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ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

2019, αναφέρεται στην πρόοδο εφαρμογής του ΕΠ, αφ’ ενός στο χρονικό διάστημα 

από 01/01/2019 έως 31/12/2019, αφ’ ετέρου από την έναρξη επιλεξιμότητας της 

περιόδου 2014-2020, μέχρι και 31/12/2019. Η εξέταση της εφαρμογής του 

Προγράμματος αναφέρεται στα στοιχεία ενεργοποίησης του προϋπολογισμού του, 

ήτοι στον προϋπολογισμό δράσεων που εξειδικεύθηκαν και στις προσκλήσεις προς 

δυνητικούς δικαιούχους που δημοσιεύθηκαν, καθώς και στα στοιχεία υλοποίησης, 

ήτοι εντάξεις πράξεων, υπογεγραμμένες συμβάσεις και δαπάνες που δηλώθηκαν 

από τους δικαιούχους. 

Παράλληλα, στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το έτος 2019 περιλαμβάνεται 

συνοπτική αναφορά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εφαρμογής που έχουν 

διενεργηθεί, είτε επί διακριτών δράσεων του Προγράμματος, είτε στο σύνολο του 

ΕΠ, ενώ συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο στην 

εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα 

των αξιολογήσεων. Επίσης γίνεται και ειδική αναφορά στα ζητήματα εκείνα τα 

οποία επηρέασαν τις επιδόσεις του Προγράμματος και στα μέτρα που ελήφθησαν 

ούτως ώστε να επιλυθούν, ή έστω να αμβλυνθούν τα εν λόγω προβλήματα. 

Επιπλέον, Τέλος γίνεται συνοπτική αναφορά, στη συμβολή στις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τη θαλάσσια λεκάνη, 

καθώς και στο επίπεδο υλοποίησης των χρηματοπιστωτικών μέσων.· 

Στη βάση των παραπάνω περιεχομένων της Έκθεσης, αμέσως πιο κάτω, 

παρουσιάζεται η σύνοψη των βασικών σημείων που αναφέρονται στην παρούσα 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης τα οποία διαμόρφωσαν το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής 

του ΕΠ, μέχρι το τέλος του έτους 2019. 

 

Επίπεδα Εφαρμογής του ΕΠ 

Τα επίπεδα ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ, τόσο από την έναρξη 

εφαρμογής του μέχρι και το τέλος του 2019, όσο και διακριτά εντός του έτους 

2019, πολύ συνοπτικά έχουν ως εξής:  

1. Η συνολική εξειδίκευση του Προγράμματος, μέχρι την 31η/12/2019, ανέρχεται 

σε 355,38 εκατ.€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (το 124,91% του 

προϋπολογισμού του ΕΠ). Εξ’ αυτών, τα 279,48 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις 

ΕΤΠΑ (137,3% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και τα υπόλοιπα 75,9 εκατ.€ 

αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ (93,7% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του 

Προγράμματος). 

Το έτος 2019 εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν προηγούμενες 

εξειδικεύσεις, προϋπολογισμού 56,74 εκατ.€, ήτοι το 19,94% του 
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προϋπολογισμού του ΕΠ. Τα 42,55 εκατ.€ αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ (το 

20,91% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και τα 14,19 εκατ.€ 

αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ (το 17,51 % του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ). 

 

2. Ο προϋπολογισμός των ογδόντα οκτώ (88) προσκλήσεων προς δυνητικούς 

δικαιούχους, από την έναρξη εφαρμογής του ΕΠ μέχρι το τέλος του 2019, 

ανήλθε σε 277,9 εκατ.€, (το 97,67% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ). 

Από αυτές, εξήντα (60) προσκλήσεις προϋπολογισμού 229,9 εκατ.€ αφορούν σε 

δράσεις ΕΤΠΑ (112,97% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και είκοσι οκτώ 

(28) προσκλήσεις, προϋπολογισμού 47,98 εκατ.€, σε δράσεις ΕΚΤ (59,22% του 

προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ). 

