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ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΔΣ 

 

Ζ Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο», 2014-2020, γηα ην έηνο 

2018, αλαθέξεηαη ζηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ, αθ’ ελφο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 01/01/2018 έσο 31/12/2018, αθ’ εηέξνπ απφ ηελ έλαξμε επηιεμηκφηεηαο ηεο 

πεξηφδνπ 2014-2020, κέρξη θαη 31/12/2018. Ζ εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, 

ήηνη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δξάζεσλ πνπ εμεηδηθεχζεθαλ θαη ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ, θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πινπνίεζεο, ήηνη εληάμεηο πξάμεσλ, 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. 

Δπηπιένλ, ε Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο γηα ην έηνο 2018 πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή 

αλαθνξά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ εθαξκνγήο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί, είηε επί δηαθξηηψλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είηε ζην ζχλνιν ηνπ 

ΔΠ, θαζψο επίζεο γίλεηαη θαη εηδηθή αλαθνξά ζηα δεηήκαηα εθείλα ηα νπνία 

επεξέαζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ νχησο 

ψζηε λα επηιπζνχλ ηα ελ ιφγσ δεηήκαηα, ή έζησ λα ακβιπλζνχλ.  

Δπίζεο, ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο γηα ην έηνο 2018, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε : 

α)  ζηελ πξφνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζπλέρεηαο πνπ 

δίλεηαη ζηα πνξίζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ· 

β)  ζηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ηα Σακεία 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο· 

γ)  ζηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηελ εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

δ)  ζηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο Υσξηθήο 

Αλάπηπμεο,  

ε)  ζηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη ησλ δηθαηνχρσλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα Σακεία  

ζη)  ζηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο δηαπεξηθεξεηαθψλ θαη δηαθξαηηθψλ δξάζεσλ·  

δ)  θαηά πεξίπησζε, ζηε ζπκβνιή ζηηο καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζαιάζζηα ιεθάλε· 

ε)  ζηηο εηδηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ, ηδίσο ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ηηο πξάμεηο· 
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ζ)  ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

η)  ζηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

θαηλνηνκίαο, θαηά πεξίπησζε· 

ηα) ζηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ 

αλαγθψλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

θηψρεηα ή ζηνρεπφκελσλ νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν 

δηαθξίζεσλ ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,  

Δπηπξφζζεηα, απνθιεηζηηθά ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο ηνπ έηνπο 2018 

θαζψο θαη ζηελ Σειηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο θαη ηελ πξνψζεζε κηαο έμππλεο, δηαηεξήζηκεο 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο.  

Σέινο, ε παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο γηα ην έηνο 2018, είλαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο γηα ην ΔΠ, θαζψο κε βάζε ηα δεισζέληα ζηνηρεία επίηεπμεο σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο κε νξφζεκν ην 2018, ζα θξηζεί ε 

δηαηήξεζε ή φρη ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ, 

πιελ εθείλσλ ησλ ΑΠ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ΔΣΠΑ θαη 

ΔΘΣ. 

πλεπψο, ακέζσο πην θάησ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο θαη δηακφξθσζαλ ην 

επξχηεξν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018. 

 

Σν επίπεδν θαη ε πνξεία ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, ηφζν απφ ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2018, φζν θαη δηαθξηηά εληφο ηνπ 

έηνπο 2018, πνιχ ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο:  

1. Ζ ζπλνιηθή εμεηδίθεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ δξάζεσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ, ΣΑΠΣνΘ θαη ΟΥΔ), κέρξη 

ηελ 31ε/12/2018, αλέξρεηαη  ζε 290,47 εθαη.€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 102,09% ηνπ ΔΠ. ε επίπεδν 

ΔΓΔΣ, γηα δξάζεηο ΔΣΠΑ, ε εμεηδίθεπζε αλέξρεηαη ζε 228,76 εθαη.€, ελψ γηα 

δξάζεηο ΔΘΣ ε εμεηδίθεπζε θζάλεη ζηα 61,71 εθαη.€. 

Σν έηνο 2018 εμεηδηθεχζεθαλ λέεο δξάζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεθαλ νη 

πξνυπνινγηζκνί πξνεγνχκελσλ εμεηδηθεχζεσλ πξνυπνινγηζκνχ 105,77 εθαη.€ 

Σα 66,91 εθαη. € αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο ΔΣΠΑ θαη ηα 38,86 εθαη.€ αθνξνχζαλ 

ζε δξάζεηο ΔΘΣ. 
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2. πλνιηθά κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, εθδφζεθαλ πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο, πξνυπνινγηζκνχ 188,97 εθαη.€ (66,42% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΔΠ). Σα 157,14 εθαη.€ αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο ΔΣΠΑ θαη ηα 31,83 εθαη.€ ζε 

δξάζεηο ΔΘΣ. 

