηόηεηεο κεηάβαζεο 
πξνο κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε όινπο ηνπο 
ηνκείο. 

 Τάζεηο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζηελ Αμηνπνίεζε ΑΞΔ. 
 Δζηίαζε ηεο ελίζρπζεο ησλ 

Τακείσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζεκαηηθό ζηόρν θαηά ηελ πεξίνδν 
2014-2020. 
 Δπέθηαζε δηθηύνπ αγσγώλ 

θπζηθνύ αεξίνπ ζην ζύλνιν ηεο 
Ξεξηθέξεηαο. 

 Ύπαξμε ζεκαληηθώλ 

ξππνγόλσλ παξαγσγηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ.  
 

 Θαζπζηεξήζεηο αλάπηπμεο 
θαη ρξήζεο ΑΞΔ. 

5. Πξναγσγή ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξόιεςεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

 Κεγάιε έθηαζε δαζνθάιπςεο. 
 Αμηόινγν «αηνιηθό» θαη «ειηαθό» 

δπλακηθό. 

 Ξεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ζε 

Ξεξηθεξεηαθό επίπεδν ηεο πξνζαξκνγήο 
ζηε θιηκαηηθή αιιαγή, ζηε πξόιεςε θαη 
ζηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ. 
 Υπνβάζκηζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 Αλππαξμία νινθιεξσκέλνπ 

Ξεξηθεξεηαθνύ Σρεδίνπ γηα πξόιεςε θαη 
αληηκεηώπηζε βηνκεραληθώλ θαη θπζηθώλ 
θαηαζηξνθώλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο 
θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα 
αληηκεηώπηζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο. 
 Ύπαξμε ρξεκαηνδνηηθώλ 

κέζσλ θαη θαηεπζύλζεσλ θαηά 
ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
θηλδύλσλ. 

 Βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο 

πεξηνρώλ κε ηνπηθέο δξάζεηο. 

 Θίλδπλνη θαηαζηξνθώλ 
ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 
πιεκκύξσλ θαη βηνκεραληθώλ 
θαηαζηξνθώλ θ.α. 
 Τάζεηο εξεκνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ 
ζηηο εζσηεξηθέο δώλεο. 
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6. Δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη 

πξναγσγή ηεο 

απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 

πόξσλ 

 Δλδηαθέξνλ αλάγιπθν ηνπίν, κε 
ζπλύπαξμε νξεηλώλ όγθσλ,  πεδηλώλ 
εθηάζεσλ θαη ηδηαίηεξσλ αθηώλ 
αηζζεηηθήο αμίαο. 
 Τα νηθνζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ Ξεξηθέξεηα ραξαθηεξίδνληαη 
από ηα ζεκαληηθόηεξα ηεο Διιάδνο 
θαη από ηα πιένλ ζεκαληηθά ηεο 
Δπξώπεο. 
 Ύπαξμε πνιιώλ ζεζκνζεηεκέλσλ  

θαη αμηόινγσλ πξνζηαηεπόκελσλ 
πεξηνρώλ Λatura θαη πεξηνρώλ 
θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο,  θαζώο 
θαη αμηόινγεο θαη ζπάληαο ρισξίδαο 
θαη παλίδαο. 
 Ξιήζνο αμηόινγσλ θαη επηζθέςηκσλ 

ζπειαίσλ, θαξαγγηώλ.  
 Σεκαληηθόο αξηζκόο θαζαξώλ 

αθηώλ βξαβεπκέλσλ κε «Γαιάδηα 
Σεκαία». 
 Κεγάιν κήθνο αθηνγξακκήο ζε 

ζρέζε κε άιιεο επεηξσηηθέο 
Ξεξηθέξεηεο θαη ύπαξμε αξθεηώλ 

θπζηθώλ θόιπσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
καξίλσλ. 
 Φπζηθό πεξηβάιινλ ρσξίο 

ηδηαίηεξεο επηβαξύλζεηο. 
 Δπέθηαζε / δηεύξπλζε θαη 

βειηίσζε πεξηβαιινληηθώλ 
ππνδνκώλ. 

 Κε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 
παξεκβάζεσλ 
 Ξξνβιήκαηα πνζόηεηαο, ειιηπήο 

δηαρείξηζε  πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 
(πθαικύξσζε).  
 Ληηξνξύπαλζε ηνπ εδάθνπο ιόγσ 

ππεξεθκεηάιιεπζεο ηεο γεσξγηθήο γεο, 
ζε νξηζκέλεο  πεξηνρέο. 
 Έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλσλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ 
πεξηνρώλ. 
 Κε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ 
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. 
 Αλεπαξθήο δηαρείξηζε ζηεξεώλ θαη 

πγξώλ απνβιήησλ. 
 Έιιεηςε ππνδνκώλ ζηηο Βηνκεραληθέο  

Ξεξηνρέο  ζην ζύλνιν ησλ ΞΔ. 
 Ξηέζεηο ζην πεξηβάιινλ από ηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (κνλάδεο 
ελέξγεηαο, ειαηνπξγεία θαη 

ππξελειαηνπξγία,  πνηκληνζηάζηα, 
ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηνηθίεο). 
 Έιιεηςε ζρεδίσλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ 

εμσ-νηθηζηηθό (εθηόο ζρεδίνπ) ρώξν. 
 Απμαλόκελεο πηέζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο 

θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο 
δηείζδπζεο ησλ αζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 
ζηελ ύπαηζξν, ηεο άλαξρεο δόκεζεο θαη 
ηεο ειιηπνύο ρσξνζέηεζεο παξαγσγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 Έιιεηςε ηζρπξώλ πόισλ-θέληξσλ 

αλάπηπμεο εζληθήο εκβέιεηαο θαζώο θαη 
θπξίαξρνπ αζηηθνύ δπλακηθνύ πόινπ 
αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο ζπζπείξσζεο. 
 Αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο / 

εμνξζνινγηζκνύ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ 
Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΞΔΣΓΑ) 
Ξεινπνλλήζνπ. 

 Γεκηνπξγία δηαδξνκώλ 
κνλνπαηηώλ κε επηζηεκνληθό θαη 
νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπο. 
 Γεκηνπξγία ζρεδίνπ 

αμηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ησλ 
πδάηηλσλ απνζεκάησλ κε 
θαηάιιεια έξγα ππνδνκώλ 
(θξάγκαηα, αξδεπηηθά έξγα 
θιπ.). 
 Αμηνπνίεζε Δλαιιαθηηθώλ – 

Αλαλεώζηκσλ Ξεγώλ Δλέξγεηαο 
& εθαξκνγή κεζόδσλ 
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 
 Ίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία εληαίνπ 

θνξέα δηαρείξηζεο 
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. 
 Δθαξκνγή ρσξνηαμηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ζε επίπεδν 
Ξεξηθέξεηαο θαη ζρεδηαζκόο 
πξνγξάκκαηνο αζηηθώλ 
αλαπιάζεσλ (Γεληθό 
Ξνιενδνκηθό Σρέδην, Σρέδην 

Φσξηθήο θαη Νηθηζηηθήο 
Νξγάλσζεο ηεο Αλνηθηήο Ξόιεο 
θιπ. Τνπηθά Φσξηθά Σρέδηα, 
Δηδηθά Φσξηθά Σρέδηα) 
 Ωξίκαλζε ηνπ Σρεδίνπ 

Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 
ζηεξεώλ Απνβιήησλ. 
 Αμηνπνίεζε εζληθώλ θαη 

Δπξσπατθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 
θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθώλ 
εξγαιείσλ (JESSICA, ΣΓΗΤ 
θιπ)., γηα πεξηβαιινληηθέο 
ππνδνκέο. 
 Ύπαξμε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ κε 

ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ θνξέσλ 
δηαρείξηζεο ησλ 
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. 

 Θίλδπλνο ππνβάζκηζεο ησλ 
νηθνινγηθώλ πεξηνρώλ θαη 
ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο, από ηε κε έγθαηξε 
εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνύ 
πεξηβαιινληηθνύ πιαηζίνπ θαη 
ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ 
θαιιηεξγεηώλ. 
 Κε ζεζκνζέηεζε 

ραξαθηεξηζκνύ Γεσξγηθήο 
Γεο Υςειήο Ξξνηεξαηόηεηαο. 
 Ξεξηβαιινληηθέο πηέζεηο 

από ζπγθέληξσζε 
ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζε ζύιαθεο ζαιάζζηαο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
 Ξεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ 

πδξνθόξνπ νξίδνληα ηεο 
Ξεξηθέξεηαο από 
ππεξάληιεζε αξδεπηηθνύ 
ύδαηνο θαη έιιεηςε έξγσλ 
εκπινπηηζκνύ κε ηε ρξήζε / 

αμηνπνίεζε επηθαλεηαθώλ 
πδάησλ. 
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7. Πξναγσγή ησλ 

βηώζηκσλ κεηαθνξώλ 

θαη εμάιεηςε ησλ 

ζεκείσλ ζπκθόξεζεο 

ζε ππνδνκέο βαζηθώλ 

δηθηύσλ 

 Σηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ζέζε 

(γεηηλίαζε κε ηελ Αζήλα). 
 Ύπαξμε κεγάισλ νδηθώλ αμόλσλ 

(ΞΑΘΔ, Θόξηλζνο - Τξίπνιε-
Θαιακάηα θηι.) πνπ ζπλδένπλ ηελ 
Ξεξηθέξεηα κε ηελ Αζήλα, ηελ Ξάηξα 
θαη ηνπο δηεπξσπατθνύο άμνλεο. 
 Ύπαξμε δηεζλή αεξνιηκέλα ζηελ 

Θαιακάηα πνπ ππνδέρεηαη πηήζεηο 
charter. 

 Ταθηηθή ζύλδεζε ηνπ βνξείνπ 
ηκήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηελ 

Αζήλα κέζσ Ξξναζηηαθνύ 
Σηδεξόδξνκνπ (Θηάην). 

 

 Τν έληνλν αλάγιπθν πνπ δπζρεξαίλεη 

ηελ δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ θάζεησλ 
νδηθώλ αμόλσλ θαη αλεπαξθείο 
ελδνπεξηθεξεηαθέο κεηαθνξέο. 
 Κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην νδηθό 

δίθηπν πεδηλώλ θαη νξεηλώλ πεξηνρώλ. 
 Διιείςεηο ζηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο. 

 Έιιεηςε αεξνπνξηθώλ θαη ζαιάζζησλ 
ζπλδέζεσλ κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 
 Διιείςεηο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθνξέο. 
 Αλεπάξθεηεο ζην ζύζηεκα ζαιάζζησλ 

θαη αεξνπνξηθώλ κεηαθνξώλ. 
 Διιηπήο αμηνπνίεζε θαζαξώλ πεγώλ 

ελέξγεηαο ιόγσ ρακειήο πξόζβαζεο ησλ 
θαηαλαισηώλ ελέξγεηαο ζηα δίθηπα 
αγσγώλ ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. 
 

 Αμηνπνίεζε Γεσγξαθηθήο 

Θέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 Νινθιήξσζε νδηθώλ αμόλσλ 

(Θόξηλζνο- Τξίπνιε- Θαιακάηα , 
ΞΑΘΔ θηι.). 
 Κεηαηξνπή ζηξαηησηηθνύ 

αεξνδξνκίνπ Τξίπνιεο ζε 
πνιηηηθό θαη εθζπγρξνληζκόο 
αεξνδξνκίνπ Θαιακάηαο. 
 Αμηνπνίεζε ηνπ ζαιαζζίνπ 

άμνλα Αδξηαηηθήο -Ηνλίνπ-
Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ πνπ 
πξνσζείηαη ζην πιαίζην ησλ 
Γηεπξσπατθώλ Γηθηύσλ θαη 
δεκηνπξγία λόηηαο πύιεο εηζόδνπ 
από ην ιηκάλη ηεο Θαιακάηαο. 
 Νινθιήξσζε ηνπ δπηηθνύ 

άμνλα (Ξάηξα –Ξύξγνο - 
Τζαθώλα) ώζηε λα ππάξρεη 
γξεγνξόηεξε ζύλδεζε κε ην 
ιηκάλη ηεο Ξάηξαο. 
 Δπέθηαζε δηθηύνπ αγσγώλ 

θπζηθνύ αεξίνπ ζην ζύλνιν ηεο 
Ξεξηθέξεηαο. 

 

 Θαζπζηέξεζε ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δπηηθνύ 
άμνλα (Νιπκπία Νδόο) αιιά 
θαη ζηελ ζύλδεζε Θόξηλζνο – 
Ξάηξα πνπ δπζθνιεύεη ηελ 
πξόζβαζε ζην ιηκάλη ηεο 
Ξάηξαο. 
 Αλαπνηειεζκαηηθό δίθηπν 

ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθώλ 
κεηαθνξώλ. 
 Υζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ 
θαη ησλ ππνδνκώλ θαη 
ειιηπήο αμηνπνίεζε ησλ 
δηεπξσπατθώλ δηθηύσλ. 
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8. Πξνώζεζε ηεο 

βηώζηκεο απαζρόιεζεο 

πςειήο πνηόηεηαο θαη 

ππνζηήξημεο ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 Σρεηηθά πςειά πνζνζηά 

απαζρόιεζεο, ζε ζρέζε κε απηά  ηεο 
Φώξαο, παξά ηε ζρεηηθή κείσζε θαηά 
ην 2011. 
 Δπαξθέο, ζε κέγεζνο, εξγαηηθό 

δπλακηθό, από ην αληίζηνηρν ηεο 
Φώξαο, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο 15-24 
εηώλ. 
 Ύπαξμε Θέληξσλ Υπνζηήξημεο ηεο 

Απαζρόιεζεο θαζώο θαη άιισλ 
δνκώλ ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο. 
 Ζ γεηηλίαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηελ 

Αηηηθή, κε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο 
ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ. 

 Έμνδνο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ από ηνλ 
αγξνηηθό ηνκέα ρσξίο αληίζηνηρεο 
επθαηξίεο απαζρόιεζεο ζηνπο άιινπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 Κείσζε ηνπ πνζνζηνύ απαζρόιεζεο. 
 Αύμεζε ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο. 
 Απμεκέλνο δείθηεο γήξαλζεο θαη 

εμάξηεζεο. 
 Φακειό εθπαηδεπηηθό επίπεδν ηνπ 

πιεζπζκνύ. 

 Αικαηώδεο αύμεζε ηεο αλεξγίαο. 

 Αλάπηπμε δξάζεσλ θαη 
πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο 
απαζρόιεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 
αλέξγσλ, απαζρνινπκέλσλ θαη 
εξγνδνηώλ. 
  Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, 
εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ 
κάζεζεο, αιιά θαη ελεξγεηηθήο 
απαζρόιεζεο, 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη απηό-
απαζρόιεζεο θ.α. 
 Ξεξαηηέξσ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ έληαζεο 
εξγαζίαο (π.ρ. εθπαίδεπζε, 
ηνπξηζκόο, πνιηηηζκόο, αλαςπρή 
θαη εζηίαζε, πγεία, θνηλσληθή 
πξόλνηα). 
 Γπλαηόηεηα ηεο Έληαμεο ησλ 

γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 
ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο 
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 Υινπνηνύκελα πξνγξάκκαηα 

πνιπαπαζρόιεζεο ζηνλ αγξνηηθό 
ρώξν. 

 Σπξξίθλσζε ηνπ 
πξσηνγελή ηνκέα, ζηνλ 
νπνίν απαζρνιείηαη ή 
απηναπαζρνιείηαη κεγάιν 
κέξνο ηνπ εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 Σηαζεξά πςειό κεξίδην 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο ζην 
ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 
αλέξγσλ. 
 Τάζε κείσζεο ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνύ 
πιεζπζκνύ. 
 Υπναπαζρόιεζε ζηνλ 

αγξνηηθό ηνκέα. 

 Αλαπνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο 
ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 
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9. Πξνώζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη θάζε 

δηάθξηζεο 

 Νκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 
 Ύπαξμε ζπιινγηθώλ θνξέσλ 

θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ 
πιεζπζκνύ. 
 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

θνηλσληθώλ ππνδνκώλ / δνκώλ ζην 
πιαίζην ηνπ ΔΣΞΑ. 

 Ξεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

βξεθνλεπηαθώλ θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ.   
 Διιηπήο ζπληνληζκόο θαη κε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκώλ πξσηνβάζκηαο 
θαη δεπηεξνβάζκηαο πγείαο.  
 Γήξαλζε γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη 

απαζρνινύκελνπ δπλακηθνύ. 
 Φακειό εθπαηδεπηηθό επίπεδν 

ζπγθξηηηθά κο ην Κ.Ν ηεο Φώξαο. 
 Γπζθνιίεο έληαμεο γπλαηθώλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

 Υςειό πνζνζηό κε νηθνλνκηθά 

ελεξγνύ πιεζπζκνύ. 

 Έληαμε ησλ γπλαηθώλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο 
ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 
νηθνλνκίαο. 

 Γπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο 
θνλδπιίσλ ηνπ ΔΣΞΑ γηα δξάζεηο 
θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο. 