Όσον αφορά στο έτος 2019, δημοσιεύθηκαν είκοσι μια (21) προσκλήσεις 

συνολικού προϋπολογισμού 88,91 εκατ.€ (το 31,25% του προϋπολογισμού του 

ΕΠ). Δεκαπέντε (15) προσκλήσεις προϋπολογισμού 72,76 εκατ.€ αφορούν σε 

δράσεις ΕΤΠΑ (35,76% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ). Για δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, κατά το έτος 2019 εκδόθηκαν έξι (6) 

προσκλήσεις προϋπολογισμού 16,15 εκατ.€ (15,48% του προϋπολογισμού ΕΚΤ 

του ΕΠ). 

 

3. Μέχρι το τέλος του έτους 2019 έχουν ενταχθεί στο ΕΠ, διακόσιες εξήντα εννέα 

(269) πράξεις με προϋπολογισμό 256,65 εκατ.€, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 

90,2% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα 215,88 εκατ.€ (106,1% 

του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ), αφορούν σε διακόσιες είκοσι εννέα (229) 

πράξεις ΕΤΠΑ. Τα υπόλοιπα 40,77 εκατ.€ αναφέρονται σε σαράντα (40) πράξεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ (50,3% του συνολικού προϋπολογισμού 

ΕΚΤ του ΕΠ). 

Το έτος 2019 εντάχθηκαν εκατόν τριάντα οκτώ (138) πράξεις προϋπολογισμού 

102,55 εκατ.€ (το 36,0% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Τα 95,88 εκατ.€ (το 

47,1% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) αφορούν σε εκατόν 

είκοσι έξι (126) πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και 6,67 εκατ.€ 

(το 8,2% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ), σε δώδεκα (12) πράξεις 

ΕΚΤ. 

 

4. Το ποσό των νομικών δεσμεύσεων, σε διακόσιες επτά (207) ενταγμένες 

πράξεις, μέχρι το τέλος του 2019, έφθασε στα 145,08 εκατ.€, ήτοι στο 56.53% 

του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ή στο 50.99% του 

προϋπολογισμού του ΕΠ. Από το ποσό αυτό, τα 108,16 εκατ.€ (το 53,15% 

προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) αφορούν σε συμβάσεις από εκατόν εβδομήντα 
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(170) πράξεις ΕΤΠΑ, ενώ τα 36,92 εκατ.€ (το 45,57% του προϋπολογισμού ΕΚΤ 

του ΕΠ). αφορούν σε συμβάσεις από τριάντα επτά (37) πράξεις ΕΚΤ.  

Το έτος 2019, υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 15,16 εκατ.€, προερχόμενες από 

σαράντα τρεις (43) ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων τα 10,58 εκατ.€ 

αναφέρονταν σε τριάντα δύο (32) πράξεις ΕΤΠΑ και τα 4,58 εκατ.€ σε έντεκα 

(11) πράξεις ΕΚΤ. 

 

5. Οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες του ΕΠ, έως την 31η/12/2019, 

ανήλθαν σε 76,09 εκατ.€ (το 26,74% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Από αυτές 

τις δαπάνες, τα 58,83 εκατ.€ (το 28,9% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ), 

αφορούν σε πράξεις ΕΤΠΑ, ενώ τα 17,25 εκατ.€ (το 21,3% του προϋπλογισμός 

ΕΚΤ του ΕΠ), σε πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. 

Οι δαπάνες κατά το έτος 2019 ανέρχονται σε 17,50 εκατ.€, ήτοι το 6,1% του 

προϋπολογισμού του ΕΠ. Τα 12,96 εκατ.€ αφορούν σε πράξεις ΕΤΠΑ (το 6,37% 

του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ), ενώ 4,54 εκατ.€ αφορούν σε 

πράξεις ΕΚΤ (το 5,60% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ). 