Σν έηνο 2018, δεκνζηεχζεθαλ πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 64,96 εθαη.€. Σα 52,41 εθαη.€ 

αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο ΔΣΠΑ θαη 12,54 εθαη.€ ζε δξάζεηο ΔΘΣ. 

3. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εθαηφλ ηξηάληα κίαο (131) εληαγκέλσλ πξάμεσλ κέρξη 

θαη ην 2018 αλήιζε ζε 154,52 εθαη.€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο (54,31% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΠ). Σα 121,07 εθαη.€ αθνξνχλ ζε 

εθαηφλ ηξείο (103) πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην  ΔΣΠΑ θαη 33,45 

εθαη.€ ζε εηθνζηνθηψ (28) πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΘΣ. 

Οη εληάμεηο ηνπ έηνπο 2018 ήηαλ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 56,03 εθαη.€, εθ ησλ νπνίσλ 37,32 εθαη.€ αθνξνχλ ζε 

πξάμεηο ΔΣΠΑ θαη 18,71 εθαη.€ ζε πξάμεηο ΔΘΣ. 

4. Σν ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα, κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2018 έθζαζε ζηα 108,67 εθαη.€ (ην 70,32% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έληαμεο, ή ην 38,19 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΠ). Σα 

86,33 εθαη.€ αθνξνχλ ζε πξάμεηο/έξγα ΔΣΠΑ, ελψ νη ζπλνιηθέο ζπκβάζεηο 

πξάμεσλ ΔΘΣ, αλέξρνληαη ζε 22,33 εθαη.€. 

Σν έηνο 2018 ππνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο χςνπο 

23,45 εθαη.€, εθ ησλ νπνίσλ 15,22 εθαη.€ γηα πξάμεηο ΔΣΠΑ θαη 8,22 εθαη. € 

γηα πξάμεηο ΔΘΣ. 

5. Οη δαπάλεο ηνπ ΔΠ πνπ δειψζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο 2018, αλήιζαλ ζε 58,59 εθαη.€ (20,59% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΠ), εθ ησλ νπνίσλ ηα 45,87 εθαη.€ αθνξνχλ ζε δαπάλεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΣΠΑ θαη ηα 12,70 εθαη.€ ζε δαπάλεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΘΣ. 

Σν έηνο 2018, δειψζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δαπάλεο χςνπο 18,78 εθαη.€, 

εθ ησλ νπνίσλ 14,22 εθαη.€ γηα πξάμεηο ΔΣΠΑ θαη 4,56 εθαη.€ γηα πξάμεηο ΔΘΣ. 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζπλνιηθά πνζά νηθνλνκηθήο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ην 80% ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ απφ 

ηηο δαπάλεο/πιεξσκέο πνπ δειψζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρνπλ εηζξεχζεη 

θνηλνηηθνί πφξνη (ΔΣΠΑ θαη ΔΘΣ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 90% ησλ 

δαπαλψλ/πιεξσκψλ. 

Τινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ έηνπο 2018 παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφο 

αξηζκφο πξάμεσλ, ηφζν ζ’ εθείλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, φζν θαη 

ζ’ εθείλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΣ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο ΔΣΠΑ, πέξαλ εθείλσλ πνπ ήηαλ «κεηαθεξφκελεο» ή 

phased απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη παξνπζίαδαλ πινπνίεζε θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ απφ ηα έηε 2016 θαη 2017 (νδηθέο ππνδνκέο, θαζψο θαη ππνδνκέο 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο), έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θπζηθφ αληηθείκελν θαη 

εληαγκέλεο πξάμεηο λέεο, φπσο ππνδνκψλ πγείαο, πδξεχζεσλ, ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη Σερληθήο Βνήζεηαο (ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο / 

κειέηεο / αμηνινγήζεηο θαη δεκνζηφηεηαο). Πνιχ κηθξφο αξηζκφο απηψλ ησλ 

πξάμεσλ νινθιεξψζεθαλ ζην δηάζηεκα ησλ εηψλ 2017-2018.  