 Σπλερηδόκελε θαη 

εληεηλόκελε νηθνλνκηθή 
θξίζε. 
 Αύμεζε ηεο αλεξγίαο. 
 Απμεηηθέο ηάζεηο ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 
απνθιεηζκνύ. 
 Τάζεηο αύμεζεο ηνπ κε 

νηθνλνκηθά ελεξγνύ 
πιεζπζκνύ. 
 Έμνδνο από ηελ αγνξά 

εξγαζίαο εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ λέαο ειηθίαο. 
 Κείσζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλώλ γηα πγεία-πξόλνηα. 
 Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο 
δεμηνηήησλ θαη πξνώζεζεο 
ζηελ απαζρόιεζε, ιόγσ 
απζηεξνπνίεζεο ησλ 
θαλόλσλ εθαξκνγήο 
Θξαηηθώλ Δληζρύζεσλ. 
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10. Επέλδπζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ 

απόθηεζε δεμηνηήησλ 

θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε 

 Ύπαξμε Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ΑΤΔΗ 

πνπ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ην 
πνιηηηζκηθό απόζεκα , όζν θαη κε 
ηνπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο, Υγείαο θαη 
Αζιεηηζκνύ). 

 Αμηόινγε αζιεηηθή ππνδνκή. 

 Φακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο 

απαζρνινύκελνπ δπλακηθνύ. 
 Φακειό πνζνζηό καζεηώλ θαη 

ζπνπδαζηώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ 
εθπαίδεπζεο. 
 Υςειό πνζνζηό ζρνιηθήο δηαξξνήο 

(πιεζπζκόο ειηθίαο 18-24 πνπ δε 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
θαηάξηηζε). 
 Φακειό πνζνζηό αηόκσλ ειηθίαο 30-

34 εηώλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη από ηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
 Υινπνίεζε νξηδόληησλ δξάζεσλ ζηα 

Τνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα, κε 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 
ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ Τξηηνβάζκησλ  

Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ σο 
δπλακηθώλ πόισλ αλάπηπμεο 
ζπλδεκέλσλ κε ηελ ηαπηόηεηα 
ηεο Ξεξηθέξεηαο.  
 Σπγθξάηεζε ησλ απνθνίησλ 

κε πςειό εθπαηδεπηηθό επίπεδν 
ζηελ Ξεξηθέξεηα γηα ηελ 
αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ 
παξαγσγηθό ηζηό. 
 Ξιήξεο ελεξγνπνίεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθήο 
Θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ 
από ηνλ Λ.3892/2010 ζρεηηθά κε 
ηε Γηα Βίνπ Κάζεζε. 
 Δθαξκνγή Ξεξηθεξεηαθνύ 

Σρεδίνπ Γηα Βίνπ Κάζεζεο. 

 

 Έμνδνο από ηελ αγνξά 

εξγαζίαο εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ λέαο ειηθίαο. 
 Αζηηθνπνίεζε θαη 

εξεκνπνίεζε πεξηνρώλ ηεο 
ππαίζξνπ. 
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ΟΜΑΣ Α.Ε. 11 

Σςνέσεια Πίνακα 

 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΜΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

11. Ελίζρπζε ηεο 

ζεζκηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ δεκόζησλ αξρώλ 

θαη ησλ  

ελδηαθεξόκελσλ 

θνξέσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο 

δεκόζηαο δηνίθεζεο 

 Ύπαξμε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο  

ζε πεξηθεξεηαθνύο θνξείο γηα ηελ 
πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 
έξγσλ. 
 Τν λέν λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο». 
 Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο ζην πιαίζην ησλ λέσλ 
εζληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 Ζ δεκηνπξγία δνκώλ ππνζηήξημεο 
ηεο πεξηθεξεηαθήο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο από ηελ Αηξεηή Ξεξηθέξεηα. 

 Διιηπήο ή/θαη κε ζπλεθηηθή ζηειέρσζε 

ησλ θνξέσλ / ππεξεζηώλ Γεκόζηαο 
Γηνίθεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα. 
 Έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ, 

θαζώο θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο 
ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζήο ηνπο. 
 Κε ιεηηνπξγηθέο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο κε δηαζπνξά όκνξσλ 
Τκεκάησλ ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα.  
 Απνπζία απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ρσξίο 
ηελ αλάγθε θπζηθήο κεηαθνξάο θαη 
ππνγξαθήο ηνπο. 
 Ξεξηνξηζκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο 

ελδνπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη 
ζπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ 
ππεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 

 

 Δθπαίδεπζε ζηειερώλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ζε ηνκείο επζύλεο 
ηνπο.  

 Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 
αλάπηπμεο δηαπεξηθεξεηαθήο, 
δηεζλήο θαη δηαβαζκηθήο 
ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλόεζεο. 
 Ζ δπλαηόηεηα νπζηαζηηθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκόζηαο 
Γηνίθεζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 
 Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο ζην πιαίζην ησλ λέσλ 
Δζληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 Αμηνπνίεζε πνιηηηθώλ θαη 

πξνγξακκάησλ γηα 
εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο (π.ρ. Θνηλσλία ηεο 
Ξιεξνθνξίαο). 

 Ζ κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ 
Ξεξηθέξεηα ζε ζπλάξηεζε κε 
ηελ έιιεηςε πόξσλ θαη ηελ 
αδπλακία παξνρήο 
ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 
πξνο πνιίηεο θαη 
επηρεηξήζεηο.  
 Ξξνβιήκαηα νξγάλσζεο, 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 
κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 
Υπεξεζηώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ξεινπνλλήζνπ. 
 Αδπλακίεο νξγάλσζεο θαη 

ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηώλ 
ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζηελ 
Ξεξηθέξεηα θαη ζηελ Θεληξηθή 
Γηνίθεζε. 

 Νη αληαλαθιαζηηθέο 

αληηδξάζεηο θαηά ηελ 
αλαδηνξγάλσζεο ηεο 
δεκόζηαο δηνίθεζεο. 



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

 



ΑΠ ΕΠ.ΠΡ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 2014 2015 2016 2017 2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠ1 1a T2473  Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια
Ισοδύναμα Πλήρους \ 

Απασχόλησης
1.247,00 2015 1.370,00 1.247,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%

Για τα έτη 2014, 2016, 2017 και 2018 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το Προσωπικό Ε&Α σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως αναφέρεται στο 

αντίστοιχο ΔΤΔ, αφ’ ενός ο συγκεκριμένος δείκτης μετράται ανά διετία (στα περιττά έτη), αφ’ ετέρου τα στοιχεία για το έτος 2017, καθίστανται 

διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο, με καθυστέρηση 3 ετών.

ΑΠ1 1b Τ2402
Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ως ποσοστό του Περιφερειακού 

ΑΕΠ)
Ποσοστό (%) 0,04 2011 0,06 - 0,04 - ΝΑΙ 100,0% 66,7%

Για τα έτη 2014, 2016, 2017 και 2018 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε περιφερειακό 

επίπεδο. Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο ΔΤΔ, αφ’ ενός ο συγκεκριμένος δείκτης μετράται ανά διετία (στα περιττά έτη), αφ’ ετέρου τα στοιχεία για 

το έτος 2017, καθίστανται διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο, με καθυστέρηση 3 ετών.

ΑΠ1 2b Τ2403 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ Εκατομμύρια ευρώ 177,00 2011 186,00 112,00 106,00 104,32 ΌΧΙ 58,9% 56,1%

Για τα έτη 2018 και 2017 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς τα εν λόγω στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα σε περιφερειακό 

επίπεδο, με καθυστέρηση 3 ετών. Η χαμηλή τιμή της ΑΠΑ για ΤΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 2016, σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου 

έτους (2015), αιτιολογείται από το γεγονός ότι η επιχειρηματική βάση ΤΠΕ στη Περιφέρεια έχει σημαντικό ανταγωνισμό από το Μητροπολιτικό 

κέντρο της Αθήνας, λόγω άμεσης γειτνίασης και λαμβάνοντας υπ' όψη επίσης και την πτωτική τάση των προηγούμενων ετών, καθώς επίσης και το

γεγονός ότι το 2016, δεν είχαν ενεργοποιηθεί,ακόμη, οι δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες θα συνέβαλαν στην αύξηση του 

συγκεκριμένου δείκτη.

ΑΠ1 2c Τ2474
Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες 

μέσω ΤΠΕ στην Περιφέρεια 
Αριθμός 3,00 2015 5,00 ΝΑΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ1 3a Τ2409 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Εκατομμύρια Ευρώ 6.868,00 2015 8.240,00 6.864,32 6.918,27 6.875,75 ΝΑΙ 100,1% 83,4%
Για τα έτη 2018 και 2017, μέχρι τη συγγραφή του παρόντος παραδοτέου δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς τα εν λόγω 

στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο, με καθυστέρηση 3 ετών.

ΑΠ1 3c Τ2476 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τουριστικής Δραστηριότητας Εκατομμύρια Ευρώ 1.350,00 2015 1.750,00 1.362,92 1.350,00 1.320,81 ΝΑΙ 97,8% 75,5%

Για τα έτη 2018 και 2017, μέχρι τη συγγραφή του παρόντος παραδοτέου δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς τα εν λόγω 

στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο, με καθυστέρηση 3 ετών. Η δε χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατά το 2016 έναντι εκείνης της 

τιμής βάσης (έτος 2015), δύναται να αιτιολογηθεί από την πτώση της τουριστικής κατανάλωσης, παρά την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας 

(αφίξεις).

ΑΠ1 3d Τ2407 Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας Εκατομμύρια ευρώ 3.665,51 2015 4.250,00 4.800,03 3.666,51 3.386,88 4.315,74 5.299,11 ΌΧΙ 144,6% 124,7%

Οι εξαγωγές έχουν το χαρακτηριστικό των ετήσιων μεγάλων διακυμάνσεων, εξαρτώμενες από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Τα έτη 2015 και 

2016 διαπιστώνεται μείωση σε σχέση με το 2014 και εξ' αυτού του γεγονότος προσδιορίσθηκε ο στόχος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα προσεγγίζοντας 

τις εξαγωγές του έτους 2014. Κατά τα έτη 2017 και 2018 εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες οι εξαγωγές, οφειλόμενη αυτή η αύξηση στην ιδιαίτερα 

σημαντική αύξηση των εξαγωγών στα πετρελαιοειδή (Διυλιστήρια ΠΕ Κορινθίας).

ΑΠ2Β 9a T2426 Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) Αριθμός επισκέψεων 1.019.694,00 2014 1.080.857,00 958.220,00 1.006.813,00 1.308.061,00 1.558.239,00 ΝΑΙ 152,8% 144,2%

Η διαφορά που προκύπτει σε σχέση με την τιμή βάσης του συγκεκριμένου

δείκτη για το 2014 και της τιμής επίτευξης για το ίδιο έτος, οφείλεται στην

οριστικοποίηση των δεδομένων για το συγκεκριμένο έτος, λαμβάνοντας

υπ’ όψη ότι κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ (2014), τα στοιχεία που

διαμόρφωσαν την τιμή βάσης ήταν προσωρινά.

Όσον αφορά στην θετική απόκλιση της τιμής επίτευξης του δείκτη (για το 2017 και το 2018), σε σχέση με την τιμή στόχο του, αυτή αιτιολογείται λόγω 

της μέτρησης των ωφελούμενων από υπηρεσίες Υγείας σε νέες Μονάδες Υγείας και σε νέα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της Περιφέρειας.

ΑΠ2Β 9a Τ2477 Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας Άτομα 5.500,00 2015 7.000,00 5.500,00 5.400,00 6.200,00 6.500,00 ΝΑΙ 118,2% 92,9%

ΑΠ2Β 9b Τ2412
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα 

τοπικής ανάπτυξης
Άτομα 250.000,00 2015 330.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 333.288,00 333.288,00 ΌΧΙ 133,3% 101,0%

Η τιμή επίτευξης αφορά τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό των τεσσάρων προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια, 

αφαιρουμένων των επικαλύψεων μεταξύ των περιοχών αναφοράς του κάθε Προγράμματος.

ΑΠ2Β 9c Τ2431 Κοινωνικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις 68,00 2014 100,00 68,00 - - 75,00 87,00 ΌΧΙ 127,9% 87,0% Φορείς εγγεγραμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έως το τέλος του έτους 2018.

ΑΠ2Β 9d Τ2412
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα 

τοπικής ανάπτυξης
Άτομα 250.000,00 2015 330.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 333.288,00 333.288,00 ΝΑΙ 133,3% 101,0%

Η τιμή επίτευξης αφορά τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό των τεσσάρων προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια, 

αφαιρουμένων των επικαλύψεων μεταξύ των περιοχών αναφοράς του κάθε Προγράμματος.

ΑΠ2Β 10a T2414 Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές Αριθμός 5.500,00 2012 7.750,00 6.700,00 ΝΑΙ 121,8% 86,5%

ΑΠ2Β 10a Τ2413 Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές Αριθμός 800,00 2012 1.150,00 14.400,00 ΌΧΙ 1800,0% 1252,2%
Η τιμή επίτευξης του δείκτη  προκύπτει από την διενεργηθείσα έρευνα στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 2018. Απαιτείται επικαιροποίηση των τιμών 

βάσης και στόχου.

ΑΠ3 4c Τ2485 Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας ΚΤΟΕ 57,99 2013 902,10 144,05 192,13 231,97 552,71 ΝΑΙ 953,1% 61,3%

ΑΠ3 5a Τ2478 Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας Ποσοστό (%) 30,00 2015 40,00 30,00 31,50 ΌΧΙ 105,0% 78,8%

ΑΠ3 5a Τ2479 Καμένες εκτάσεις δασών δεκαετίας μέχρι το τέλος της περιόδου Ποσοστό (%) 7,63 2013 0,13 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 ΝΑΙ 1,7% 100,0%

ΑΠ3 6a Τ2419 Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση

Ποσοστό (%) επί της 

συνολικής παραγωγής 

ΑΣΑ

5,00 2014 74,00 4,20 6,54 6,80 7,17 ΌΧΙ 143,4% 9,7% Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2018. 

ΑΠ3 6b T2420 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Άτομα 460.000,00 2014 500.000,00 460.000,00 600.000,00 ΝΑΙ 130,4% 120,0%

ΑΠ3 6b T2461
Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες 

(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Ποσοστό (%) 48,00 2014 97,00 48,00 87,10 ΝΑΙ 181,5% 89,8%

ΑΠ3 6c T2486 Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους Αριθμός 1.510.000,00 2013 2.000.000,00 1.448.074,00 1.510.761,00 1.469.342,00 1.746.143,00 1.985.619,00 ΝΑΙ 131,5% 99,3% Οι τιμές επίτευξης του στόχου αναφέρονται μόνο σε επισκέψεις σε μουσεία και κύριους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας.

ΑΠ3 6d Τ2462
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία 

διαχείρισης
Ποσοστό (%) 14,10 2014 100,00 14,10 14,10 14,10 14,10 100,00 ΝΑΙ 709,2% 100,0%

ΑΠ3 6e Τ2422 Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά κέντρα Τετ. χλμ. 150,00 2014 500,00 150,00 185,31 ΝΑΙ 123,5% 37,1% Απαιτείται διόρθωση της μονάδα μέτρησης του δείκτη από Τετρ. Χλμ σε στρέμματα.

ΑΠ4 7b T2423 Χρονοαπόσταση Λεπτά / Χλμ 1,20 2014 1,00 1,20 0,91 ΝΑΙ 129,0% 109,0%

ΑΠ4 7c Τ2481 Μετακινήσεις επιβατών από και προς την Περιφέρεια μέσω των λιμανιών της. Αριθμός 650.000,00 2011 800.000,00 830.375,00 649.853,00 727.890,00 977.712,00 894.677,00 ΌΧΙ 137,6% 111,8%
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ΑΠ ΕΠ.ΠΡ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 2014 2015 2016 2017 2018

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠ2Α 8iii CR06
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών 

από τη λήξη της συμμετοχής τους

Άτομα 40,00 2014 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ2Α 8v CR03
Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 
Άτομα 720,00 2014 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ2Α 9i 10502

 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που 

διατηρούν τη θέση

Αριθμός 853,00 2016 7.490,00 0,00 8,00 853,00 1.011,00 1.112,00 2.984,00 ΝΑΙ 349,8% 39,8%

ΑΠ2Α 9i 10902
Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών 

από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός 176,00 2014 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ2Α 9ii 05504
Aριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες 

υπηρεσίες
Αριθμός 0,00 2014 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΑΙ 0,0%

ΑΠ2Α 9ii 11104

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Άτομα 10,00 2014 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ2Α 9iii 05504
Aριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες 

υπηρεσίες
Αριθμός 0,00 2014 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 ΝΑΙ 16,7%

ΑΠ2Α 9iii 10502

 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που 

διατηρούν τη θέση

Άτομα 0,00 2016 130,00 0,00 0,00 0,00 8,00 19,00 27,00 ΝΑΙ 20,8%

ΑΠ2Α 9iii 11509
Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής 

στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ
Ποσοστό (%) 4,20 2016 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11,74 11,74 ΝΑΙ 279,5% 215,8%

ΑΠ2Α 9iv 05504
Aριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες 

υπηρεσίες
Αριθμός 0,00 2014 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΑΙ 0,0%

ΑΠ2Α 9iv 11206

Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)

Ποσοστό (%) 0% 2014 35,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΑΙ 0,0%

ΑΠ2Α 9iv 11207

Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές  στο σύνολο των 

ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην 

περιφέρεια

Ποσοστό (%) 0,72% 2016 2,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΑΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ2Α 9iv 11208
Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες  υγείας 

για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν 

 υπηρεσίες για εξαρτήσεις

Ποσοστό (%) 0% 2014 29,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΑΙ 0,0%

ΑΠ2Α 9v 11303
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Αριθμός 25,00 2014 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%

ΑΠ2Α 9vi CR06
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών 

από τη λήξη της συμμετοχής τους

Άτομα 16,00 2014 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΧΙ 0,0% 0,0%
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ΕΤΠΑ Θ.Σ.1
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας
6.000.000

ΕΤΠΑ 1a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και 

καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 

αριστείας στον τομέα της έρευνας και 

καινοτομίας και προώθηση κέντρων 

ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 1.1.1

Αύξηση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, που 

κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις 

Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες 

και προοπτικές.