 

Διαγραμματική απεικόνιση των επιπέδων χρηματοοικονομικής εφαρμογής 

του ΕΠ 
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Πρόοδος χρηματοοικονομικής εφαρμογής κατά το έτος 2019 

Συνοπτικά, η πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ κατά το έτος 2019, έναντι των 

αντίστοιχων μεγεθών μέχρι το τέλος του 2018 και η συμβολή της προόδου κατά το 

έτος 2019 στα συνολικά μεγέθη ανά στάδιο εφαρμογής, τόσο στο σύνολο του ΕΠ, 

όσο και ανά Ταμείο που το συγχρηματοδοτεί, εμφανίζει την παρακάτω εικόνα. 

α) Στο σύνολο του ΕΠ: 

 Π/Υ εξειδικεύσεων: Αύξηση κατά 19,5%, (το 16,0% του π/υ των 

συνολικών εξειδικεύσεων). 
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 Π/Υ προσκλήσεων: Αύξηση κατά 47,1%, (το 32,0% του π/υ των 

συνολικών προσκλήσεων). 

 Π/Υ εντάξεων: Αύξηση κατά 66,55%, (το 39,96% του π/υ του συνόλου 

των ενταγμένων πράξεων). 

 Συμβατικό τίμημα συμβάσεων: Αύξηση κατά 33,5%, (το 10,5% του 

συμβατικού τιμήματος των συνολικών συμβάσεων), συμπεριλαμβανομένων 

και των τροποποιήσεων των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί σε 

προηγούμενα έτη. 

 Δαπάνες: Αύξηση κατά 29,9%, (το 23,0% του συνόλου των δαπανών, 

μέχρι το τέλος του έτους 2019). 

β) Στο σύνολο του ΕΤΠΑ: 

 Π/Υ εξειδικεύσεων: Αύξηση κατά 18,6%, (το 15,2% του π/υ των 

συνολικών εξειδικεύσεων, δράσεων που συχρηματοδοτούνται από το εν 

λόγω Ταμείο). 

 Π/Υ προσκλήσεων: Αύξηση κατά 46,3%, (το 31,7% του π/υ των 

συνολικών προσκλήσεων, για δράσεις του συγκεκριμένου Ταμείου). 

 Π/Υ εντάξεων: Αύξηση κατά 79,9%, (το 44,41% του π/υ του συνόλου των 

ενταγμένων πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο). 

 Συμβατικό τίμημα συμβάσεων: Αύξηση κατά 10,8%, (το 9,8% του 

συμβατικού τιμήματος των συνολικών συμβάσεων, που 

συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο). 

 Δαπάνες: Αύξηση κατά 28,3%, (το 22,0% του συνόλου των δαπανών, που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ). 

γ) Στο σύνολο του ΕΚΤ: 

 Π/Υ εξειδικεύσεων: Αύξηση κατά 23,0%, (το 18,7% του π/υ των 

συνολικών εξειδικεύσεων, δράσεων που συχρηματοδοτούνται από το 

συγκεκριμένο Ταμείο). 

 Π/Υ προσκλήσεων: Αύξηση κατά 50,7%, (το 33,7% του π/υ των 

συνολικών προσκλήσεων, για δράσεις του συγκεκριμένου Ταμείου). 

 Π/Υ εντάξεων: Αύξηση κατά 19,57%, (το 16,37% του π/υ του συνόλου 

των ενταγμένων πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από το εν λόγω 

Ταμείο). 

 Συμβατικό τίμημα συμβάσεων: Αύξηση κατά 14,2%, (το 12,4% του 

συμβατικού τιμήματος των συνολικών συμβάσεων, που 

συγχρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο Ταμείο). 

 Δαπάνες: Αύξηση κατά 35,7%, (το 26,3% του συνόλου των δαπανών, που 

συγχρηματοδοτούνται από ΕΚΤ). 

Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου 

Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου εντός του έτους 2019 παρουσιάζουν ένας σχετικά 

μεγάλος αριθμός πράξεων, τόσο εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 

όσο και κυρίως εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς απαραίτητα 

να έχουν ολοκληρωθεί.  
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Όσον αφορά στις πράξεις ΕΤΠΑ, έχουν πραγματοποιήσει φυσικό αντικείμενο και 

ενταγμένες νέες πράξεις (εκτός εκείνων των phased και μεταφερόμενων), όπως 

υποδομών υγείας, εκπαίδευσης, υδρεύσεων, τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας και Τεχνικής Βοήθειας. Πολύ μικρός αριθμός αυτών των πράξεων 

ολοκληρώθηκαν στο διάστημα των ετών 2018-2019. Οι περισσότερες πράξεις που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ έχουν πραγματοποιήσει φυσικό αντικείμενο, 

ενώ φυσικό αντικείμενο που έχει ολοκληρωθεί πλήρως, παρουσιάζουν οι πράξεις 

που ο χρόνος υλοποίησής τους προσδιορίζεται ανά σχολικό έτος, όπως 

«εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και «εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη». 

Παράγοντες που επηρέασαν την εφαρμογή του ΕΠ 

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ζητήματα/παράγοντες που έχουν επηρεάσει 

σημαντικά την πρόοδο του Προγράμματος, αυτοί αναφέρονται κατά κύριο λόγο 

στα 2,5 πρώτα χρόνια ουσιαστικής εφαρμογής του, ήτοι από τον Ιούνιο του 2015 

(1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ), μέχρι και το έτος 2017, 

και έχουν αναφερθεί εκτενώς στην ετήσια έκθεση του 2018. Ωστόσο, θα πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψη, ότι το έτος 2019 έλαβαν χώρα οι περιφερειακές/δημοτικές 

εκλογές, οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγές των αιρετών πολλών δικαιούχων, με κενό 

διάστημα ανάληψης αρμοδιοτήτων περίπου τεσσάρων (4) μηνών, καθώς και στην 

αλλαγή της Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα 

την σχετική αναστολή (επί τετράμηνο) των διαδικασιών εφαρμογής του ΕΠ, μέχρις 

ότου αναληφθούν πλήρως οι αρμοδιότητες και εξ’ αυτών οι σχετικές πρωτοβουλίες 

συνέχισης της υλοποίησης του ΕΠ. 

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή του ΕΠ και ειδικότερα για τις πράξεις του ΕΤΠΑ, 

ορισμένα γενικά χρονίζοντα, προερχόμενα από το θεσμικό πλαίσιο, ζητήματα που 

δημιουργούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ΕΠ αφορούν στους δικαιούχους. 

Τέτοια είναι οι καθυστερήσεις στη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση, καθώς και 

στην εκτέλεση των υπογεγραμμένων συμβάσεων ήτοι στην δημιουργία δαπανών. 

Επίπεδο εφαρμογής ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Αμέσως πιο κάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία εφαρμογής του Προγράμματος σε 

επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, μέχρι 31/12/2019: 

 

ΑΠ1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 

εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής 

προστιθέμενης αξίας» 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ σε συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ 

δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 41,0 εκατ.€, αντιπροσωπεύοντας το 20,1% του 

προϋπολογισμού του ΕΠ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.  

Μέχρι και το έτος 2019 εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν 

προηγούμενες εξειδικεύσεις πρόσθετου προϋπολογισμού 56,17 εκατ.€ (το 137,0% 

του προϋπολογισμού του ΑΠ). Ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων κατά το έτος 

2019 ανέρχεται σε 18,15 εκατ.€ (το 44,3% του προϋπολογισμού του ΑΠ1). 

Έχουν δημοσιευθεί συνολικά επτά (7) προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους, 

με αθροιστικό προϋπολογισμό 19,42 εκατ.€ (το 47,36% του προϋπολογισμού του 

ΑΠ.  