ρεδφλ φιεο νη πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΣ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη θπζηθφ αληηθείκελν, ελψ θπζηθφ αληηθείκελν πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί πιήξσο, παξνπζηάδνπλ νη πξάμεηο πνπ ν ρξφλνο πινπνίεζήο ηνπο 

πξνζδηνξίδεηαη αλά ζρνιηθφ έηνο, φπσο «ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο» θαη «εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε καζεηψλ 

ΑΜΔΑ». 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ επηηεπμηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ, κε βάζε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο κέρξη ηελ 31ε/12/2018, έρνπλ ππεξθαιπθζεί νη 

απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηνλ θαλφλα λ+3 ηνπ έηνπο 2018, ελψ ζεσξείηαη 

εμαζθαιηζκέλε ε θάιπςε ησλ αληηζηνηρψλ αλαγθψλ γηα ηνλ θαλφλα λ+3 ηνπ 

2019.  

 

ε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο ησλ Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ, αλαθέξεηαη φηη ζε ηξεηο απφ ηνπο πέληε ΑΠ, ζηνπο 

νπνίνπο πθίζηαλην ζηφρνη/νξφζεκα γηα ην έηνο 2018, επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη, 

εμαζθαιίδνληαο ην απνζεκαηηθφ επίδνζήο ηνπο, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο δχν (ΑΠ1 

θαη ΑΠ4), δελ θαηέζηε δπλαηή ε επίηεπμε ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πνζά ηνπ 

απνζεκαηηθνχ επίδνζεο απηψλ ησλ ΑΠ, ζα κεηαθεξζνχλ/θαηαλεκεζνχλ ζηνπο 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ, ησλ νπνίσλ επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, ήηνη ζηνλ ΑΠ2Β θαη ΑΠ3. 
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Σα ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

κέρξη 31/12/2018, πνιχ ζπλνπηηθά, παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

 

ΑΠ1: «Δνίζσςζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ, ηηρ ελκςζηικόηηηαρ και ηηρ 

εξωζηπέθειαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ (ιδιαίηεπα ηων ΜΜΔ), μεηάβαζη ζηην 

ποιοηική επισειπημαηικόηηηα με αισμή ηην καινοηομία και αύξηζη ηηρ 

πεπιθεπειακήρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ» 

Ο π/π ηνπ ΑΠ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αλάινγνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο, αλέξρεηαη ζε 41,0 εθαη.€. 

Μέρξη θαη ην έηνο 2018 εμεηδηθεχζεθαλ δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ 38,02 εθαη.€ (ην 

92,73% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ). Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εμεηδηθεχζεσλ θαηά ην έηνο 

2018 αλέξρεηαη ζε 29,40 εθαη.€ (ην 71,70% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ1). 

Γεκνζηεχζεθαλ ζπλνιηθά έμη (6) πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 14,00 εθαη.€ (ην 

34,15% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ), εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξεηο (4) κε πξνυπνινγηζκφ 11,5 

εθαη.€ (ην 28,05% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ1) δεκνζηεχζεθαλ απφ ηε ΓΑ ηνπ 

ΔΠ ην έηνο 2018. Οη ππφινηπεο δχν (2), εθδφζεθαλ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΘ, σο ΔΦΓ 

ηνπ ΔΠ γηα Θξαηηθέο Δληζρχζεηο. 

Μέρξη ηελ 31ε/12/2018 εληάρζεθαλ πελήληα κία (51) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 

10,83 εθαη.€ ή ην 26,42% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ, εθ ησλ νπνίσλ 50, κε 

πξνυπνινγηζκφ 10,33 εθαη.€ αθνξνχλ ζε εληζρχζεηο επηρεηξήζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΣΔΠΗΥ ΗΗ). Όιεο νη πξάμεηο πιελ κίαο (ζπκκεηνρή 

ηεο Πεξηθέξεηαο ζην ΣΔΠΗΥ ΗΗ) πξνυπνινγηζκνχ 2,0 εθαη.€, εληάρζεθαλ ζην ΔΠ 

θαηά ην έηνο 2018. 

Σν πνζφ ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ζε πελήληα (50) πξάμεηο, αλέξρεηαη ζε 

10,33 εθαη.€ ήηνη ην 25,2 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ1, εθ ησλ νπνίσλ, ην 

πνζφ ησλ 8,33 εθαη.€ απφ ζπκβάζεηο ηνπ έηνπο 2018. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο αλαθέξεηαη ζε 49 ηνπξηζηηθέο ΜΜΔ πνπ εληάρζεθαλ απφ ηνλ 

ΔΦΓ ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΘ. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018, νη δηθαηνχρνη δήισζαλ ζπλνιηθέο δαπάλεο 

500.000€ (ην 1,22% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ1). Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πξνέξρεηαη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΠ ζην (ΣΔΠΗΥ ΗΗ) θαη απνηειεί ην 25% απηήο ηεο ζπκκεηνρήο. 