T2473 Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια
Ισοδύναμα 

Πλήρους 

Απασχόλησης

1.247 2015 1.370
Κάθε δύο (2) 

χρόνια

Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης

Eurostat

*Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και 

επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών 

στη Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των 

αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.

CO24
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών 

σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχολήσης

6 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις 410 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις 20 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη

Επιχειρήσεις 400 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO26
Έρευνα καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 

που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις 50 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO28

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά.

Επιχειρήσεις 10 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΤΠΑ Θ.Σ.2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και 

της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών

5.125.000

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις 80 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις 80 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΤΠΑ 2c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 

ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 

της ηλεκτρονικής υγείας

3.250.000
1.4.1

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με 

τη χρήση ΤΠΕ.

T2474

Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή 

ευρύτερου δημοσίου τομέα που 

παρέχουν υπηρεσίες μέσω ΤΠΕ στην 

Περιφέρεια

Αριθμός 3 2015 5
Κάθε δύο (2) 

χρόνια

Υπουργείο 

Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης

Περιφέρεια

* Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, για ανάπτυξη 

υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής 

των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.

*Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη 

Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις 

απομακρυσμένες/ορεινές περιοχές.

*Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών 

της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία 

υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους 

βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.

T2475
Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου 

τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή τους με 

την αξιοποίηση ΤΠΕ

Αριθμός 6 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΤΠΑ Θ.Σ.3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 

γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 

τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

27.303.844

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
Επιχειρήσεις 350 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
Επιχειρήσεις 100 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO03

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική 

στήριξη πλην επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις 40 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη

Επιχειρήσεις
250 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις 25 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 

απασχόλησης στις επιχειρήσεις  που 

λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχολήσης

85 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO28

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά.

Επιχειρήσεις 35 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
Επιχειρήσεις 45 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
Επιχειρήσεις 45 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις 30 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 

απασχόλησης στις επιχειρήσεις  που 

λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχολήσης

100 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια1.750,00

ΕΤΠΑ

1.5.1

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΛΣΤΑΤ
Ετήσια

1

2b

Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας

Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης 

ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας

16.178.844

*Διεύρυνση και αναβάθμιση της 

πρόσβασης των επιχειρήσεων, 

των πολιτών και των επισκεπτών 

της Περιφέρειας σε διοικητικές, 

κοινωνικές και επιχειρηματικές 

υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ

*Ενημέρωση, εκπαίδευση / 

κατάρτιση και ενίσχυση της 

πληροφορικής κουλτούρας των 

πολιτών, των στελεχών της 

διοίκησης και των επιχειρήσεων 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου

3c

*Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση 

του προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και ύφεσης

*Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν 

γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου

*Εκσυγχρονισμός/ αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με την 

παροχή υψηλού επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

*Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για αξιοποίηση 

των προϊόντων της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, της 

εξωστρέφειάς τους και την αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας

*Επίλυση του χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Eurostat

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Τ

Α

Μ

Ε

Ι

Ο

ΕΤΠΑ

*Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν 

γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου

*Ενίσχυση των δεσμών του ερευνητικού 

και του επιχειρηματικού τομέα με την 

συνεργασία και την υποστήριξη της 

περιφερειακής διοίκησης

*Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για αξιοποίηση 

των προϊόντων της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, της 

εξωστρέφειάς τους και την αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

0,04 2015

ΚΩΔ.ΠΗΓΗ ΠΗΓΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

T2409

Εκατομμύρια 

Ευρώ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

Τουριστικής Δραστηριότητας

ΔΡΑΣΕΙΣ

2015

Κάθε δύο (2) 

χρόνια

1.6.17.000.000 * Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

0,06

* Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και με την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και μη τεχνολογικής 

καινοτομίας.

* Ενίσχυση / υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με προτεραιότητα για την αξιοποίηση 

τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης 

μεταποίησης και μέσω υποστηρικτικών και 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

* Ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού 

μηχανισμού και μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των 

εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και προαγωγή 

της επιχειρηματικότητας, κατά προτεραιότητα, 

σύμφωνα με τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης», 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

106

* Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού 

μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή / και ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρήσεων.

* Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και 

της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και 

τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική 

δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ.

*Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας 

για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας / 

τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγική και 

λειτουργική διαδικασία των επιχειρήσεων.

* Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

εμπορίου (όπως, ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και 

digital Marketing)..

* Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για 

ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Ετήσια8.240,00

110
Εκατομμύρια 

Ευρώ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕΤ2403

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

T2476

Εκατομμύρια 

Ευρώ
20156.868,003a

Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με τους τομείς 

προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής 

βάσης και με την εκμετάλλευση 

προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και 

καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για 

βελτίωση της παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων.

1350,00

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 

προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών
2015

1b 4.125.000

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 

συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 

έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της 

προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά 

τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 

οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην 

ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα 

συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή 

καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς 

και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών 

έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 

ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, 

ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

1.2.1

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως 

με τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 

της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 

μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 

επιχειρήσεων

1.875.000 1.3.1

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της 

ζήτησης για ΤΠΕ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

Ποσοστό (%)

Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και 

ανάπτυξη (ως ποσοστό του 

Περιφερειακού ΑΕΠ)

T2402

Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών 

για τεχνολογική και μη τεχνολογική 

καινοτομία
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ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΑΠ

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις

40
Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις

40
Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις

10
Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 

απασχόλησης στις επιχειρήσειςπου λαμβάνουν 

ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχολήσης

40 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO28

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά.

Επιχειρήσεις 25 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΚΤ Θ.Σ. 8

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης και στήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

5.174.606

ΕΚΤ 8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων

800.000 2Α1.1 

Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού 

και της απασχόλησης με καινοτομικές 

δραστηριότητες

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών 

από τη λήξη της συμμετοχής τους

Αριθμός 40 2014 50 ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ Έρευνα

* Συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων για ίδρυση 

επιχειρήσεων

* Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / 

αυτοαπασχόληση για ανέργους.

CO01
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 
Αριθμός 55 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

ΕΚΤ 8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

4.374.606 2Α2.1

Βελτίωση της θέσης των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις με αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων τους και διατήρηση των 

θέσεων απασχόλησης

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους

Αριθμός 720 2014 880 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

*Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και εργοδοτών 

ιδιωτικών ΜΜΕ κατά προτεραιότητα σύμφωνα με 

τους πυλώνες της RIS3 Πελοποννήσου.

CO05
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολούμενων
Αριθμός 1.600 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

ΕΚΤ Θ.Σ. 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης

74.398.084

10903

Άνεργοι ωφελούμενοι  από ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν 

θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη 

λήξη της συμμετοχής τους

Αριθμός 176 2014 220 ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ Έρευνα

*Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, 

επαγγελματικού προσανατολισμού και 

δημοσιότητας.

*Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – 

επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση.

*Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής 

ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

*Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης 

των αναγκών της αγοράς εργασίας

10902
Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης

Αριθμός 2.200 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

10502

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται 

από τη φροντδα εξαρτημένων ατόμων 

και που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασλιας, που κατέχουν 

θέση απασχόλησης , 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυταπασχόλησης, ή που διατηρούν τη 

θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους.

Αριθμός 853 2016 7.490
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

*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.

10501
Άτομα που αποδεσμεύονται απο την φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων
Αριθμός 14.400 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 9 Ετήσια

Πληροφοριακό 

Σύστημα/Εθνικός 

Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

Πληροφοριακό Σύστημα 

Ειδ.Γραμματείας για την 

Κοινωνική Ένταξη των 

Ρομά/συστήματα 

παρακολούθησης 

05503
Αριθμός επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός 2.850 Ετήσια

Πληροφοριακό 

Σύστημα/Εθνικός 

Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

Πληροφοριακό Σύστημα 

Ειδ.Γραμματείας για την 

Κοινωνική Ένταξη των 

Ρομά/συστήματα 

παρακολούθησης 

2Α4.2

Ενίσχυση των ατόμων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 

οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική 

ένταξή τους

11104

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως 

οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 

σε εκπαίδευση/κατάρτιση, 

συμεπριλαμβανομένης της 

αυταπασχόλησης, αμάεσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους

Αριθμός 10,0 2014 13
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata
CO15

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)

Αριθμός 70 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

Ολοκλήρωση  

αξιολόγησης 

* Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για 

ανάπτυξη Έρευνας / Τεχνολογίας και καινοτομιών στη 

παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό, με τοπικής προέλευσης των ενδιάμεσων ή 

/ και πρώτων υλών.

* Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την 

προώθηση στο εξωτερικό των μεταποιημένων 

προϊόντων τοπικής προέλευσης με την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων έρευνας και χρήση καινοτομιών.

*Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον 

αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους 

μοντέλου, με εξαγωγικό προσανατολισμό των 

παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

*Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας 

ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες.

*Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)

* Κέντρα Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. 

(Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

για Ηλικιωμένους)

*Ομάδες βελτίωσης διαβίωσης Ρομά

*Δημιουργία Παραρτημάτων / Κέντρων Ένταξης 

Μεταναστών 

*Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή 

Συμβουλευτική των Ρομά

* Δράσεις για την  αύξηση της απασχολησιμότητας, 

την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την 

ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό 

περιβάλλον.

4.250,00 Ετήσια

7.000.000

2Α4.1

9i 2Α3.1

1.7.1

1

2A

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές 

και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν 

σε διαδικασίες καινοτομίας

Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά

3d

*Διατήρηση του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, με 

παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση 

του προσωπικού των επιχειρήσεων και 

σταθεροποίησή τους στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες 

της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και ύφεσης

*Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις 

επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν 

γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου

*Εκσυγχρονισμός/ αναβάθμιση, αλλά και 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων των 

τουριστικών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με την 

παροχή υψηλού επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών

*Στήριξη των επιχειρήσεων από 

κατάλληλο μηχανισμό, για αξιοποίηση 

των προϊόντων της έρευνας και της 

τεχνολογίας, προκειμένου να 

καινοτομήσουν, για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, της 

εξωστρέφειάς τους και την αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας

*Επίλυση του χρηματοπιστωτικού 

προβλήματος που αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική και παραγωγική βάση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΤΠΑ

*Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της 

ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση 

των θέσεων απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή 

προσαρμογή των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντός τους

*Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας 

και της απασχόλησης, κυρίως στις 

εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας

*Λεπτομερής / αναλυτική και συνεχής 

παρακολούθηση των εξελίξεων στην 

αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο, 

ιδιαίτερα μέσω της συνεργασίας των 

μηχανισμών ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης με τις επιχειρήσεις και 

τους τοπικούς σχετικούς φορείς

ΕΚΤ

19.000.000

4.125.000

Βελτίωση της προσβασιμότητας των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 

ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες

 ΕΛΣΤΑΤ

90 2014 Έρευνα
Αριθμός δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες

Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων 

που πλήττονται  από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά 

εργασίας

Αύξηση της αξίας των εξαγωγών
Εκατομμύρια 

Ευρώ
Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας

**Διαλειτουργικότητα και παραγωγική 

συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων 

/ υποβαθμισμένων περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, 

οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

*Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των 

εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

*Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης 

και της σίτισης των ευρισκόμενων σε 

κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και 

υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές

*Ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

/ ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

με στόχευση σε περιοχές , για αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του και την 

αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

*Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των 

κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης περιοχές

9ii

ΕΚΤ

05504

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

3.666,51 2015

Αριθμός

Τ2407
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ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

ΑΠ

2A5.1

Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων 

που πλήττονται  από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά 

εργασίας

10502

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων 

και που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 

σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης ή που 

διατηρούν τη θέση εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

του

Αριθμός 0,0 2016 130 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

*Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και 

εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες. 

*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας.

*Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: 

οικοτροφεία, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και 

οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).

10501
Άτομα που αποδεσμεύονται απο την φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων
Αριθμός 250 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός 12 Ετήσια

Πληροφοριακό σύστημα. 

Εθνικός Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (για δράσεις 

δομών φτώχειας, ΣΥΔ, 

ΚΔΗΦ), 

Πληροφοριακό 

Σϋστημα/Εθνικός 

Μηχανισμός του 

05503
Αριθμός επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός 1.150 Ετήσια

Πληροφοριακό σύστημα. 

Εθνικός Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (για δράσεις 

δομών φτώχειας, ΣΥΔ, 

ΚΔΗΦ), 

Πληροφοριακό 

Σϋστημα/Εθνικός 

Μηχανισμός του 

11509

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν 

υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

Ποσοστό (%) 4,2 2016 5,44 Ετήσια
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Παιδείας

* Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων που 

επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις

Αριθμός 210 Ετήσια
Επιτελική δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Παιδείας

11202

Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη 

φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες 

των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

Αριθμός 60.690 Ετήσια
Υπουργείο Υγείας / Δ/νση 

ΠΦΥ

11203
Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που 

λειτουργούν
Αριθμός 17 Ετήσια

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Υγείας - ΥΠΕ

11207

Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται 

από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις 

συγχρηματοδοτούμενες δομές στο 

σύνολο των ατόμων που ωφελούνται 

από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη 

Περιφέρεαι

Ποσοστό (%) 0,72 2016 2,24 Ετήσια www.psychargos.gr *Δράσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας - Ψυχική 

Υγείας

11204
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Αριθμός 785 Ετήσια www.psychargos.gov.gr

• Δράσεις για τις Εξαρτήσεις
11205

Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας   για 

εξαρτήσεις

Αριθμός 150 Ετήσια

Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Δημιουργία και λειτουργία Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου (Δομή) Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 

για τη πρόληψη ασθενειών και τη διασφάλιση της 

Δημόσιας Υγείας

Τ2472
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 

διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας Υγείας
Αριθμός 1 Ετήσια Περιφέρεια

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός 4 Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / 

Εθνικός Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

05503
Αριθμός των επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός

125
Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / 

Εθνικός Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

* Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε 

θέματα κοινωνικής οικονομίας

*Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

*Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας.

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και 

νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας

Αριθμός

75
Ετήσια

ΠΣΚΕ

* Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

Οικονομίας
11302

Αριθμός Κέντρων στήριξης κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας
Αριθμός 1 Ετήσια ΠΣΚΕ

4

4525,00 2014

0 2014 35,7

0 2014

2A5.2

26.148.084ΕΚΤ

2Α7.1

2014

2A

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και 

των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών

11206

Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική 

και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση

3.500.000 11303ΕΚΤ

Bελτίωση της προσβασιμότητας των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 

ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες

Αριθμός δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες

Αριθμός δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες

*Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

* Αναμόρφωση των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της 

αναπηρίας.

Έρευνα

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Υγείας από 

εφαρμογές ΗΔΙΚΑ

12

Ετήσια

Ετήσια2014 29,01

Ολοκλήρωση 

μελέτης 

αξιολόγησης 

**Διαλειτουργικότητα και παραγωγική 

συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων 

/ υποβαθμισμένων περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, 

οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

*Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των 

εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

*Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης 

και της σίτισης των ευρισκόμενων σε 

κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και 

υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές

*Ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

/ ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

με στόχευση σε περιοχές , για αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του και την 

αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

*Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των 

κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης περιοχές

ΕΚΤ

9iv

9iii 12.500.000

 Ενίσχυση της ίδρυσης και της 

λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων 

και νέων φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας που η 

λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της παρέμβασης

Αριθμός

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας 

σε άτομα που πλήττονται από τη 

φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες.

Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται 

από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις 

προς το σύνολο των ατόμων που 

αιτήθηκαν υπηρεσίας για εξαρτήσεις

Ποσοστό ατόμων που πλήτονται από τη 

φτώχεια και ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τοπικών ομάδων Υγείας 

(ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που 

ωφελούνταιο από τις υπηρεσίες των 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

Ποσοστό (%)

*Δράσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας - 

Πρωτοβάθμις Φροντίδα Υγείας (ΤΟΜΥ)

* Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών 

ιατρείων / γιατροί στο σπίτι).

Έρευνα

Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης για 

τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΤΕΠΝ)

*Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

*Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών.

*Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών

*Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας.

* Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης

Αριθμός

9v

2Α6.1

2Α6.2

0

0

Βελτίωση της παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών 

εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με 

αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

05504

05504

Ποσοστό (%)

Αριθμός

11208

Ολοκλήρωση 

μελέτης 

αξιολόγησης 

Ετήσια ΠΣΚΕ
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

ΑΠ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων Αριθμός 200 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

microdata

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 1 Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / 

Εθνικός Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

05503
Αριθμός επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός 30 Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / 

Εθνικός Μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

ΕΤΠΑ Θ.Σ. 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης

14.544.125

T2426

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας 

(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, 

Τριτοβάθμια)

Αριθμός 

Επισκέψεων
1.019.694 2014 1.080.857 Ετήσια Υπουργείο Υγείας CO36

Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας
Άτομα 120.000 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

T2477
Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές 

πρόνοιας

Άτομα 5.500 2015 7.000 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Δ/νση πρόνοιας της 

Περιφέρειας

ΕΕΤΑΑ ΑΕ

CO35

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα 180 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

9b

Παροχή στήριξης για τη φυσική, 

οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός 

αστικών και αγροτικών περιοχών

1.875.000 2B2.1

Άμβλυνση των προβλημάτων 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

σε περιοχές των οικιστικών κέντρων της 

Περιφέρειας.

T2412
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των 

περιοχών που εφαρμόζονται 

προγράμματα τοπικής ανάπτυξης

Αριθμός 250.000 2015 330.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

*Δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

(ΟΧΕ) σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές , οι 

οποίες περιλαμβάνουν υποδομές που θα 

συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη.

T2433

Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της 

Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης

Αριθμός 20.000 Ετήσια
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις 35 Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις 35 Ετήσια

Σύστημα 

Παρακολούθησης

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

9d

Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

2.500.000 2B4.1

Βελτίωση των προοπτικών 

αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών 

της Περιφέρειας με προβλήματα στον 

επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους

T2412

Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των 

περιοχών που εφαρμόζονται 

προγράμματα τοπικής ανάπτυξης

Αριθμός 250.000 2015 330.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

*Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος

*Δημιουργία/Βελτίωση υποδομών άθλησης και 

αναψυχής

*Ενίσχυση της λειτουργίας ΟΤΔ για την εφαρμογή της 

στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ

T2433

Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της 

Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης

Αριθμός 45.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΤΠΑ Θ.Σ. 10

ΕΕπένδυση στην εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου μάθηση

15.000.000

Τ2413 Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές Αριθμός 800 2012 1.150
Κάθε δύο (2) 

χρόνια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

T2414 Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές Αριθμός 5.500 2012 7.750
Κάθε δύο (2) 

χρόνια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Περιφερειακή 

Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης 

ΕΤΠΑ Θ.Σ. 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα σε όλους τους τομείς

10.071.156

CO31

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών 

που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία 

ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά 430 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος 2.000.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO34

Μείωση εκπομπών αεριων θερμοκηπίου: 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 

αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 

ισοδύναμου 

CO2

1.200 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Ο Ειδικός Στόχος 

περιορίζεται στην 

πρόσβαση στις 

υποδομές υγείας.

*Ανάγκη 

προσθήκης νέου 

ειδικού 

(ομογενοποιημέν

ου) δείκτη για 

υποδομές 

πρόνοιας.

2014

1001.000.000 2Β3.1
Ενίσχυση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας
Τ2431 Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ετήσια

Υπουργείο Εργασίας, 

Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονομίας

* Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση 

κοινωνικών επιχειρήσεων

*Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και υποστήριξης για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις 68 2014

902,10 Ετήσια

3016

57,99 2013

2A

2B

3

2Α8.1

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των 

υποδομών υγείας στους κατοίκους της 

Περιφέρειας

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 

έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

6.250.000
Στρατηγικές τοπικής ανάαπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

15.000.000

*Υποστήριξη των χαμηλών 

εισοδημάτων νοικοκυριών για τη 

συνέχιση της φοίτησης των 

μαθητών αυτών των νοικοκυριών, 

στην υποχρεωτική 9ετή 

εκπαίδευση, ώστε να ανασχεθεί η 

σχολική διαρροή

**Διαλειτουργικότητα και παραγωγική 

συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων 

/ υποβαθμισμένων περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, 

οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

*Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των 

εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

*Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης 

και της σίτισης των ευρισκόμενων σε 

κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και 

υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές

*Ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

/ ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

με στόχευση σε περιοχές , για αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του και την 

αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

*Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των 

κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης περιοχές

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Αύξηση της ελκυστικότητας και της 

προσβασιμότητας του μαθητικού και 

φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές,  

προσχολικές και πανεπιστημιακές 

μονάδες αντίστοιχα.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων 

σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης

Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας του κτιριακού αποθέματος 

στην Περιφέρεια.

**Διαλειτουργικότητα και παραγωγική 

συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων 

/ υποβαθμισμένων περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, 

οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις

*Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των 

εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, 

για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού

*Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης 

και της σίτισης των ευρισκόμενων σε 

κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις 

αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και 

υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές

*Ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

/ ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

με στόχευση σε περιοχές , για αύξηση της 

απασχολησιμότητάς του και την 

αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού

*Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των 

κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

προσιτές τιμές, στις απομακρυσμένες και 

χαμηλής ανάπτυξης περιοχές

ΕΚΤ 9vi

ΕΤΠΑ 10.071.156

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την 

κατάρτιση, και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 

υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

9a

9c
Παροχή στήριξης για κοινωνικές 

επιχειρήσεις

*Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτηρίων για μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας, σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΑΠΕ

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 

κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 

στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της 

υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη 

μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού 

χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας

10a

2Β1.1

3.1.1

9.169.125

4c

2B5.1

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών 

από τηντη λήξη της συμμετοχής τους.

CR06

Τ2485 Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

ΟΠΣ-ΕΣΠΑCO35 Ετήσια1.600

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα

Έρευνα

*Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, 

επαγγελματικού προσανατολισμού και 

δημοσιότητας.

*Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – 

επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση.

*Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των 

διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου 

(συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, 

επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, 

δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, 

προώθησης στην απασχόληση και 

επιχειρηματικότητα)

*Ενίσχυση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων 

ΟΤΔ για την εφαρμογή στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ

* Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων.

* Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Αριθμός

* Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των 

βαθμίδων.

* Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης.

ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ

* Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.

*Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και 

χώρων / δομών υγιεινής.
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

ΑΠ

ΕΤΠΑ Θ.Σ. 5

Προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων

4.500.000

T2478
Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα 

αντιπλημμυρικής προστασίας
Ποσοστό (%) 30,00 2015 40

Κάθε δύο (2) 

χρόνια

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/Διεύθυνση 

Προστασίας και 

Διαχείρισης Υδάτινου 

Περιβάλλοντος

*Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και 

άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.

CO20
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός 

που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 
Άτομα 15.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO21

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός 

που ωφελείται από μέτρα δασικής 

πυροπροστασίας

Άτομα 25.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Τ2460
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 

προστασίας των ακτών
Άτομα 15.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΤΠΑ Θ.Σ. 6

Διαφύλαξη και προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων

48.618.839

ΕΤΠΑ 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 

ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 

για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 

λόγω απαιτήσεις

2.000.000 3.3.1

Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών και ειδικών αποβλήτων 

(απορριμμάτων)

Τ2419
Κλάσμα στερεών αποβλήτων που 

οδηγείται σε ανακύκλωση

Ποσοστό (%) επί 

της συνολικής 

παραγωγής ΑΣΑ

5,00 2014 74 Ετήσια

ΥΠΕΝ/Διεύθυνση 

Βιοποικιλότητας, 

Εδάφους και 

Διαχείρισης 

Αποβλήτων

*Συμπληρωματικά έργα / δράσεις ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αστικών και ειδικών απόβλητων 

(απορριμμάτων), ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην 

πηγή.

CO17
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων 
Τόνοι / έτος 1.200 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Τ2420
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη παροχή νερού

Φυσικά 

Πρόσωπα
460.000 2014 500.000

Κάθε δύο (2) 

χρόνια

ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ/Διεύθυνσ

η Προστασίας και 

Διαχείρισης Υδάτινου 

Περιβάλλοντος και 

Έρευνα Πεδίου

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης

Άτομα
45.000

Τ2461

Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση 

σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες 

(οικολογική, χημική, ποσοτική) της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Ποσοστό (%) 48,00 2014 97,00
Κάθε δύο (2) 

χρόνια

ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ/ 

Διεύθυνση 

Προστασίας και 

Διαχείρισης Υδάτινου 

Περιβάλλοντος

CO19

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 

πληθυσμού
2.000

ΕΤΠΑ 6d

Προστασία και αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προώθηση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 

δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 

υποδομών

1.875.000 3.7.1
Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των 

προστατευόμενων περιοχών
T2462

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών 

(σύνολο περιοχών Natura 2000) με 

εργαλεία διαχείρισης

Ποσοστό (%) 14,1 2014 100,0
Κάθε δύο (2) 

χρόνια

ΥΠΕΝ/Διεύθυνση 

Βιοποικιλότητας, 

Εδάφους και 

Διαχείρισης 

*Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών 

NATURA.
CO23

Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια 

οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης

Εκτάρια 57.000

Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

3.6.1
Αύξηση της λειτουργικότητας των 

αστικών κέντρων

3.6.2 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Αυξημένες 

ανάγκες 

πρόληψης και 

αντιμετώπισης 

έντονων και 

εκτεταμένων 

συνεπειών των 

φυσικών 

καταστροφών 

(πυρκαγιές, 

πλημμύρες, 

διάβρωση) ως 

συνέπεια της 

Κλιματικής 

Αλλαγής.

2.000.000

Ο Ειδικός Στόχος 

περιορίζεται 

αποκλειστικά στη 

διαχείριση 

πόσιμου ύδατος, 

ενώ 

περιλαμβάνονται 

και δράσεις για τη 

διαχείριση υγρών 

αποβλήτων.

3.5.1

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς ως πόλου 

έλξης επισκεπτών

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

*Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής 

ανάπτυξης.

*Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

25.000CO38

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

500,00

1.510.000

150,00

20137,63

3

5a

4.500.000

3.2.1

*Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την 

ολοκλήρωση / συμπλήρωση των 

αναγκαίων υποδομών διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας 

(2.000-15.000 κατοίκων), καθώς και για 

οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, των 

οποίων τα λύματα επηρεάζουν 

περιβαλλοντικά οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές της Περιφέρειας

*Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την 

προώθηση της ανακύκλωσης 

απορριμμάτων στην πηγή

*Προστασία και ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων για ύδρευση

*Ορθολογική αξιοποίηση, προστασία και 

ανάπτυξη, ως ενιαίο σύνολο, των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας, τόσο του αστικού 

περιβάλλοντος, όσο και του 

περιβάλλοντος της υπαίθρου

*Διαλειτουργικότητα και παραγωγική 

συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων 

/ υποβαθμισμένων περιοχών, με τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, 

οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές 

συγκεντρώσεις Ολοκλήρωση / 

συμπλήρωση των αναγκαίων υποδομών 

διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε 

οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, των 

οποίων τα λύματα επηρεάζουν 

περιβαλλοντικά / οικολογικά ευαίσθητες 

ή / και τουριστικές περιοχές των νησιών 

της Περιφέρειας.

* Κάλυψη του Ευρωπαϊκού 

Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και εφ’ 

όσον αυτό δεν είναι δυνατόν να 

καλυφθεί στο σύνολό του για τα υγρά 

απόβλητα από το Τομεακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, το ΠΕΠ θα συμβάλλει κατ’ 

αναλογία των πόρων του, προς αυτήν την 

κατεύθυνση.

* Διαλογή στην πηγή στερεών οικιακών 

αποβλήτων και επί τόπου διαχείριση σε 

μικρή κλίμακα, κυρίως των υλικών 

συσκευασίας.

* Προστασία και ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων για ύδρευση.

* Ορθολογική αξιοποίηση, προστασία και 

ανάπτυξη, ως ενιαίο σύνολο, των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 

Περιφέρειας, τόσο του αστικού 

περιβάλλοντος, όσο και του 

περιβάλλοντος της υπαίθρου.

* Προστασία και ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας, καθώς και μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

* Προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων, με ταυτόχρονη βελτίωση του 

οικολογικού αποτυπώματος.

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 

αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 

πόλεων, την αναζωογόνηση και την 

απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 

προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 

θορύβου

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε 

να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 

για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 

λόγω απαιτήσεις

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ 6e

6b

6cΕΤΠΑ

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς

*Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των 

ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή καθώς και των 

τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

ΕΤΠΑ

*Προστασία και ανάδειξη των χώρων φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση της 

ελκυστικότητάς τους

CO09
ΟΠΣ-ΕΣΠΑΕτήσια37.000

Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας 

του πληθυσμού της Περιφέρειας και της 

περιουσίας του από φυσικές 

καταστροφές

ΟΠΣ-ΕΣΠΑΕτήσια

Επισκέψεις / 

έτος

Τετραγωνικά 

Μέτρα

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών

Τ2486

Τ2479

10.568.839

17.500.000

T2422

16.675.000

Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος
3.4.1 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

* Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης 

πόσιμου νερού.

* Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των 

υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, 

σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε 

τουριστικές περιοχές.

*Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση 

και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Πυροσβεστικό Σώμα

*Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και 

δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των 

κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των 

εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / 

κατολισθήσεις..

* Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για 

πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές..

*Έργα πυροπροστασίας των δασών ή / και άλλων 

έργων πρόληψης καταστροφών ως αποτέλεσμα 

δασικών πυρκαγιών..

Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά 

οικιστικά κέντρα
Τετ. Χλμ. 2014

Ετήσια3

2015

Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους Αριθμός

Ποσοστό (%)Καμένες εκτάσεις δασών δεκαετίας μέχρι 

το τέλος της περιόδου

σελ. 5 από 6
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ΑΠ

ΕΤΠΑ Θ.Σ. 7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 

της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων

67.917.125

CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. 26 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών

χλμ. 30 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΕΤΠΑ 7c

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 

περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα 

οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 

πλωτών οδών και των θαλάσσιων 

μεταφορών, των λιμένων, των 

πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την 

προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας

1.000.000 4.2.1
Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας
T2481

Μετακινήσεις επιβατών από και προς 

την Περιφέρεια μέσω των λιμανιών της
Αριθμός 650.000 2015 800.000,00 Ετήσια ΕΛΣΤΑΤ

*Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών 

της Περιφέρειας
Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες

Φυσικά 

πρόσωπα

30.000 Ετήσια ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

* Ύπαρξη 

αυξημένης 

ανάγκης για τη 

δημιουργία της 

δυνατότητας 

άμεσης ένταξης 

ενός νέου ώριμου 

τεχνικά 

έργου/πράξης 

κατασκευής/επέκ

τασης δικτύων 

Φυσικού Αερίου 

στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, 

με την προοπτική 

ολοκλήρωσής του 

εντός της 

τρέχουσας 

προγραμματικής 

περιόδου.

* Ανάγκη 

αντικατάστασης 

του δείκτη Τ2833, 

για λόγους 

ομογενοποίησης/ 

συστηματοποίσης 

των δεικτών 

εκροών

1,001,20 2015

4

Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, 

πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών 

της Περιφέρειας με το κύριο οδικό 

δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες

4.1.17b 66.917.125ΕΤΠΑ

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 

μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-

Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων

*Μεταφορική / οδική σύνδεση των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών με 

τους κεντρικούς οδικούς άξονες, ή/ και 

με τις πύλες εισόδου / εξόδου της 

Περιφέρειας

*Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και 

βελτίωση διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών οδικών και 

σιδηροδρομικών συνδέσεων

*Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και 

βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων 

της Περιφέρειας

*Σύνδεση οικιστικών κέντρων, 

τουριστικών / πολιτιστικών περιοχών και 

παραγωγικών κέντρων της Περιφέρειας, 

με το κύριο οδικό και λιμενικό δίκτυο και 

τις πύλες εισόδου / εξόδου της 

Περιφέρειας

ΧρονοαπόστασηΤ2423 min / km

* Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας.

*Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή /και ανάπτυξη 

συστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών και της 

ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης σημασίας για την 

συνδεσιμότητα της Περιφέρειας.

* Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων 

του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας.