Μέχρι την 31η/12/2019 είχαν ενταχθεί εκατόν είκοσι (120) πράξεις συνολικού 

προϋπολογισμού 22,13 εκατ.€ ή το 54,0% του προϋπολογισμού του ΑΠ. Από 

αυτές, οι εξήντα εννέα (69) πράξεις, με προϋπολογισμό ύψους 11,3 εκατ.€ (το 

27,6% του προϋπολογισμού του ΑΠ) εντάχθηκαν στο ΕΠ κατά το έτος 2019. 

Το συμβατικό τίμημα των υπογεγραμμένων συμβάσεων, σε εκατόν δέκαεννέα 

(119) πράξεις, ανέρχεται σε 20,3 εκατ.€ ήτοι στο 49,52 % του προϋπολογισμού 

του ΑΠ1, εκ των οποίων, το ποσό των 9,97 εκατ. € (το 24,3% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ1) αφορά σε συμβάσεις του έτους 2019. Το μεγαλύτερο 

μέρος του συμβατικού τιμήματος αναφέρεται σε εκατόν πέντε (105) τουριστικές 

ΜΜΕ που εντάχθηκαν από τον ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ, μέσω εκχώρησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 

Μέχρι το τέλος του έτους 2019, οι δικαιούχοι δήλωσαν συνολικές δαπάνες 1,26 

εκα. € (το 3,08% του προϋπολογισμού του ΑΠ1). Ένα σημαντικό μέρος των 

δαπανών προέρχεται από τη συμμετοχή του ΕΠ στο (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και αποτελεί το 

50% αυτής της συμμετοχής. 

Σημαντική πρόοδος το 2019 στην εφαρμογή του ΑΠ1 ήταν η ένταξη των 

ενισχύσεων πρόσθετων 56 τουριστικών ΜΜΕ, ενώ μερική υλοποίηση, υπό την 

έννοια του Κ(ΕΕ) 215/2014, έχει καταγραφεί στην πράξη της συμμετοχής της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Τα επίπεδα χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ1 φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα.  
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ΑΠ2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ2Α, σε συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ 

δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 79.572.690€ και αντιπροσωπεύει το 98,2% του 

προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.   

Μέχρι το τέλος του 2019 είχαν εξειδικευθεί συνολικά δράσεις προϋπολογισμού 

74,45 εκατ.€ (το 93,6% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α). Το έτος 2019, 

εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις ή/και τροποποιήθηκαν προηγούμενες εξειδικεύσεις 

αυξανόμενος ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων κατά 14,19 εκατ.€ (κατά 

23,5%), αντιπροσωπεύοντας το 17,83% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α. 

Μέχρι το τέλος του 2019, δημοσιεύθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή είκοσι επτά 

(27) προσκλήσεις προϋπολογισμού 46,54 εκατ.€ (το 58,5% του προϋπολογισμού 

του ΑΠ2Α). Έξι (6) εξ’ αυτών, δημοσιεύθηκαν εντός του 2019, με προϋπολογισμό 

16,15 εκατ.€, ο οποίος αντιστοιχεί στο 20,29% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α. 

Αντίστοιχα μέχρι την 31η/12/2019, είχαν ενταχθεί τριάντα έξι (36) πράξεις 

προϋπολογισμού 40,20 εκατ.€ (το 50,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α), εκ των 

οποίων δώδεκα  (12) πράξεις προϋπολογισμού 6,67 εκατ.€, ήτοι το 8,4% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, εντάχθηκαν το έτος 2019. 

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στον ΑΠ2Α ως το τέλος του 2019, προερχόμενες 

από τριάντα τρεις (33) πράξεις, έχουν συμβατικό τίμημα 36,36 εκατ.€ (το 45,69% 

του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α). Εξ αυτών των συμβάσεων, το ποσό των 14,51 
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εκατ.€ (18,23% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Α) αφορά σε συμβάσεις έντεκα (11) 

πράξεων, που υπογράφηκαν το έτος 2019. 

Οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες μέχρι το τέλος του 2019 του ΑΠ2Α, 

έφθασαν στα 16,73 εκατ.€ (το 21,03% του προϋπολογισμού του), εκ των οποίων 

τα 4,20 εκατ.€, ήτοι το 5,3% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, 

πληρώθηκαν εντός του έτους 2019. 