 

εκαληηθή πξφνδνο ην 2018 ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΠ1 ήηαλ ε έληαμε ησλ 

εληζρχζεσλ ησλ 49 ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ΜΜΔ, ζην πιαίζην ηεο εθρψξεζεο 

πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΘ, ελψ ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηνπ ΠΘΔ γηα κηθξέο πξνζθιήζεηο, πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ ΔΤΓ θαηά 
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ην έηνο 2018, δελ πξφθζαζε λα απνδψζεη ζε εληάμεηο θαη ζπκβάζεηο, εληφο ηνπ 

έηνπο. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, παξά ηηο 

επλντθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, ζην 

πιαίζην ηεο 2εο αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ θαη παξά ηελ εκπξφζεζκε έληαμε ζην ΔΠ 

ησλ 49 επηρεηξήζεσλ, επηηπγράλνληαο ηνλ ζηφρν ηνπ δείθηε ΒΤ K281, ε επίηεπμή 

ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΠ θαηέζηε αλέθηθηε, θαζψο δελ 

επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε F100 «Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ». Χο εθ ηνχηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εμαζθαιίζζεθε ην 

Απνζεκαηηθφ Δπίδνζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, ην νπνίν πνζφ ησλ 2,57 εθαη. 

€ ζε δεκφζηα δαπάλε, σζηφζν, παξακέλεη ζην ΔΠ, θαη δχλαηαη λα κεηαθεξζεί ζε 

άιιν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κε δηαηαξαρζεί ε 

Θεκαηηθή πγθέληξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςε φηη φινο ν 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 ζπκβάιιεη ζ’ απηή ηελ Θαλνληζηηθή δηάηαμε. 

 

 

 

ΑΠ2Α: «Ανάπηςξη και αξιοποίηζη ικανοηήηων ανθπώπινος δςναμικού-

Δνεπγόρ κοινωνική ενζωμάηωζη» 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ2Α, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλάινγνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο, αλέξρεηαη ζε 

79.572.690€ θαηφπηλ ηεο, θαηά 200.000€, κείσζήο ηνπ κε ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠ. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 έρνπλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ 60,26 εθαη. 

€. Θαηά ην έηνο 2018, εμεηδηθεχζεθαλ λέεο δξάζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεθαλ 

πξνεγνχκελεο εμεηδηθεχζεηο απμάλνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εμεηδηθεχζεσλ 

θαηά 38,66 εθαη.€ (ή θαηά 179%), αληηπξνζσπεχνληαο ην 48,58% ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α. Οη δξάζεηο απηέο αλαθέξνληαη αθ’ ελφο ζε λέεο 

δξάζεηο φπσο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δεκνζηφηεηαο ζε γπλαίθεο άλεξγεο, αλάπηπμε δηθηχνπ 

Τπεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Δμαξηήζεσλ, ιεηηνπξγία Σνπηθψλ Οκάδσλ 

Τγείαο (ΣΟΜΤ), ελίζρπζε ηεο ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ απφ αλέξγνπο, δξάζεηο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη γεληθφηεξα 

ηελ ελζσκάησζε ζην θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Ρνκά), δνκέο θαη 

δξάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, αθ’ εηέξνπ ζε ηξνπνπνηήζεηο 

εμεηδηθεχζεσλ δξάζεσλ, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ νη παξαηάζεηο ιεηηνπξγίαο 

πθηζηάκελσλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ (πρ δνκέο γπλαηθψλ ζπκάησλ έκθπιεο βίαο, 

δξάζεηο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δξάζεηο Δλαξκφληζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη 

Οηθνγελεηαθήο Εσήο).  

 

Έρνπλ εθδνζεί ζπλνιηθά είθνζη κία (21) πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο 

πξνυπνινγηζκνχ 30,39 εθαη.€ εθ ησλ νπνίσλ πέληε (5) πξνζθιήζεηο 

πξνυπνινγηζκνχ 12,34 εθαη. € δεκνζηεχζεθαλ εληφο ηνπ 2018.  