Έρευνα πεδίου
ΕΕΥ 2018

ΤΕΥ

σελ. 6 από 6



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

 



Π/Υ ΕΠ. ΠΡΟΤ. Π/Υ ΚΑΤ. ΠΑΡ. Π/Υ ΕΠ. ΠΡΟΤ. Π/Υ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΑΠ01

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

38.428.844 058, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 079, 082 38.428.844 38.428.844 38.428.844 0 0

Θ.Σ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 6.000.000 058, 062, 064, 065 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0

Ε.Π. 1a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 

τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 058

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 

της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

062
Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς 

όφελος ΜΜΕ
625.000 625.000 0

064
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, 

διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)
2.875.000 2.875.000 0

065

Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε 

επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην 

ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

625.000 625.000 0

Θ.Σ 2
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
5.125.000 079, 082 5.125.000 5.125.000 5.125.000 0 0

Ε.Π. 2b
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,  ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για 

ΤΠΕ
1.875.000 082

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), 

ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

Ε.Π. 2c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 

ηλεκτρονικής υγείας

3.250.000 079

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων 

ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκων, ηλεκτρονικού περιεχομένου και 

ηλεκτρονικού τουρισμού)

3.250.000 3.250.000 3.250.000 0 0

Θ.Σ 3
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
27.303.844 066, 067, 071 27.303.844 27.303.844 27.303.844 0 0

067

Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και 

παράγωγες εταιρείες (spin outs))

13.678.844 13.678.844 0 0

071

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που 

συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην 

κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες)

2.500.000 2.500.000 0 0

Ε.Π. 3c
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών·
7.000.000 075 Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0

Ε.Π. 3d
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 

αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας·
4.125.000 066

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
4.125.000 4.125.000 4.125.000 0 0

ΑΠ2Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
79.572.690 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114 79.572.690 79.572.690 79.572.690 0 0

Θ.Σ 8
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού
5.174.606 104, 106 5.174.606 5.174.606 5.174.606 0 0

Ε.Π. 8iii
 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 800.000 800.000 0 0

Ε.Π. 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. 4.374.606 106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 4.374.606 4.374.606 4.374.606 0 0

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 74.398.084 109, 110, 111, 112, 113, 114 74.398.084 74.398.084 74.398.084 0 0

Ε.Π. 9i
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
19.000.000 109

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
19.000.000 21.500.000 21.500.000 2.500.000 2.500.000

Ε.Π. 9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 10.500.000 10.500.000 3.500.000 3.500.000

Ε.Π. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 12.500.000 12.500.000 0 0

Ε.Π. 9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

26.148.084 112

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας

26.148.084 20.148.084 20.148.084 -6.000.000 -6.000.000

Ε.Π. 9v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση

3.500.000 113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση

3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0

Ε.Π. 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων· 6.250.000 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 6.250.000 6.250.000 6.250.000 0 0

ΔΙΑΦΟΡΑ

04.125.000

16.178.844

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ
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Ε.Π. 1b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 

συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 

οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της 

ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 

ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 

δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 

ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση 

των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

4.125.000

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

Ε.Π. 3a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 

μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

16.178.844

Σελ. 1 από 3



Π/Υ ΕΠ. ΠΡΟΤ. Π/Υ ΚΑΤ. ΠΑΡ. Π/Υ ΕΠ. ΠΡΟΤ. Π/Υ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΑΠ2Β ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 29.544.125 049, 050, 051, 052, 053, 055, 073, 097 29.544.125 33.544.125 33.544.125 4.000.000 4.000.000

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 14.544.125 053, 055, 073, 097 14.544.125 18.544.125 18.544.125 4.000.000 4.000.000

053 Υποδομές στον τομέα της υγείας 5.794.125 10.494.125 4.700.000

055 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 3.375.000 3.375.000 0

Ε.Π. 9b
Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 

κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών
1.875.000 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

Ε.Π. 9c Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 1.000.000 073 Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 1.000.000 300.000 300.000 -700.000 -700.000

Ε.Π. 9d
Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων
2.500.000 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0

Θ.Σ 10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
15.000.000 049, 050, 051, 052 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0

049 Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.000.000 1.000.000 0

050 Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων 1.250.000 1.250.000 0

051 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 9.000.000 9.000.000 0

052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 3.750.000 3.750.000 0

ΑΠ03
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
63.189.995 013, 014, 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 087, 090, 091, 092, 094, 094, 095 63.189.995 63.189.995 63.189.995 0 0

Θ.Σ 4
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς
10.071.156 013, 014 10.071.156 10.071.156 10.071.156 0 0

013
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά 

μέτρα
5.000.000 5.000.000 0

014
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης 

και υποστηρικτικά μέτρα
5.071.156 5.071.156 0

Θ.Σ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 4.500.000 087 4.500.000 8.500.000 8.500.000 4.000.000 4.000.000

Ε.Π. 5a
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών 

που βασίζονται στο οικοσύστημα
4.500.000 087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

4.500.000 8.500.000 8.500.000 4.000.000 4.000.000

Θ.Σ 6
Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων
48.618.839 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 090, 091, 092, 094, 094, 095 48.618.839 44.618.839 44.618.839 -4.000.000 -4.000.000

017
Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της 

διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)
750.000 750.000 0

023

Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου 

θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και 

κομποστοποίησης)

1.250.000 1.250.000 0

020
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης 

και διανομής)
8.750.000 8.750.000 0

021

Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής 

στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των 

συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

6.250.000 6.250.000 0

022 Επεξεργασία λυμάτων 2.500.000 2.500.000 0

091 Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών 3.750.000 3.750.000 0

092 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 6.000.000 6.000.000 0

094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 6.925.000 6.925.000 0

Ε.Π. 6d

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των 

υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 

υποδομών.

1.875.000 086 Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

083 Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 1.875.000 1.165.367 -709.633

090 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 6.243.839 3.880.726 -2.363.113

094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 1.200.000 745.835 -454.165

095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 1.250.000 776.911 -473.089

4.700.000

10.071.156

2.000.000

17.500.000

16.675.000

6.568.839

13.869.125

15.000.000

Ε.Π. 9a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση 

στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση 

από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

9.169.125

Ε.Π. 10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
15.000.000

Ε.Π. 4c

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης·

10.071.156

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, 

την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

10.568.839

Ε.Π. 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.000.000

Ε.Π. 6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

17.500.000

Ε.Π. 6c Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· 16.675.000

Ε.Π. 6e -4.000.000

0

0

0

0

0

Σελ. 2 από 3



Π/Υ ΕΠ. ΠΡΟΤ. Π/Υ ΚΑΤ. ΠΑΡ. Π/Υ ΕΠ. ΠΡΟΤ. Π/Υ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΑΠ04
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
67.917.125 031, 034, 036, 040, 044 67.917.125 63.917.125 63.917.125 -4.000.000 -4.000.000

Θ.Σ 7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων
67.917.125 031, 034, 036, 040, 044 67.917.125 63.917.125 63.917.125 -4.000.000 -4.000.000

031 Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 34.955.875 26.500.000 -8.455.875

034
Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί 

ή τοπικοί)
19.461.250 15.450.000 -4.011.250

036 Μεταφορές πολλαπλών μέσων 8.750.000 4.600.000 -4.150.000

040 Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 3.750.000 1.867.125 -1.882.875

Ε.Π. 7c

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των 

λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την 

προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

1.000.000 044

Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της 

ζήτησης, των συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών 

ΤΠ)

1.000.000 500.000 500.000 -500.000 -500.000

Ε.Π. 7e

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της 

ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω 

της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

007 Φυσικό Αέριο 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

ΑΠ05 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 4.417.840 4.417.840 4.417.840 0 0

121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 2.767.840 2.767.840 0

122 Αξιολόγηση και μελέτες 600.000 600.000 0

123 Πληροφόρηση και επικοινωνία 1.050.000 1.050.000 0

ΑΠ06 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249 1.448.249 1.448.249 1.448.249 0 0

121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 753.056 753.056 0

122 Αξιολόγηση και μελέτες 307.024 307.024 0

123 Πληροφόρηση και επικοινωνία 388.169 388.169 0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 284.518.868 284.518.868 284.518.868 284.518.868 0 0

ΕΤΠΑ 203.497.929 203.497.929 203.497.929 203.497.929 0 0

ΕΚΤ 81.020.939 81.020.939 81.020.939 81.020.939 0 0

1.448.249

48.417.125

4.417.840

ΤΒ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249

Ε.Π. 7b

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων·

66.917.125

ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840

-18.500.000

0

0

Σελ. 3 από 3



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.
ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

ΕΣΠΑ Θ..1
Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ
6.000.000

ΕΣΠΑ 1a

Ενίςχυςθ υποδομϊν ζρευνασ και 

καινοτομίασ και ικανοτιτων ανάπτυξθσ 

αριςτείασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και 

καινοτομίασ και προϊκθςθ κζντρων 

ικανότθτασ, ιδίωσ των κζντρων 

ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ

1.875.000 1.1.1

Αφξθςθ των ερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτθν Περιφζρεια, που 

κατά κφριο λόγο εξυπθρετοφν τισ 

Περιφερειακζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ 

και προοπτικζσ.

T2473 Προςωπικό Ε&Α ςτθν Περιφζρεια
Ιςοδφναμα 

Πλιρουσ 

Απαςχόλθςθσ

1.247 2015 1.370
Κάκε δφο (2) 

χρόνια

Εκνικό Κζντρο 

Σεκμθρίωςθσ

Eurostat

*Ενίςχυςθ τθσ αναβάκμιςθσ, ςυμπλιρωςθσ ι / και επζκταςθσ ι 

και δθμιουργίασ ερευνθτικϊν υποδομϊν ςτθ Πελοπόννθςο, 

κυρίωσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ 

Περιφζρειασ.

CO24
Ζρευνα, καινοτομία: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε 

φορείσ που λαμβάνουν ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχολιςθσ

6 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 410 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ 20 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO04
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν μθ οικονομικι ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 400 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO26
Ζρευνα καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 

ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ιδρφματα
Επιχειριςεισ 50 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO28

Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 

λαμβάνουν ενίςχυςθ για να ειςάγουν νζα 

προϊόντα ςτθν αγορά.

Επιχειριςεισ 10 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ Θ..2

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και 

τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν των 

πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν

5.125.000

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 80 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ 80 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ 2c

Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ ςτον τομζα 

τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, τθσ 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ 

ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και 

τθσ θλεκτρονικισ υγείασ

3.250.000
1.4.1

Παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ 

με τθ χριςθ ΣΠΕ.

T2474

Κατθγορίεσ φορζων δθμοςίου ι ευρφτερου 

δθμοςίου τομζα που παρζχουν υπθρεςίεσ 

μζςω ΣΠΕ ςτθν Περιφζρεια

Αρικμόσ 3 2015 5
Κάκε δφο (2) 

χρόνια

Τπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ

Περιφζρεια

* Ενίςχυςθ των φορζων πολιτιςμοφ και τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ, για ανάπτυξθ υποδομϊν και 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ προβολισ των πολιτιςτικϊν πόρων τθσ 

Περιφζρειασ.

*Ενίςχυςθ των φορζων του τομζα τθσ υγείασ ςτθ Περιφζρεια 

για ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ υγείασ, 

κυρίωσ ςτισ απομακρυςμζνεσ/ορεινζσ περιοχζσ.

*Ενίςχυςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν τθσ 

Περιφζρειασ για δθμιουργία και λειτουργία υποδομισ παροχισ 

υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ ςτουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ 

τομείσ.

T2475
Φορείσ του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου 

τομζα που αναβακμίηουν τθν υποδομι τουσ με 

τθν αξιοποίθςθ ΣΠΕ

Αρικμόσ 6 Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ Θ..3

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων και του 

γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΣΑΑ) και του 

τομζα τθσ αλιείασ και τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΣΘΑ)

27.303.844

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν ςτιριξθ 
Επιχειριςεισ 350 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ 
Επιχειριςεισ 100 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO03

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν οικονομικι ςτιριξθ πλθν 

επιχορθγιςεων

Επιχειριςεισ 40 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO04
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν μθ οικονομικι ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

250 Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

CO05
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ νζων 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 25 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO08
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ  που λαμβάνουν 

ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχολιςθσ

85 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO28
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 

λαμβάνουν ενίςχυςθ για να ειςάγουν νζα 

προϊόντα ςτθν αγορά.

Επιχειριςεισ 35 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν ςτιριξθ 
Επιχειριςεισ 45 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ 
Επιχειριςεισ 45 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO05
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ νζων 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 30 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO08
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ  που λαμβάνουν 

ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχολιςθσ

100 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

40
Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ

40
Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO05
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ νζων 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

10
Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO08
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισπου λαμβάνουν 

ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχολιςθσ

40 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO28
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 

λαμβάνουν ενίςχυςθ για να ειςάγουν νζα 

προϊόντα ςτθν αγορά.

Επιχειριςεισ 25 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ
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1.5.2

Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020

Ποςοςτό (%)

Επιχειρθματικζσ δαπάνεσ για ζρευνα και 

ανάπτυξθ (ωσ ποςοςτό του Περιφερειακοφ 

ΑΕΠ)

T2402

Αφξθςθ των επιχειρθματικϊν δαπανϊν 

για τεχνολογικι και μθ τεχνολογικι 

καινοτομία

ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

1b 4.125.000

Προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν 

ζρευνα και καινοτομία, ανάπτυξθ δεςμϊν και 

ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων, κζντρων 

ζρευνασ και ανάπτυξθσ και του τομζα τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ 

προαγωγισ επενδφςεων ςτθν ανάπτυξθ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθ μεταφορά 

τεχνολογίασ, ςτθν κοινωνικι καινοτομία, ςτθν 

οικολογικι καινοτομία, ςτισ εφαρμογζσ παροχισ 

δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ 

ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα ςυμπλζγματα 

φορζων και ςτθν ανοιχτι καινοτομία μζςω 

ευφυοφσ εξειδίκευςθσ, κακϊσ και ςτιριξθ τθσ 

τεχνολογικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, 

δοκιμαςτικϊν δράςεων, ενεργειϊν ζγκαιρθσ 

επικφρωςθσ προϊόντων, προθγμζνων 

ικανοτιτων παραγωγισ και πρϊτθσ παραγωγισ, 

ειδικά ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, και διάδοςθ των 

τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ

1.2.1

Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ 

με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ 

τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων, 

μεταξφ άλλων μζςω φυτωρίων 

επιχειριςεων

1.875.000 1.3.1

Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΣΠΕ, 

θλεκτρονικό εμπόριο και αφξθςθ τθσ 

ηιτθςθσ για ΣΠΕ

2b

2015Σ24071.7.1

6.868,003a

Κδρυςθ νζων καινοτόμων επιχειριςεων, 

ςφμφωνα με τουσ τομείσ 

προτεραιότθτασ τθσ ςτρατθγικισ RIS3 

τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου.

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιχειρθματικισ 

βάςθσ και με τθν εκμετάλλευςθ 

προϊόντων ζρευνασ, τεχνολογίασ και 

καινοτομιϊν από υφιςτάμενεσ ΜΜΕ, 

για βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ ι / και για τθν 

ανάπτυξθ νζων προϊόντων.

τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ 

επζκταςθσ προθγμζνων ικανοτιτων για 

τθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν
2015

Αφξθςθ τθσ αξίασ των εξαγωγϊν
Εκατομμφρια 

Ευρϊ

T2476

Αξία εξαγωγϊν τθσ Περιφζρειασ

1350,00

3.666,51

Αφξθςθ τθσ Ακακάριςτθσ 

Προςτικζμενθσ Αξίασ

Εκατομμφρια 

Ευρϊ
Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία ΣΠΕΣ2403

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

0,06

* Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ ι / και για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων 

και με τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων Ε&Α και μθ 

τεχνολογικισ καινοτομίασ.

* Ενίςχυςθ / υποςτιριξθ τθσ ίδρυςθσ καινοτόμων επιχειριςεων, 

με προτεραιότθτα για τθν αξιοποίθςθ τοπικϊν αγροτικϊν 

προϊόντων δεφτερθσ μεταποίθςθσ και μζςω υποςτθρικτικϊν και 

χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν.

* Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ υποςτθρικτικοφ μθχανιςμοφ και 

μζςων για ίδρυςθ, ανάπτυξθ των εργαςιϊν καινοτόμων 

επιχειριςεων και προαγωγι τθσ επιχειρθματικότθτασ, κατά 

προτεραιότθτα, ςφμφωνα με τθ «τρατθγικι Ζξυπνθσ 

Εξειδίκευςθσ», ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου.

106

* Δθμιουργία και λειτουργία υποςτθρικτικοφ μθχανιςμοφ και 

μζςων για ίδρυςθ ι / και ανάπτυξθ καινοτόμων επιχειριςεων.

* Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ, ι / και τθσ 

χριςθσ των αποτελεςμάτων ζρευνασ και τεχνολογίασ, ςτθν 

παραγωγικι και εμπορικι δραςτθριότθτα, υφιςτάμενων και 

νζων ΜΜΕ.

*Ενίςχυςθ των ςυμφωνθτικϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ 

επιχειριςεων και φορζων ζρευνασ και καινοτομίασ για 

ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ / τεχνολογίασ και 

καινοτομιϊν ςτθ παραγωγικι και λειτουργικι διαδικαςία των 

επιχειριςεων.

* Ενίςχυςθ επενδφςεων για ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

(όπωσ, θλεκτρονικό επιχειρείν ι / και digital Marketing).

* Ενίςχυςθ υφιςτάμενων ι νζων επιχειριςεων, για ανάπτυξθ ι / 

και χριςθ τεχνολογιϊν ΣΠΕ, ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ.