Αληίζηνηρα, κέρξη ηελ 31ε/12/2018, είραλ εληαρζεί εηθνζηηέζζξεηο (24) πξάμεηο 

πξνυπνινγηζκνχ 32,89 εθαη.€. Δληφο ηνπ έηνπο 2018 εληάρζεθαλ έμη (6) πξάμεηο 

πξνυπνινγηζκνχ 18,32 εθαη.€. Οη ελ ιφγσ εληαγκέλεο πξάμεηο αλαθέξνληαη ζε 

ελίζρπζε δνκψλ (ΘΓΖΦ θαη ΣΟΜΤ), ελαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο θαη εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Οη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζηνλ ΑΠ2Α αλέξρνληαη ζε 21,85 εθαη.€ (ην 27,46% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α), εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ 7,91 εθαη.€ 

αθνξνχλ ζπκβάζεηο εληφο ηνπ 2018. 

Οη δεισζείζεο δαπάλεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηνλ ΑΠ2Α κέρξη 31/12/2018, 

έθζαλαλ ζηα 12,53 εθαη.€ εθ ησλ νπνίσλ ηα 4,53 εθαη.€ δειψζεθαλ εληφο ηνπ 

έηνπο 2018. 

 

Δπίζεο, ζηνλ ΑΠ2Α κε ηελ 2ε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, έγηλαλ νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο 

δεηθηψλ ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9i: 

 Ο δείθηεο εθξνψλ 10902 αληηθαηέζηεζε ηνλ CO01.  

 Ο δείθηεο καθξνπξφζεζκνπ απνηειέζκαηνο 10903 αληηθαηέζηεζε ηνλ επίζεο 

καθξνπξφζεζκνπ απνηειέζκαηνο CR06. 

Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηερληθνχο ιφγνπο 

παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ σθεινπκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα 
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παξαθνινχζεζεο ησλ θνηλψλ δεηθηψλ ΔΘΣ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κέηξεζε 

ζηνλ δείθηε, πνπ ζηνρνζεηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλέξγσλ σθεινχκελσλ 

απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ησλ αλέξγσλ πνπ σθεινχληαη απφ ηελ 

δξάζε ηεο Δλαξκφληζεο, νη νπνίνη πξνζκεηξνχληαη ήδε κέζσ ηνπ δεχηεξνπ 

επηρεηξεζηαθνχ εηδηθνχ δείθηε ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, 10501. 

 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ ΑΠ, επιηςγσάνονηαρ ηνπ ζηφρνπο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο κε νξφζεκν ην 2018, δηαηεξεί ην απνζεκαηηθφ επίδνζήο ηνπ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 4,98 εθαη. € δεκφζηα δαπάλε. 

 

 

 

ΑΠ2Β: «Υποδομέρ Υποζηήπιξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού» 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο, απφ ην ΔΣΠΑ, δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζε 25.000.000 εθαη.€. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 έρνπλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

35,38 εθαη.€. Θαηά ην έηνο 2018, εμεηδηθεχζεθαλ λέεο δξάζεηο ή/θαη 

ηξνπνπνηήζεθαλ πξνεγνχκελεο εμεηδηθεχζεηο απμάλνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ θαηά 8,84 εθαη.€ (ή θαηά 33,3%), αληηπξνζσπεχνληαο ην 35,36% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α. 

Έρνπλ δεκνζηεπζεί ζπλνιηθά, έσο ηελ 31ε/12/2018, δψδεθα (12) πξνζθιήζεηο 

πξνυπνινγηζκνχ 25,42 εθαη.€, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε (5), πξνυπνινγηζκνχ 3,66 

εθαη.€, δεκνζηεχζεθαλ ην 2018. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεθαεπηά (17) εληαγκέλσλ πξάμεσλ, ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

2018, αλεξρφηαλ ζε 24,05 εθαη.€. Οη νθηψ (8) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 10,50 

εθαη. €, εληάρζεθαλ ην έηνο 2018, απμάλνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 
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εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαηά 77,5%. Οη πξάμεηο απηέο αθνξνχλ ζε ελίζρπζε 

εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ πξνζρνιηθήο & ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ππνδνκψλ πγείαο, 

θαζψο θαη ζε κία πξάμεο ηεο ηξαηεγηθήο ΣΑΠΣνΘ.  

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ζηνλ ΑΠ2Β έθζαλε, ζην ηέινο ηνπ 

2018, ζηα 8,74 εθαη.€. Δληφο ηνπ έηνπο 2018, ππνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο χςνπο 

0,48 εθαη.€. 

Οη δαπάλεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, 

αλήιζαλ ζε 5,17 εθαη.€. Απφ απηέο 0,82 εθαη.€ δειψζεθαλ ην έηνο 2018. 

Οη ηηκέο επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΑΠ πξνέξρνληαη απφ δχν (2) 

νινθιεξσζείζεο πξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ 

πινπνηνχληαη εληαγκέλεο πξάμεηο θαη ησλ δχν ηνκέσλ ρσξίο λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί. 

 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ ΑΠ, επιηςγσάνονηαρ ηνπ ζηφρνπο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο κε νξφζεκν ην 2018, δηαηεξεί ην απνζεκαηηθφ επίδνζήο ηνπ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 1,57 εθαη. € δεκφζηα δαπάλε. 

 

 

 

ΑΠ3: «Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ – μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική 

ζηο πεπιβάλλον» 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο, απφ ην ΔΣΠΑ, δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζε 60.618.839 €, θαηφπηλ ηεο θαηά 4,3% 

αχμεζεο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηά ηελ 1ε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ (Σερληθή 

Πξνζαξκνγή). 
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, εμεηδηθεχζεθαλ δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

68,33 εθαη.€. Θαηά ην έηνο 2018, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εμεηδηθεχζεσλ  θαηφπηλ 

έγθξηζεο λέσλ ή/θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζε ππάξρνπζεο εμεηδηθεχζεηο δξάζεσλ 

απμήζεθε θαηά 27,76 εθαη.€ ή θαηά 74,9%. Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί 

ζπλνιηθά αθνξνχλ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά δξάζεηο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πφζηκνπ λεξνχ, 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, αλάδεημεο θαη πξνζηαζία πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ελεξγεηαθήο απφδνζε ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ θηηξίσλ 

θαη δξάζεηο πξφιεςεο θπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ, αζηηθέο αλαπιάζεηο θα. 

Έρνπλ δεκνζηεπζεί είθνζη κία (21) πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 56,23 εθαη. € εθ 

ησλ νπνίσλ νη δεθαηέζζεξεηο (14), πξνυπνινγηζκνχ 36,46 εθαη.€ δεκνζηεχζεθαλ 

ην 2018. Οη ελ ιφγσ πξνζθιήζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2018, 

αληηζηνηρνχλ ζην 60,1% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ ή ζην 64,8% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζθιήζεσλ ζηνλ ΑΠ3. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεθανθηψ (18) εληαγκέλσλ 

πξάμεσλ αλήιζε ζε 26,35 εθαη.€. Έμη (6) απφ απηέο ηηο πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 

10,23 εθαη.€, (ην 16,8%) εληάρζεθαλ ην έηνο 2018. 

Οη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο, έσο ηελ 31ε/12/2018, ήηαλ χςνπο 11,65 εθαη.€, 

εθ ησλ νπνίσλ, ην πνζφ ησλ 1,2 εθαη. € αθνξνχζε ζε ζπκβάζεηο πνπ 

ππνγξάθεζαλ εληφο ηνπ έηνπο 2018. 

Οη δεισζείζεο δαπάλεο ζπλνιηθά αλήιζαλ ζε 9,27 εθαη.€ (ην 15,3% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ3), εθ ησλ νπνίσλ ηα 2,57 εθαη.€, αθνξνχλ ζην 2018.  

Ζ πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΠ3 θαηά ην έηνο 2018, νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ζηελ έλαξμε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ηξαηεγηθψλ Υσξηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠ (ΒΑΑ θαη ΣΑΠΣνΘ), ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ, 

ζπκκεηέρεη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ν ΑΠ3. 

 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ ΑΠ, επιηςγσάνονηαρ ηνπ ζηφρνπο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο κε νξφζεκν ην 2018, δηαηεξεί ην απνζεκαηηθφ επίδνζήο ηνπ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 3,08 εθαη. € δεκφζηα δαπάλε. 
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ΑΠ4: «Ανάπηςξη – εκζςγσπονιζμόρ – ζςμπλήπωζη ςποδομών για ηην 

οικονομική και κοινωνική ανάπηςξη» 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ4, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε, ν νπνίνο 

κεηψζεθε θαηά ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ θαηά 800.000€, αλέξρεηαη ζε 

72.461.250 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλάινγνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο. 