Ετιςια8.240,00

110

* Ενίςχυςθ τθσ Κδρυςθσ και Λειτουργίασ Νζων Σουριςτικϊν 

Μικρομεςαίων Επιχειριςεων

1.6.17.000.000

4.125.000  ΕΛΣΑΣ

ΠΗΓΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ

T2409

Εκατομμφρια 

Ευρϊ
Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία Σουριςτικισ 

Δραςτθριότθτασ

ΔΡΑΕΙ

2015

Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

Σ

Α

Μ

Ε

Ι

Ο

ΕΣΠΑ

*φνδεςθ τθσ ζρευνασ και τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, με τισ 

επιχειριςεισ και τον παραγωγικό ιςτό, εν 

γζνει, τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου

*Ενίςχυςθ των δεςμϊν του ερευνθτικοφ και 

του επιχειρθματικοφ τομζα με τθν ςυνεργαςία 

και τθν υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ 

διοίκθςθσ

*τιριξθ των επιχειριςεων από κατάλλθλο 

μθχανιςμό, για αξιοποίθςθ των προϊόντων τθσ 

ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ, προκειμζνου να 

καινοτομιςουν, για αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ, τθσ εξωςτρζφειάσ 

τουσ και τθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ 

προςτικζμενθσ αξίασ

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

0,04 2015

ΚΩΔ.ΠΗΓΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Eurostat

*Διατιρθςθ του επιχειρθματικοφ και 

παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ Περιφζρειασ, με 

παράλλθλθ διατιρθςθ και αναβάκμιςθ του 

προςωπικοφ των επιχειριςεων και 

ςτακεροποίθςι τουσ ςτθν εςωτερικι και 

διεκνι αγορά, αντιμετωπίηοντασ 

αποτελεςματικά τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ 

οικονομικισ, χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ και 

φφεςθσ

*φνδεςθ τθσ ζρευνασ και τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, με τισ 

επιχειριςεισ και τον παραγωγικό ιςτό, εν 

γζνει, τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου

*Εκςυγχρονιςμόσ/ αναβάκμιςθ, αλλά και 

διεφρυνςθ των δραςτθριοτιτων των 

τουριςτικϊν επιχειριςεων τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου με τθν παροχι υψθλοφ 

επιπζδου τουριςτικϊν υπθρεςιϊν

*τιριξθ των επιχειριςεων από κατάλλθλο 

μθχανιςμό, για αξιοποίθςθ των προϊόντων τθσ 

ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ, προκειμζνου να 

καινοτομιςουν, για αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ, τθσ εξωςτρζφειάσ 

τουσ και τθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ 

προςτικζμενθσ αξίασ

*Επίλυςθ του χρθματοπιςτωτικοφ 

προβλιματοσ που αντιμετωπίηει θ 

επιχειρθματικι και παραγωγικι βάςθ τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου ΕΣΠΑ

*Διεύπςνζη και αναβάθμιζη ηηρ 

ππόζβαζηρ ηων επισειπήζεων, ηων 

πολιηών και ηων επιζκεπηών ηηρ 

Πεπιθέπειαρ ζε διοικηηικέρ, κοινωνικέρ 

και επισειπημαηικέρ ςπηπεζίερ, με 

σπήζη ΤΠΕ

*Ενημέπωζη, εκπαίδεςζη / καηάπηιζη 

και ενίζσςζη ηηρ πληποθοπικήρ 

κοςληούπαρ ηων πολιηών, ηων 

ζηελεσών ηηρ διοίκηζηρ και ηων 

επισειπήζεων ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Πελοποννήζος

3c

3d

Διεφρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ και χριςθσ 

ΣΠΕ ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, από τισ 

επιχειριςεισ τθσ Περιφζρειασ

16.178.844

1

ΕΣΠΑ

τιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να 

αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ 

και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν 

ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ

ΕΛΣΑΣ
Ετιςια

2015

1.5.1

ΕΣΠΑ ΕΛΣΑΣ

4.250,00

ΕΛΣΑΣ

Ετιςια

Ετιςια

1.750,00

ΕΣΠΑ
Εκατομμφρια 

Ευρϊ

* Ενίςχυςθ / υποςτιριξθ των Επιχειριςεων για ανάπτυξθ 

Ζρευνασ / Σεχνολογίασ και καινοτομιϊν ςτθ παραγωγι και 

διάκεςθ των προϊόντων τουσ ςτο εξωτερικό, με τοπικισ 

προζλευςθσ των ενδιάμεςων ι / και πρϊτων υλϊν.

* Ενίςχυςθ / υποςτιριξθ των Επιχειριςεων για τθν προϊκθςθ 

ςτο εξωτερικό των μεταποιθμζνων προϊόντων τοπικισ 

προζλευςθσ με τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων ζρευνασ και 

χριςθ καινοτομιϊν.

*Ενίςχυςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων για τον 

αναπροςδιοριςμό του επιχειρθματικοφ τουσ μοντζλου, με 

εξαγωγικό προςανατολιςμό των παραγωγικϊν και εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων τουσ.
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020

ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΠΗΓΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΔΡΑΕΙΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

Σ

Α

Μ

Ε

Ι

Ο

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.ΠΗΓΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΚΣ Θ.. 8

Προϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και 

ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και ςτιριξθ τθσ 

κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ

5.174.606

ΕΚΣ 8iii

Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και 

δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων

800.000 2Α1.1 

Διεφρυνςθ του επιχειρθματικοφ ιςτοφ 

και τθσ απαςχόλθςθσ με καινοτομικζσ 

δραςτθριότθτεσ

CR06

υμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ 

απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθ 

λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ

Αρικμόσ 40 2014 50
ΕΕΤ 2018 και 

ΣΕΤ
Ζρευνα

* υμβουλευτικι Τποςτιριξθ ανζργων για ίδρυςθ επιχειριςεων

* Ενίςχυςθ τθσ ίδρυςθσ επιχειριςεων / αυτοαπαςχόλθςθ για 

ανζργουσ.

CO01
Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια 

ανζργων 
Αρικμόσ 55 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

ΕΚΣ 8v

Προςαρμογι των εργαηομζνων, των 

επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν ςτισ 

αλλαγζσ

4.374.606 2Α2.1

Βελτίωςθ τθσ κζςθσ των εργαηομζνων 

ςε επιχειριςεισ με αναβάκμιςθ των 

δεξιοτιτων τουσ και διατιρθςθ των 

κζςεων απαςχόλθςθσ

CR03
υμμετζχοντεσ που αποκτοφν εξειδίκευςθ 

αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Αρικμόσ 720 2014 880 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

*Ανάπτυξθ δεξιοτιτων εργαηομζνων και εργοδοτϊν ιδιωτικϊν 

ΜΜΕ κατά προτεραιότθτα ςφμφωνα με τουσ πυλϊνεσ τθσ RIS3 

Πελοποννιςου.

CO05
Απαςχολοφμενοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

αυτοαπαςχολοφμενων
Αρικμόσ 1.600 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

ΕΚΣ Θ.. 9

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε 

διάκριςθσ

74.398.084

10903

Άνεργοι ωφελοφμενοι  από ενεργθτικζσ 

πολιτικζσ απαςχόλθςθσ που κατζχουν κζςθ 

εργαςίασ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ

Αρικμόσ

176

216

2014

220

270

ΕΕΤ 2018 και 

ΣΕΤ
Ζρευνα

*Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυμβουλευτικισ, επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και δθμοςιότθτασ.

*Κατάρτιςθ / απόκτθςθ εργαςιακισ – επαγγελματικισ 

εμπειρίασ, με πρακτικι άςκθςθ.

*τοχευμζνα μζτρα ενίςχυςθσ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ και 

τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων και 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.

*Ανάπτυξθ Περιφερειακοφ Μθχανιςμοφ διάγνωςθσ των 

αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ

10902
Άνεργοι ωφελοφμενοι από ενεργθτικζσ πολιτικζσ 

απαςχόλθςθσ
Αρικμόσ

2.200

2.700

Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

10502

υμμετζχοντεσ που αποδεςμεφονται από τθ 

φροντδα εξαρτθμζνων ατόμων και που 

δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςλιασ, 

που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ , 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυταπαςχόλθςθσ, ι 

που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, αμζςωσ 

μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.

Αρικμόσ 853 2016 7.490
Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

*Ενίςχυςθ τθσ παροχισ φροντίδασ και φιλοξενίασ παιδιϊν 

(παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονθπιακοί ςτακμοί, ΚΔΑΠ κλπ) για 

άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν ςε νοικοκυριά 

που απειλοφνται από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό.

10501
Άτομα που αποδεςμεφονται απο τθν φροντίδα 

εξαρτθμζνων ατόμων
Αρικμόσ 14.400 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ

9

13

Ετιςια

Πλθροφοριακό φςτθμα/Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ

Πλθροφοριακό φςτθμα Ειδ.Γραμματείασ 

για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των 

Ρομά/ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ 

δικαιοφχων (για τισ δράςεισ προσ τουσ 

Ρομά)

05503
Αρικμόσ επωφελοφμενων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ

2.850

25.000
Ετιςια

Πλθροφοριακό φςτθμα/Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ

Πλθροφοριακό φςτθμα Ειδ.Γραμματείασ 

για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των 

Ρομά/ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ 

δικαιοφχων (για τισ δράςεισ προσ τουσ 

Ρομά)

2Α4.2

Ενίςχυςθ των ατόμων 

περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ 

οι Ρομά, για τθν εργαςιακι και 

κοινωνικι ζνταξι τουσ

11104

Μετανάςτεσ, ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ 

προζλευςθσ μειονότθτεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων 

κοινοτιτων όπωσ οι Ρομ) που 

δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, 

που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, 

ςυμεπριλαμβανομζνθσ τθσ αυταπαςχόλθςθσ, 

αμάεςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ

Αρικμόσ 10,0 2014 13
Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

* Δράςεισ για τθν  αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ, τθν 

προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ και γενικότερα τθν ενςωμάτωςθ 

ςτο κοινωνικό και εργαςιακό περιβάλλον.

CO15

Μετανάςτεσ, ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ 

προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι Ρομ)

Αρικμόσ 70 Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

2A5.1

Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των ατόμων 

που πλιττονται  από φτϊχεια και 

κοινωνικό αποκλειςμό ςτθν αγορά 

εργαςίασ

10502

υμμετζχοντεσ που αποδεςμεφονται από τθ 

φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων και που 

δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, 

που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, 

που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ι που 

διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ αμζςωσ μετά 

τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ του

Αρικμόσ 0,0 2016 130 Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

*Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ για παιδιά και εφιβουσ με 

νοθτικι υςτζρθςθ ι/και αναπθρίεσ. 

*Βρεφονθπιακοί τακμοί Ολοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ.

10501
Άτομα που αποδεςμεφονται απο τθν φροντίδα 

εξαρτθμζνων ατόμων
Αρικμόσ 250 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν
Αρικμόσ 12 Ετιςια

Πλθροφοριακό ςφςτθμα. Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (για δράςεισ δομϊν 

φτϊχειασ, ΤΔ, ΚΔΗΦ), 

Πλθροφοριακό χςτθμα/Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ.

05503
Αρικμόσ επωφελοφμενων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ 1.150 Ετιςια

Πλθροφοριακό ςφςτθμα. Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (για δράςεισ δομϊν 

φτϊχειασ, ΤΔ, ΚΔΗΦ), 

Πλθροφοριακό χςτθμα/Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ.

11509

Ποςοςτό ςχολείων που παρζχουν υπθρεςίεσ 

εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ ςε 

μακθτζσ ΑΜΕΑ

Ποςοςτό (%) 4,2 2016 5,44 Ετιςια
Επιτελικι Δομι ΕΠΑ 

Σομζα Παιδείασ

* Εξειδικευμζνθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ για ζνταξθ μακθτϊν 

με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
11501

Αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων που επωφελοφνται 

από εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ
Αρικμόσ 210 Ετιςια Επιτελικι δομι ΕΠΑ Σομζα Παιδείασ

05504

Αρικμόσ05504

0

Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των ατόμων 

που πλιττονται  από φτϊχεια και 

κοινωνικό αποκλειςμό ςτθν αγορά 

εργαςίασ

Βελτίωςθ τθσ παροχισ κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν 

εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςε 

κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ (ΑΜΕΑ, 

μακθτζσ με αναπθρία ι/και με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κακοποιθμζνεσ 

γυναίκεσ).

Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και με 

ςκοπό τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν 

και τθσ δραςτιριασ ςυμμετοχισ και τθ 

βελτίωςθ των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ

ΕΚΣ

9ii

ΕΚΣ

Αρικμόσ δομϊν που προςφζρουν βελτιωμζνεσ / 

διευρυμζνεσ υπθρεςίεσ

9iii 12.500.000

Αρικμόσ

0 2014

12

Ζρευνα

Ολοκλιρωςθ 

μελζτθσ 

αξιολόγθςθσ 

*Δομζσ και υπθρεςίεσ προνοιακισ φροντίδασ, όπωσ: 

οικοτροφεία, κζντρα διθμζρευςθσ ΑΜΕΑ, ξενϊνεσ και 

οικοτροφεία παιδιϊν ι εφιβων ΑΜΕΑ).

*τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (ΤΔ)

* Αναμόρφωςθ των Κζντρων Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ αναπθρίασ.

Αρικμόσ δομϊν που προςφζρουν βελτιωμζνεσ / 

διευρυμζνεσ υπθρεςίεσ

19.000.000

21.500.000

Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των 

κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςε 

ποιοτικζσ και ολοκλθρωμζνεσ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ

9

*Ανάςχεςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ τθσ 

ανεργίασ, με τθ διατιρθςθ ι/ και αφξθςθ των 

κζςεων απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ, με 

άμεςθ και διαρκι προςαρμογι των 

εργαηομζνων και των επιχειριςεων ςτισ 

αλλαγζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντόσ τουσ

*Ενδυνάμωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

τθσ απαςχόλθςθσ, κυρίωσ ςτισ εςωτερικζσ 

ηϊνεσ τθσ Περιφζρειασ

*Λεπτομερισ / αναλυτικι και ςυνεχισ 

παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτθν αγορά 

εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα μζςω 

τθσ ςυνεργαςίασ των μθχανιςμϊν 

ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ με τισ 

επιχειριςεισ και τουσ τοπικοφσ ςχετικοφσ 

φορείσ

ΕΚΣ

**Διαλειτουργικότθτα και παραγωγικι 

ςυνεργαςία των λιγότερο αναπτυγμζνων / 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν, με τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ, οι 

οποίεσ παρουςιάηουν και αςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ

*Ζνταξθ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτθν 

αγορά εργαςίασ, για ενίςχυςθ των 

ειςοδθμάτων τουσ και κατ’ ακολουκία, για 

πρόλθψθ ι/ και καταπολζμθςθ του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

*τιριξθ τθσ περίκαλψθσ, τθσ ςτζγαςθσ και 

τθσ ςίτιςθσ των ευριςκόμενων ςε κατάςταςθ 

φτϊχειασ, εξαςφαλίηοντασ τισ αναγκαίεσ 

αντίςτοιχεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, ςε 

προςιτζσ τιμζσ

*Ανάπτυξθ / αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων / 

ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

ςτόχευςθ ςε περιοχζσ , για αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτάσ του και τθν αντιμετϊπιςθ 

του κινδφνου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

*Ανάπτυξθ ι/ και βελτίωςθ των κοινωνικϊν 

υποδομϊν (υγείασ, πρόνοιασ, παιδείασ) και 

εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου αντίςτοιχων 

υπθρεςιϊν ςε προςιτζσ τιμζσ, ςτισ 

απομακρυςμζνεσ και χαμθλισ ανάπτυξθσ 

περιοχζσ

2A

2Α3.1

Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων 

και προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν

Κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ 

περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι 

Ρομά

2014 Ζρευνα

2A5.2

7.000.000

10.500.000

2Α4.1

9i

Ολοκλιρωςθ  

αξιολόγθςθσ 

*Λειτουργία one stop shop / κζντρων κοινότθτασ ευπακϊν 

ομάδων, με διευρυμζνεσ υπθρεςίεσ.

*Κζντρα τιριξθσ Οικογζνειασ (ΚΟΙ)

* Κζντρα Παρακολοφκθςθσ του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκλθρωμζνο 

φςτθμα Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ για Ηλικιωμζνουσ)

*Δθμιουργία Παραρτθμάτων / Κζντρων Ζνταξθσ Μεταναςτϊν 

*Τποςτιριξθ για τθν Απαςχόλθςθ και Επιχειρθςιακι 

υμβουλευτικι των Ρομά

*Ομάδεσ βελτίωςθσ διαβίωςθσ Ρομά
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ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΠΗΓΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΔΡΑΕΙΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

Σ

Α

Μ

Ε

Ι

Ο

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.ΠΗΓΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

11202

Αρικμόσ ατόμων που πλιττονται από τθ φτϊχεια 

και ωφελοφνται από τισ υπθρεςίεσ των Σοπικϊν 

Ομάδων Τγείασ (ΣΟΜΤ)

Αρικμόσ 60.690 Ετιςια Τπουργείο Τγείασ / Δ/νςθ ΠΦΤ

11203
Αρικμόσ Σοπικϊν Ομάδων Τγείασ (ΣΟΜΤ) που 

λειτουργοφν
Αρικμόσ 17 Ετιςια Επιτελικι Δομι ΕΠΑ Σομζα Τγείασ - ΤΠΕ

*Δθμιουργία και λειτουργία Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου 

(Δομι) Πρωτοβάκμιασ Περίκαλψθσ για τθ πρόλθψθ αςκενειϊν 

και τθ διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ

Σ2472
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν διαςφάλιςθσ 

και πρόλθψθσ Δθμόςιασ Τγείασ
Αρικμόσ 1 Ετιςια Περιφζρεια

11207

Ποςοςτό των ατόμων που ωφελοφνται από 

υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ςτισ 

ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δομζσ ςτο ςφνολο των 

ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ 

ψυχικισ υγείασ ςτθ Περιφζρεια

Ποςοςτό (%) 0,72 2016 2,24 Ετιςια www.psychargos.gr *Δράςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Τγείασ - Ψυχικι Τγείασ 11204
Αρικμόσ ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ 

ψυχικισ υγείασ
Αρικμόσ 785 Ετιςια www.psychargos.gov.gr

11208

Ποςοςτό των ατόμων που ωφελοφνται από 

υπθρεςίεσ υγείασ για εξαρτιςεισ προσ το 

ςφνολο των ατόμων που αιτικθκαν υπθρεςίασ 

για εξαρτιςεισ

Ποςοςτό (%) 0 2014 29,01 Ετιςια

Εκνικό Κζντρο 

Σεκμθρίωςθσ και 

Πλθροφόρθςθσ για τα 

Ναρκωτικά (ΕΚΣΕΠΝ)

• Δράςεισ για τισ Εξαρτιςεισ 11205
Αρικμόσ ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ 

ψυχικισ υγείασ   για εξαρτιςεισ
Αρικμόσ

150

2.000

Ετιςια

Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ και 

Πλθροφόρθςθσ για τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΣΕΠΝ)

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ 4 Ετιςια

Πλθροφοριακό φςτθμα / Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ

05503
Αρικμόσ των επωφελουμζνων των 

υποςτθριηόμενων δομϊν
Αρικμόσ

125
Ετιςια

Πλθροφοριακό φςτθμα / Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ

* Ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ ςε κζματα 

κοινωνικισ οικονομίασ

*Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςε 

κοινωνικζσ επιχειριςεισ.