Μέρξη ηελ 31ε/12/2018, είραλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο, πξνυπνινγηζκνχ 82,63 εθαη.€ 

(ην 114,03% ηνπ ΑΠ). Σν έηνο 2018 εμεηδηθεχζεθε κία δξάζε κε π/π κφιηο 

125.000 € ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ΣΑΠΣνΘ. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, είραλ εθδνζεί πέληε (5) πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 

72,0 εθαη.€ (ην 99,36% ηνπ ΑΠ4), ελψ δελ εθδφζεθαλ λέεο πξνζθιήζεηο εληφο 

ηνπ έηνπο 2018. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ νθηψ (8) εληαγκέλσλ πξάμεσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, 

αλήιζε ζε 56,99 εθαη.€. Σξεηο (3) πξάμεηο, π/π 7,38 εθαη.€ (ην 10,18% ηνπ ΑΠ4 ή 

ην 12,9% ηνπ π/π φισλ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ) εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2018. 

Απφ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο ηα έηε 2016 θαη 2017, δχν είλαη ηκεκαηνπνηεκέλεο 

(phased) θαη ηξεηο «κεηαθεξφκελεο, απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013. 

Σν ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζην ηέινο ηνπ 2018 έθζαλε 

ζηα 52,89 εθαη. € (ην 72,98% ηνπ ΑΠ4), ελψ εληφο ηνπ 2018, ππνγξάθεζαλ 

ζπκβάζεηο χςνπο 4,84 εθαη. € (ην 6,68% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ4, ή ην 9,2% ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο). 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2018, αλήιζαλ ζε 29,13 εθαη,€ (ην 40,20% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ4). Απφ απηέο, ηα 
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10,20 εθαη.€ (ην 14,38% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ4, ή ην 35,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ), πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2018. 

Σν πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ΑΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 αθνξά ζε 

παξεκβάζεηο ζηηο πξάμεηο phased θαη «κεηαθεξφκελεο» απφ ηελ πεξίνδν 2007-

2013, ρσξίο, σζηφζν λα έρνπλ νινθιεξσζεί.  

 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΑΠ, παξά ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έρεη θαιπθζεί κε νδηθά έξγα «phased» θαη 

«κεηαθεξφκελα» απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, παξνπζηάδνληαο πςειέο επηδφζεηο 

ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο, ζε φια ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ, δελ θαηέζηε 

δπλαηή, ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ, ε έγθαηξε 

επίηεπμε ησλ νξνζήκσλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο δείθηεο 

εθξνψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εμαζθαιίζζεθε ην απνζεκαηηθφ επίδνζεο ηνπ ΑΠ4, 

ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 4,5 εθαη. €. πλεπψο, ην ελ ιφγσ πνζφ ζα πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί / θαηαλεκεζεί ζε άιινπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ, ησλ νπνίσλ 

επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

ΔΣΠΑ. 

ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, κε δεδνκέλν, αθ’ ελφο ηνλ πςειφ βαζκφ πινπνίεζεο 

ησλ  κεηαθεξφκελσλ» θαη ηκεκαηνπνηεκέλσλ πξάμεσλ (80-85%), αθ’ εηέξνπ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΤΓ γηα ηελ άκεζε έληαμε πξφζζεησλ ψξηκσλ έξγσλ ζηνλ 

ΑΠ, ζην επφκελν δηάζηεκα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απνκέλνπλ αθφκα 

4,5 έηε εληαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΠ, δελ ζα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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ΑΠ5: «Τεσνική Σςνδπομή / Βοήθεια για ηην αποηελεζμαηική εθαπμογή ηος 

Ππογπάμμαηορ» 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζε δεκφζηα δαπάλε ηνπ ΑΠ5, θαηφπηλ ηεο αχμεζεο θαηά 

800.000€ ζηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, αλέξρεηαη ζε 4.417.840 € θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην 2,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΠ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ΔΣΠΑ. 

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5, αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ νξζνινγηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηφζν ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, φζν θαη ζπλνιηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο 

επηθεθαιήο Σακείν ην ΔΣΠΑ. 

Έρεη εμεηδηθεπζεί ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ. Θαηά ην έηνο 2018, 

απμήζεθε θαηά 800.000€ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εμεηδηθεχζεσλ, θαηφπηλ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηά ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠ. 