*Δράςεισ δικτφωςθσ επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ.

11301
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων 

φορζων κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ
Αρικμόσ

75
Ετιςια

ΠΚΕ

* Κζντρα τιριξθσ Κοινωνικισ & Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ 11302
Αρικμόσ Κζντρων ςτιριξθσ κοινωνικισ και 

αλλθλζγγυασ οικονομίασ
Αρικμόσ 1 Ετιςια ΠΚΕ

CO01
Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια 

ανζργων
Αρικμόσ 200 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

microdata

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ 1 Ετιςια

Πλθροφοριακό φςτθμα / Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ

05503
Αρικμόσ επωφελοφμενων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ 30 Ετιςια

Πλθροφοριακό φςτθμα / Εκνικόσ 

Μθχανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ

ΕΣΠΑ Θ.. 9

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε 

διάκριςθσ

14.544.125

18.544.125

T2426
Πρόςβαςθ και χριςθ υπθρεςιϊν Τγείασ 

(Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Σριτοβάκμια)

Αρικμόσ 

Επιςκζψεων
1.019.694 2014 1.080.857 Ετιςια Τπουργείο Τγείασ CO36

Πλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ 

υπθρεςίεσ υγείασ
Άτομα

120.000

580.000

Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

CO35 Παιδικι μζριμνα και εκπαίδευςθ: Δυναμικότθτα 

ενιςχυόμενων υποδομϊν παιδικισ μζριμνασ ι 

εκπαίδευςθσ

Άτομα 180 Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

SO0031 
Δυναμικότθτα κοινωνικϊν υποδομϊν που 

ενιςχφονται
Άτομα 50 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

9b

Παροχι ςτιριξθσ για τθ φυςικι, 

οικονομικι και κοινωνικι αναηωογόνθςθ 

υποβακμιςμζνων κοινοτιτων εντόσ 

αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν

1.875.000 2B2.1

Άμβλυνςθ των προβλθμάτων 

οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ 

ςε περιοχζσ των οικιςτικϊν κζντρων τθσ 

Περιφζρειασ.

T2412
Άμεςα ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν 

που εφαρμόηονται προγράμματα τοπικισ 

ανάπτυξθσ

Αρικμόσ 250.000 2015 330.000 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

*Δράςεισ Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων (ΟΧΕ) ςε 

θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ , οι οποίεσ περιλαμβάνουν 

υποδομζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν περιφερειακι και τοπικι 

ανάπτυξθ.
T2433

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν τθσ 

Περιφζρειασ, που καλφπτεται από τισ 

παρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ

Αρικμόσ 20.000 Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

35

11

Ετιςια
ΟΠ-ΕΠΑ

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ επιχειριςεων 

που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ

35

11

Ετιςια
φςτθμα Παρακολοφκθςθσ

ΟΠ-ΕΠΑ

9d

Πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτο 

πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 

με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων

2.500.000 2B4.1

Βελτίωςθ των προοπτικϊν 

αναηωογόνθςθσ και ανάπτυξθσ 

περιοχϊν τθσ Περιφζρειασ με 

προβλιματα ςτον επιχειρθματικό και 

κοινωνικό ιςτό τουσ

T2412

Άμεςα ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν 

που εφαρμόηονται προγράμματα τοπικισ 

ανάπτυξθσ

Αρικμόσ 250.000 2015 330.000 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

*Αναβάκμιςθ οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ

*Δθμιουργία/Βελτίωςθ υποδομϊν άκλθςθσ και αναψυχισ

*Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ ΟΣΔ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςτρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ

T2433

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν τθσ 

Περιφζρειασ, που καλφπτεται από τισ 

παρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ

Αρικμόσ 45.000 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

Ετιςια ΠΚΕ

ΕΕΤ 2018 και 

ΣΕΤ

Σ2431

* Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ υγείασ.

*Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν πρόνοιασ και χϊρων / 

δομϊν υγιεινισ.

05504

Αρικμόσ

Ολοκλιρωςθ 

μελζτθσ 

αξιολόγθςθσ 

*Δράςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Τγείασ - Πρωτοβάκμισ 

Φροντίδα Τγείασ (ΣΟΜΤ)

* Παροχι περίκαλψθσ (ενίςχυςθ κοινωνικϊν ιατρείων / γιατροί 

ςτο ςπίτι).

Ζρευνα

Ζρευνα

*Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυμβουλευτικισ, επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και δθμοςιότθτασ.

*Κατάρτιςθ / απόκτθςθ εργαςιακισ – επαγγελματικισ 

εμπειρίασ, με πρακτικι άςκθςθ.

*Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ καταπολζμθςθσ των διακρίςεων, 

υποςτιριξθσ ατόμων ομάδασ ςτόχου (ςυμβουλευτικι, 

ψυχολογικι υποςτιριξθ, επαγγελματικι υποςτιριξθ, 

ευαιςκθτοποίθςθ, δθμοςιότθτα κοινότθτασ δράςεισ κατάρτιςθσ, 

προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ και επιχειρθματικότθτα)

*Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ και των δραςτθριοτιτων ΟΣΔ για τθν 

εφαρμογι ςτρατθγικϊν ΣΑΠΣοΚ

 Ενίςχυςθ τθσ ίδρυςθσ και τθσ 

λειτουργίασ κοινωνικϊν επιχειριςεων

Αρικμόσ

Αρικμόσ

Βελτίωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

υγείασ ςε άτομα που πλιττονται από τθ 

φτϊχεια και λοιπζσ ευπακείσ κοινωνικά 

ομάδεσ.

υμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ 

απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθντθ 

λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.

*Κζντρα Ημερθςίασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων.

*Ενίςχυςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.

*Δράςεισ αποΐδρυματοποίθςθσ παιδιϊν

*Κδρυςθ και λειτουργία δομϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ.

* Δθμιουργία Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ 

Ζνταξθσ

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και 

νζων φορζων κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ 

οικονομίασ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται 

ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ

Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και τισ 

κοινωνικζσ υποδομζσ που ςυμβάλλουν 

ςτθν εκνικι, περιφερειακι και τοπικι 

ανάπτυξθ, μειϊνοντασ τισ ανιςότθτεσ 

όςον αφορά τθν κατάςταςθ ςτον τομζα 

τθσ υγείασ, προωκϊντασ τθν κοινωνικι 

ζνταξθ μζςω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε 

υπθρεςίεσ κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ 

χαρακτιρα και υπθρεςίεσ αναψυχισ και 

τθ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι 

φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ κοινότθτασ

2Β1.1

9.169.125

13.869.125

9vi

9iv

9v

2Α6.1

2Α6.2

9a

9c 2Β3.1
Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ

6.250.000

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

επαγγελματικισ ενςωμάτωςθσ ςε 

κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν κοινωνικι 

και αλλθλζγγυο οικονομία ϊςτε να 

διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν 

απαςχόλθςθ

τρατθγικζσ τοπικισ ανάαπτυξθσ με 

πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων.

3.500.000

ΕΚΣ CR06

11303

2Α8.1

Bελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των 

κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςε 

ποιοτικζσ και ολοκλθρωμζνεσ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ

Αρικμόσ δομϊν που προςφζρουν βελτιωμζνεσ / 

διευρυμζνεσ υπθρεςίεσ

Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ ευπακϊν ομάδων 

ςε περιοχζσ χαμθλισ ανάπτυξθσ

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ 

των υποδομϊν υγείασ και πρόνοιασ 

ςτουσ κατοίκουσ τθσ Περιφζρειασ

**Διαλειτουργικότθτα και παραγωγικι 

ςυνεργαςία των λιγότερο αναπτυγμζνων / 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν, με τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ, οι 

οποίεσ παρουςιάηουν και αςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ

*Ζνταξθ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτθν 

αγορά εργαςίασ, για ενίςχυςθ των 

ειςοδθμάτων τουσ και κατ’ ακολουκία, για 

πρόλθψθ ι/ και καταπολζμθςθ του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

*τιριξθ τθσ περίκαλψθσ, τθσ ςτζγαςθσ και 

τθσ ςίτιςθσ των ευριςκόμενων ςε κατάςταςθ 

φτϊχειασ, εξαςφαλίηοντασ τισ αναγκαίεσ 

αντίςτοιχεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, ςε 

προςιτζσ τιμζσ

*Ανάπτυξθ / αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων / 

ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

ςτόχευςθ ςε περιοχζσ , για αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτάσ του και τθν αντιμετϊπιςθ 

του κινδφνου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

*Ανάπτυξθ ι/ και βελτίωςθ των κοινωνικϊν 

υποδομϊν (υγείασ, πρόνοιασ, παιδείασ) και 

εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου αντίςτοιχων 

υπθρεςιϊν ςε προςιτζσ τιμζσ, ςτισ 

απομακρυςμζνεσ και χαμθλισ ανάπτυξθσ 

περιοχζσ

ΕΣΠΑ

ΕΚΣ

**Διαλειτουργικότθτα και παραγωγικι 

ςυνεργαςία των λιγότερο αναπτυγμζνων / 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν, με τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ, οι 

οποίεσ παρουςιάηουν και αςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ

*Ζνταξθ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτθν 

αγορά εργαςίασ, για ενίςχυςθ των 

ειςοδθμάτων τουσ και κατ’ ακολουκία, για 

πρόλθψθ ι/ και καταπολζμθςθ του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

*τιριξθ τθσ περίκαλψθσ, τθσ ςτζγαςθσ και 

τθσ ςίτιςθσ των ευριςκόμενων ςε κατάςταςθ 

φτϊχειασ, εξαςφαλίηοντασ τισ αναγκαίεσ 

αντίςτοιχεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, ςε 

προςιτζσ τιμζσ

*Ανάπτυξθ / αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων / 

ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

ςτόχευςθ ςε περιοχζσ , για αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτάσ του και τθν αντιμετϊπιςθ 

του κινδφνου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

*Ανάπτυξθ ι/ και βελτίωςθ των κοινωνικϊν 

υποδομϊν (υγείασ, πρόνοιασ, παιδείασ) και 

εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου αντίςτοιχων 

υπθρεςιϊν ςε προςιτζσ τιμζσ, ςτισ 

απομακρυςμζνεσ και χαμθλισ ανάπτυξθσ 

περιοχζσ

1.000.000

300.000

2A

2B

2Α7.1

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά 

προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ και 

των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν κοινισ 

ωφζλειασ

ΕΚΣ

Παροχι ςτιριξθσ για κοινωνικζσ 

επιχειριςεισ

26.148.084

20.148.084

0 2014

25,00 2014

16 30

Επιχειριςεισ 68 2014Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ Ετιςια
Τπουργείο Εργαςίασ, 

Μθτρϊο Κοινωνικισ 

Οικονομίασ

* Ενίςχυςθ επενδφςεων ςε υποδομζσ για ίδρυςθ κοινωνικϊν 

επιχειριςεων

*Ενίςχυςθ τθσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και 

υποςτιριξθσ για ίδρυςθ κοινωνικϊν επιχειριςεων

4

100

45

2014

ΟΠ-ΕΠΑ

Δ/νςθ πρόνοιασ τθσ 

Περιφζρειασ

ΕΕΣΑΑ ΑΕ

T2477 Άμεςα ωφελοφμενοι από υποδομζσ πρόνοιασ Ετιςια7.00020155.500Άτομα

11206

Ποςοςτό ατόμων που πλιτονται από τθ 

φτϊχεια και ωφελοφνται από τισ υπθρεςίεσ 

των Σοπικϊν ομάδων Τγείασ (ΣΟΜΤ) ςτο 

ςφνολο των ατόμων που ωφελοφνταιο από τισ 

υπθρεςίεσ των Σοπικϊν Ομάδων Τγείασ (ΣΟΜΤ)

Επιτελικι Δομι ΕΠΑ 

Σομζα Τγείασ από 

εφαρμογζσ ΗΔΙΚΑ

Ετιςια35,720140Ποςοςτό (%)

σελ. 3 από 5

http://www.psychargos.gr/
http://www.psychargos.gov.gr/
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ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΠΗΓΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΔΡΑΕΙΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

Σ

Α

Μ

Ε

Ι

Ο

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.ΠΗΓΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΣΠΑ Θ.. 10

ΕΕπζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν 

κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων 

και τθ διά βίου μάκθςθ

15.000.000

Σ2413 Άμεςα ωφελοφμενοι φοιτθτζσ Αρικμόσ 800 2012 1.150
Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΟΠ-ΕΠΑ

ΑΕΙ/ΑΣΕΙ

T2414 Άμεςα ωφελοφμενοι μακθτζσ Αρικμόσ 5.500 2012 7.750
Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΟΠ-ΕΠΑ

Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ 

ΕΣΠΑ Θ.. 4

Τποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια 

οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου 

του άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ

10.071.156

CO31

Ενεργειακι απόδοςθ: Αρικμόσ νοικοκυριϊν που 

κατατάςςονται ςε καλφτερθ κατθγορία 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ

Νοικοκυριά 430 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO32

Ενεργειακι απόδοςθ: Μείωςθ τθσ ετιςιασ 

κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ των 

δθμόςιων κτιρίων

kWh/ζτοσ 2.000.000 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO34

Μείωςθ εκπομπϊν αεριων κερμοκθπίου: 

Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των 

αερίων κερμοκθπίου

Σόνοι ιςοδφναμου 

CO2
1.200 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ Θ.. 5

Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν 

κλιματικι αλλαγι, πρόλθψθ και 

διαχείριςθ κινδφνων

4.500.000

8.500.000

T2478
Πλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ
Ποςοςτό (%) 30,00 2015 40

Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΤΠΕΝ/ΕΓΤ/Διεφκυνςθ 

Προςταςίασ και 

Διαχείριςθσ Τδάτινου 

Περιβάλλοντοσ

*Εξειδίκευςθ του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

κινδφνων από πλθμμφρεσ και άμεςεσ παρεμβάςεισ 

αντιπλθμμυρικϊν ζργων.

CO20
Πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων: Πλθκυςμόσ 

που ωφελείται από αντιπλθμμυρικά μζτρα 
Άτομα

15.000

28.000

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO21

Πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων: Πλθκυςμόσ 

που ωφελείται από μζτρα δαςικισ 

πυροπροςταςίασ

Άτομα

25.000

47.000

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

Σ2460
Πλθκυςμόσ που ωφελείται από μζτρα προςταςίασ 

των ακτϊν
Άτομα

15.000

28.000

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ Θ.. 6

Διαφφλαξθ και προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ των πόρων

48.618.839

ΕΣΠΑ 6a

Επενδφςεισ ςτον τομζα των αποβλιτων, 

ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ του 

περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ 

και να αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που 

ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ μζλθ 

για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν 

λόγω απαιτιςεισ

2.000.000 3.3.1

υμβολι ςτθν ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ αςτικϊν και ειδικϊν 

αποβλιτων (απορριμμάτων)

Σ2419
Κλάςμα ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε 

ανακφκλωςθ

Ποςοςτό (%) επί 

τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ ΑΑ

5,00 2014 74 Ετιςια

ΤΠΕΝ/Διεφκυνςθ 

Βιοποικιλότθτασ, 

Εδάφουσ και Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων

*υμπλθρωματικά ζργα / δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

αςτικϊν και ειδικϊν απόβλθτων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα 

δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι.

CO17
τερεά απόβλθτα: Πρόςκετθ δυναμικότθτα 

ανακφκλωςθσ αποβλιτων 
Σόνοι / ζτοσ 1.200 Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

Σ2420
Πλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ 

παροχι νεροφ

Φυςικά 

Πρόςωπα
460.000 2014 500.000

Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΤΠΕΚΑ/ΕΓΤ/Διεφκυνςθ 

Προςταςίασ και 

Διαχείριςθσ Τδάτινου 

Περιβάλλοντοσ και 

Ζρευνα Πεδίου

* Ζργα ορκολογικισ και αποδοτικισ διαχείριςθσ πόςιμου νεροφ.

*Ζργα αξιοποίθςθσ επιφανειακϊν υδάτων για χριςθ και 

εμπλουτιςμό του υδροφόρου ορίηοντα.

CO18

Υδρευςθ: Πρόςκετοσ πλθκυςμόσ που 

εξυπθρετείται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ 

φδρευςθσ

Άτομα
45.000

Σ2461

Τδατικά ςυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε 

τουλάχιςτον μια από τισ κατθγορίεσ 

(οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ Οδθγίασ 

2000/60/ΕΚ

Ποςοςτό (%) 48,00 2014 97,00
Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΤΠΕΚΑ/ ΕΓΤ/ Διεφκυνςθ 

Προςταςίασ και 

Διαχείριςθσ Τδάτινου 

Περιβάλλοντοσ

* υμπλθρωματικά ζργα ολοκλιρωςθσ των υποδομϊν για τθ 

βελτίωςθ επεξεργαςίασ λυμάτων, ςε οικολογικά ευαίςκθτεσ 

περιοχζσ, κακϊσ και ςε τουριςτικζσ περιοχζσ.

CO19

Επεξεργαςία λυμάτων: Πρόςκετοσ πλθκυςμόσ που 

εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ επεξεργαςία 

λυμάτων

Ιςοδφναμο 

πλθκυςμοφ
2.000

ΕΣΠΑ 6d

Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και 

προϊκθςθ των υπθρεςιϊν 

οικοςυςτιματοσ, μεταξφ άλλων μζςω του 

δικτφου Natura 2000, και των πράςινων 

υποδομϊν

1.875.000 3.7.1
Βελτίωςθ του επιπζδου διατιρθςθσ των 

προςτατευόμενων περιοχϊν
T2462

Ποςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν (ςφνολο 

περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ
Ποςοςτό (%) 14,1 2014 100,0

Κάκε δφο (2) 

χρόνια

ΤΠΕΝ/Διεφκυνςθ 

Βιοποικιλότθτασ, 

Εδάφουσ και Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων

*Δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ περιοχϊν NATURA. CO23

Φφςθ και βιοποικιλότθτα: Επιφάνεια οικοτόπων 

που λαμβάνουν ενίςχυςθ για να αποκτιςουν 

καλφτερο κακεςτϊσ διατιρθςθσ

Εκτάρια 57.000

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

3.6.1
Αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ των 

αςτικϊν κζντρων

3.6.2 Βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ

ΤΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10.568.839

6.568.839

17.500.000

Ποςοςτό (%)
Καμζνεσ εκτάςεισ δαςϊν δεκαετίασ μζχρι το 

τζλοσ τθσ περιόδου

ktoe

3

2015

T2422

Ετιςια

* Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων κτθρίων.

* Ενίςχυςθ των νοικοκυριϊν για βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ των κατοικιϊν.

Πυροςβεςτικό ϊμα

Επιςκζψεισ ςε πολιτιςτικοφσ πόρουσ Αρικμόσ

Περιοχζσ που αναβακμίηονται ςε αςτικά 

οικιςτικά κζντρα
Σετ. Χλμ. 2014

*Ορκολογικόσ και αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ και δράςεισ 

προςταςίασ από τθ διάβρωςθ των κυριότερων ακτϊν τθσ 

Περιφζρειασ, κακϊσ και των εδαφϊν που πλιττονται από 

διάβρωςθ / κατολιςκιςεισ..

* Εφαρμογι ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ και 

ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ για πλθμμφρεσ και δαςικζσ πυρκαγιζσ..

*Ζργα πυροπροςταςίασ των δαςϊν ι / και άλλων ζργων 

πρόλθψθσ καταςτροφϊν ωσ αποτζλεςμα δαςικϊν πυρκαγιϊν..

ΟΠ-ΕΠΑ

Ετιςια

CO35 Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

1.600

Παιδικι μζριμνα και εκπαίδευςθ: Δυναμικότθτα 

ενιςχυόμενων υποδομϊν παιδικισ μζριμνασ ι 

εκπαίδευςθσ

* Αναβάκμιςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων.

* Αναβάκμιςθ των υποδομϊν αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ.

Άτομα

16.675.000

Βελτίωςθ τθσ προςταςίασ και 

διαχείριςθσ πόςιμου φδατοσ των 

υδατικϊν πόρων ςτθν Περιφζρεια

Σ2485 Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ

3.4.1

Σ2486

Σ2479

3.2.1

*Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 

των κτθρίων για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ 

των ΑΠΕ

10a

3.1.14c

2B5.1

*Υποζηήπιξη ηων σαμηλών 

ειζοδημάηων νοικοκςπιών για ηη 

ζςνέσιζη ηηρ θοίηηζηρ ηων μαθηηών 

αςηών ηων νοικοκςπιών, ζηην 

ςποσπεωηική 9εηή εκπαίδεςζη, ώζηε 

να αναζσεθεί η ζσολική διαπποή

15.000.000

ΕΣΠΑ 10.071.156

τιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ 

ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ 

χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων 

κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ

Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ 

προςβαςιμότθτασ του μακθτικοφ και 

φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ ςτισ ςχολικζσ,  

προςχολικζσ και πανεπιςτθμιακζσ 

μονάδεσ αντίςτοιχα.

ΟΠ-ΕΠΑΕτιςια

Επιςκζψεισ / ζτοσ

Σετραγωνικά 

Μζτρα

Αειφόροσ Σουριςμόσ: Αφξθςθ του αναμενόμενου 

αρικμοφ επιςκζψεων ςε ενιςχυόμενεσ τοποκεςίεσ 

πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ και πόλουσ 

ζλξθσ επιςκεπτϊν

ΟΠ-ΕΠΑΕτιςια37.000

Βελτίωςθ και διεφρυνςθ τθσ 

προςταςίασ του πλθκυςμοφ τθσ 

Περιφζρειασ και τθσ περιουςίασ του 

από φυςικζσ καταςτροφζσ

Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ του κτιριακοφ αποκζματοσ 

ςτθν Περιφζρεια.

*Προςταςία και ανάδειξθ των χϊρων φυςικισ και πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ και ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ τουσ
CO09

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ανάπλαςθ 

των πόλεων, τθν αναηωογόνθςθ και τθν 

απολφμανςθ των υποβακμιςμζνων 

περιβαλλοντικά εκτάςεων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ 

αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ μείωςθ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθν 

προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό του 

κορφβου

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και 

ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ

*Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο προςταςίασ των 

ακτϊν τθσ Περιφζρειασ από τθ διάβρωςθ

* Λιψθσ αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν 

πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ ζντονων και 

εκτεταμζνων ςυνεπειϊν των φυςικϊν 

καταςτροφϊν (πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, 

διάβρωςθ) ωσ ςυνζπεια τθσ Κλιματικισ 

Αλλαγισ.

τιριξθ των επενδφςεων για προςαρμογι 

ςτθν κλιματικι αλλαγι κακϊσ και των 

τεχνικϊν που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα

ΕΣΠΑ 4.500.000

8.500.000

5a

Επενδφςεισ ςτον τομζα των υδάτων, ϊςτε 

να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ του 

περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ 

και να αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που 

ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ μζλθ 

για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν 

λόγω απαιτιςεισ

6e

6b

6c

2B

Επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ τθν 

κατάρτιςθ, και τθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων 

και τθ διά βίου μάκθςθ με τθν ανάπτυξθ 

υποδομϊν κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ

3

*Μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ για τθν 

ολοκλιρωςθ / ςυμπλιρωςθ των αναγκαίων 

υποδομϊν διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων ςε 

οικιςμοφσ Γ’ κατθγορίασ (2.000-15.000 

κατοίκων), κακϊσ και για οικιςμοφσ κάτω των 

2.000 κατοίκων, των οποίων τα λφματα 

επθρεάηουν περιβαλλοντικά οικολογικά 

ευαίςκθτεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ

* Κάλυψθ του Ευρωπαϊκοφ Περιβαλλοντικοφ 

Κεκτθμζνου και εφ’ όςον αυτό δεν είναι 

δυνατόν να καλυφκεί ςτο ςφνολό του για τα 

υγρά απόβλθτα από το Σομεακό 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα, το ΠΕΠ κα 

ςυμβάλλει κατ’ αναλογία των πόρων του, 

προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.

*Μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ για τθν 

προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ απορριμμάτων 

ςτθν πθγι

* Διαλογι ςτθν πθγι ςτερεϊν οικιακϊν 

αποβλιτων και επί τόπου διαχείριςθ ςε μικρι 

κλίμακα, κυρίωσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ.

*Προςταςία και ορκολογικι διαχείριςθ των 

υδατικϊν πόρων για φδρευςθ

*Ορκολογικι αξιοποίθςθ, προςταςία και 

ανάπτυξθ, ωσ ενιαίο ςφνολο, των φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων τθσ Περιφζρειασ, τόςο 

του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, όςο και του 

περιβάλλοντοσ τθσ υπαίκρου

*Διαλειτουργικότθτα και παραγωγικι 

ςυνεργαςία των λιγότερο αναπτυγμζνων / 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν, με τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ, οι 

οποίεσ παρουςιάηουν και αςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ 

* Προςταςία και ανάδειξθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ, κακϊσ και μείωςθ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ.

* Προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων, με 

ταυτόχρονθ βελτίωςθ του οικολογικοφ 

αποτυπϊματοσ.

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

20137,63

57,99 2013

1.510.000

150,00

2.000.000,00

25.000

110.000

CO38

ΕΛΣΑΣΕτιςια

500,00
Αςτικι ανάπτυξθ: Δθμιουργία ι ανάπλαςθ 

υπαίκριων χϊρων ςε αςτικζσ περιοχζσ
Ετιςια

ΟΠ-ΕΠΑ

*χεδιαςμόσ και εκπόνθςθ μελετϊν αςτικισ ανάπτυξθσ.

*Δράςεισ αναβάκμιςθσ αςτικοφ φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ.

902,10 Ετιςια

3.5.1

Προςταςία και ανάδειξθ τθσ 

πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ 

ωσ πόλου ζλξθσ επιςκεπτϊν

σελ. 4 από 5



ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.
ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑ 19

ΑΠ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020

ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΠΗΓΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΔΡΑΕΙΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

Σ

Α

Μ

Ε

Ι

Ο

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.ΠΗΓΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΣΠΑ Θ.. 7

Προϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και 

τθσ άρςθσ των προβλθμάτων ςε βαςικζσ 

υποδομζσ δικτφων

67.917.125

48.417.125

CO13 Οδικό δίκτυο: υνολικό μικοσ νζων οδϊν χλμ.

26

18

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

CO14
Οδικό δίκτυο: υνολικό μικοσ 

ανακαταςκευαςμζνων ι αναβακμιςμζνων οδϊν
χλμ.

30

21

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ 7c

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον και με χαμθλζσ εκπομπζσ 

άνκρακα ςυςτθμάτων μεταφορϊν (ςτα 

οποία περιλαμβάνονται και τα ςυςτιματα 

χαμθλοφ κορφβου), 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν 

πλωτϊν οδϊν και των καλάςςιων 

μεταφορϊν, των λιμζνων, των 

πολυτροπικϊν ςυνδζςεων και των 

αερολιμενικϊν υποδομϊν, με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ περιφερειακισ 

και τοπικισ κινθτικότθτασ

1.000.000

500.000

4.2.1
Αφξθςθ τθσ περιφερειακισ και τοπικισ 

κινθτικότθτασ
T2481

Μετακινιςεισ επιβατϊν από και προσ τθν 

Περιφζρεια μζςω των λιμανιϊν τθσ
Αρικμόσ 650.000 2015 800.000,00 Ετιςια ΕΛΣΑΣ

*Περιβαλλοντικι βελτίωςθ των λιμενικϊν υποδομϊν τθσ 

Περιφζρειασ

Σ2833

SO0034 

Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ

Λιμενικζσ υποδομζσ που αναβακμίηονται

Φυςικά πρόςωπα

Αρικμόσ

30.000

1

Ετιςια ΟΠ-ΕΠΑ

ΕΣΠΑ 7e

Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και 

τθσ αςφάλειασ του εφοδιαςμοφ μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ ζξυπνων ςυςτθμάτων 

διανομισ, αποκικευςθσ και μεταφοράσ 

ενζργειασ και μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ ςε 

αυτά τθσ διανεμόμενθσ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ

15.000.000 4.3.1

Βελτίωςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ 

με τθ δθμιουργία δικτφου μεταφοράσ 

και διανομισ φυςικοφ αερίου

Σ2487 
Πλθκυςμόσ που καλφπτεται από το δίκτυο 

Φυςικοφ Αερίου»

Φυςικά 

Πρόςωπα
0 2015 100.000,00 Ετιςια * Επζκταςθ δικτφου φυςικοφ αερίου ςτθν Περιφζρεια. SO010 Δίκτυο φυςικοφ αερίου χλμ. 230 Ετιςια ΔΕΔΑ, ΟΠ-ΕΠΑ

Ζρευνα πεδίου
ΕΕΤ 2018

ΣΕΤ
Σ2423*Μεταφορικι / οδικι ςφνδεςθ των λιγότερο 

αναπτυγμζνων περιοχϊν με τουσ κεντρικοφσ 

οδικοφσ άξονεσ, ι/ και με τισ πφλεσ ειςόδου / 

εξόδου τθσ Περιφζρειασ

*Ολοκλιρωςθ, ςυμπλιρωςθ, αλλά και 

βελτίωςθ διαπεριφερειακϊν και 

ενδοπεριφερειακϊν οδικϊν και 

ςιδθροδρομικϊν ςυνδζςεων

*χεδιαςμόσ εκτζλεςθσ νζων ζργων και 

βελτίωςθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων τθσ 

Περιφζρειασ

*φνδεςθ οικιςτικϊν κζντρων, τουριςτικϊν / 

πολιτιςτικϊν περιοχϊν και παραγωγικϊν 

κζντρων τθσ Περιφζρειασ, με το κφριο οδικό 

και λιμενικό δίκτυο και τισ πφλεσ ειςόδου / 

εξόδου τθσ Περιφζρειασ

* Επζκταςθ δικτφου αγωγϊν φυςικοφ αερίου 

ςτο ςφνολο τθσ Περιφζρειασ.

4

min / kmΧρονοαπόςταςθ

* Λειτουργικι αναβάκμιςθ διαπεριφερειακϊν και 

ενδοπεριφερειακϊν ςυνδζςεων τθσ Περιφζρειασ.

*Αναβάκμιςθ / εκςυγχρονιςμόσ ι /και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

εξυπθρζτθςθσ των επιβατϊν και τθσ ακτοπλοΐασ, ιδιαίτερθσ 

ςθμαςίασ για τθν ςυνδεςιμότθτα τθσ Περιφζρειασ.

* Βελτίωςθ / αναβάκμιςθ των επικίνδυνων ςθμείων του εκνικοφ 

και περιφερειακοφ οδικοφ δικτφου τθσ Περιφζρειασ.

1,20 2015ΕΣΠΑ

Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ 

κινθτικότθτασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ 

δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 

με τισ υποδομζσ ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομζνων των πολυτροπικϊν 

κόμβων

Βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τουριςτικϊν, 

πολιτιςτικϊν και παραγωγικϊν 

περιοχϊν τθσ Περιφζρειασ με το κφριο 

οδικό δίκτυο και τουσ διευρωπαϊκοφσ 

άξονεσ

4.1.17b

66.917.125

48.417.125

1,00
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

AΠ1 AΠ2Α AΠ2Β AΠ3 AΠ4 AΠ5 AΠ6 

Πολύ 
χαμηλός 
βαθμός 

επίτευξης 

Χαμηλός 
βαθμός 

επίτευξης 

Μέσος 
βαθμός 

επίτευξης 

Υψηλός 
βαθμός 

επίτευξης 

Ιδιαίτερα 
υψηλός 
βαθμός 

επίτευξης 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΔΕ ΔΑΠΑΝΕΣ 



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.2 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Θ.Σ.1 

Θ.Σ.2 

Θ.Σ.3 

 Θ.Σ.4 

 Θ.Σ.5 

 Θ.Σ.6 

 Θ.Σ.7 

 Θ.Σ.8 

 Θ.Σ.9 ΕΚΤ 

 Θ.Σ.9 ΕΤΠΑ 

 Θ.Σ.10 
Πολύ χαμηλός  

βαθμός επίτευξης 

Χαμηλός βαθμός 
επίτευξης 

Μέσος βαθμός 
επίτευξης 

Υψηλός βαθμός 
επίτευξης 

Ιδιαίτερα υψηλός 
βαθμός επίτευξης 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΔΕ ΔΑΠΑΝΕΣ 



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ / ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ 
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Διάγραμμα 3 
Προοπτική Χρηματοοικονομικής Ολοκλήρωσης του ΕΠ / Ποσοστά Επιτευξιμότητας  των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  του ΕΠ 



1η Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
3ο Παραδοτέο: Τελική έκθεση αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Συνάφειας, καθώς 
και τελική πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ / ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΠ 
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Διάγραμμα 4 

Προοπτική Φυσικής Ολοκλήρωσης του ΕΠ / Ποσοστά Επιτευξιμότητας  των δεικτών εκροών  του ΕΠ 