Έρεη εθδνζεί κία πξφζθιεζε πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ κε ην 100% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ5, πξνο ηε Μνλάδα Γ ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» 

2014-2020. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε ηξνπνπνηήζεθε, απμάλνληαο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηά 0,8 εθαη.€, θαηφπηλ ηεο αληίζηνηρεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ κε ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, είραλ εληαρζεί ελλέα (9) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 2,85 

εθαη.€ (ην 64,56% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ5). Σξείο (3) απφ απηέο ηηο πξάμεηο 

πξνυπνινγηζκνχ 387.000€ (ην 8,76% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ5, ή ην 13,6% ηνπ π/π ησλ 

εληαγκέλσλ πξάμεσλ), εληάρζεθαλ ην έηνο 2018. 

Σν ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα απφ ηηο κέρξη ηελ 

31ε/12/2018 ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ήηαλ 2,73 εθαη.€ (ην 61,69% ηνπ π/π 

ηνπ ΑΠ5). Δμ’ απηψλ, νη 387.000€, αθνξνχλ ζε λνκηθέο δεζκεχζεηο / ζπκβάζεηο 

πνπ ππεγξάθεζαλ ην έηνο 2018. 

Οη δεισζείζεο δαπάλεο αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ 2018 ζε 1,81 εθαη.€ (ην 40,89% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ5), εθ ησλ νπνίσλ νη 0,63 εθαη.€ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εληφο ηνπ έηνπο 2018. 

Απφ ηελ κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο 2018 ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, νη πξννπηηθέο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ είλαη ζεηηθέο, ζχκθσλα θαη 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο, ελψ παξάιιεια νη 

αλάγθεο ρξήζεο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο είλαη απμεκέλεο. Ζ κφλε θαηεγνξία 

παξεκβάζεσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο άκεζεο εθαξκνγήο, είλαη ε ππνζηήξημε δηθαηνχρσλ, κε 

δεδνκέλε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ελεξγνπνίεζεο απηήο ηεο δξάζεο. 
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ΑΠ6: «Τεσνική Σςνδπομή / Βοήθεια για ηην αποηελεζμαηική εθαπμογή ηος 

Ππογπάμμαηορ» 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζε δεκφζηα δαπάλε ηνπ ΑΠ6, θαηφπηλ ηεο αχμεζεο θαηά 

200.000 € ζηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, αλέξρεηαη ζε 1.448.249 €. 

Έρεη εμεηδηθεπζεί ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ6 (100%). Σν έηνο 2018, 

θαηφπηλ ηεο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ6 ηξνπνπνηήζεθε αληίζηνηρα ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ εμεηδηθεχζεσλ απμαλφκελνο θαηά 200.000 € 

Έρεη εθδνζεί πξφζθιεζε πξνυπνινγηζκνχ 1,45 εθαη.€ (ην 100% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ6), πξνο ηε Μνλάδα Γ ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» 

2014-2020. Αληίζηνηρα, κε βάζε ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφζθιεζε ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο απμήζεθε θαηά 

200.000€. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, είραλ εληαρζεί ηέζζεξεηο (4) πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ 

0,56 εθαη. € (ην 38,68% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ6), εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) κε 

πξνυπνινγηζκφ 0,38 εθαη.€ εληάρζεθαλ θαηά ην 2018. 

Σν ζπλνιηθφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζπκβαηηθφ ηίκεκα απφ ηηο κέρξη ηέινπο 2018 

ζπκβάζεηο, ήηαλ 0,48 εθαη.€ (ην 33,29% ηνπ π/π ηνπ ΑΠ6), εθ ηνπ νπνίνπ ην 

πνζφ ησλ 0,31 εθαη.€ αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο πνπ ππεγξάθεζαλ ην 2018. 

Οη ζπλνιηθέο δεισζείζεο απφ ηνπο δχν δηθαηνχρνπο δαπάλεο αλήιζαλ ζην ηέινο 

ηνπ 2018 ζε 183.669 € (ην 12,68% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ6), ελψ νη 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2018 αλέξρνληαη ζε 35.000€ πεξίπνπ. 

Αληίζηνηρα, φπσο θαη ζηνλ ΑΠ5, απφ ηελ, κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο 2018, 

ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο δελ δηαπηζηψλεηαη 
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πξφβιεκα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη είλαη ζεηηθέο νη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηνπ, 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο. Ζ 

θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ηνπ 

ΔΘΣ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, αλαγθάδεη ηελ 

ΔΤΓ ηνπ ΔΠ γηα δηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο απινχζηεξεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο 

ησλ δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ΔΘΣ, κε δεδνκέλε ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

εθαξκνγήο/πινπνίεζεο δξάζεσλ ΔΘΣ θαη ηεο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ησλ 

δηθαηνχρσλ ζηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο απηψλ ησλ δξάζεσλ. 
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