Παραστατικά, τα επίπεδα χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ2Α φαίνονται στο 

παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

ΑΠ2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΤΠΑ, δημόσιας 

δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 25.000.000 εκατ.€ και 

αντιστοιχεί στο 12,3% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που εξειδικεύθηκαν μέχρι το τέλος του 

έτους 2019 ανήλθε σε 44,5 εκατ.€, (το 177,9% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β). 

Κατά το έτος 2019 ο προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων αυξήθηκε κατά 9,1 

εκατ.€ (αύξηση κατά 25,7%), αντιπροσωπεύοντας το 36,4% του προϋπολογισμού 

του ΑΠ2Β, με νέες ή/και τροποποιήσεις προηγούμενων εξειδικεύσεων. 

Μέχρι την 31η/12/2019, δημοσιεύθηκαν δεκαοκτώ (18) προσκλήσεις προς 

δυνητικούς δικαιούχους, προϋπολογισμού 47,69 εκατ.€, υπερβαίνοντας τον 

προϋπολογισμού του ΑΠ2Β κατά 90,78%. Έξι (6) απ’ αυτές, με προϋπολογισμού 

22,27 εκατ.€, (το 89,08% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β), δημοσιεύθηκαν το 

έτος 2019. 
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Ο προϋπολογισμός των τριάντα πέντε (35) ενταγμένων πράξεων, στο τέλος του 

έτους 2019, ανερχόταν στα 36,07 εκατ.€ (το 144,26% του προϋπολογισμού του 

ΑΠ2Β). Οι δεκαοκτώ (18) απ’ αυτές, προϋπολογισμού 12,3 εκατ. € (το 49,2% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ2Β), εντάχθηκαν το έτος 2019, αυξάνοντας τον 

προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων κατά 51,1%, έναντι εκείνων μέχρι το 

έτος 2018. Οι πράξεις αυτές αφορούν σε ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών 

προσχολικής & σχολικής εκπαίδευσης, υποδομών υγείας/πρόνοιας, καθώς και σε 

πράξεις της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ.  

Το συμβατικό τίμημα υπογεγραμμένων συμβάσεων εννέα (9) πράξεων στον ΑΠ2Β 

έφθασε, μέχρι το τέλος του 2019, στα 10,92 εκατ.€ (το 43,67% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ). Το έτος 2019, υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 2,19 

εκατ.€ (το 8,74% του προϋπολογισμού του ΑΠ2Β) σε τέσσερεις (4) ενταγμένες 

πράξεις.    

Έως το τέλος του 2019, δηλώθηκαν από τους δικαιούχους δαπάνες 6,81 εκατ.€ 

(το 27,25% του προϋπολογισμού του ΕΠ). Από αυτές 1,64 € (το 6,58% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ2Β) δηλώθηκαν κατά το έτος 2019. 

Τα επίπεδα εφαρμογής του ΑΠ2Β αποτυπώνεται παραστατικά στο παρακάτω 

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

περιβάλλον» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΤΠΑ, δημόσιας 

δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε 60.618.839€ και αντιστοιχεί στο 

29,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Μέχρι το τέλος του 2019, εξειδικεύθηκαν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού  

89,49 εκατ.€, (το 147,63% του προϋπολογισμού ΑΠ3). Το έτος 2019, αυξήθηκε ο 

προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων κατά 13,0 εκατ.€, (ήτοι κατά 19,03%, 

φθάνοντας στο 21,45% του προϋπολογισμού του ΑΠ3. 

Οι δράσεις που έχουν εξειδικευθεί συνολικά μέχρι το 2019, αφορούν σχεδόν στο 

σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δράσεις 

ορθολογικής διαχείρισης πόσιμου νερού, επεξεργασίας λυμάτων, ανάδειξης και 

προστασία πολιτιστικών χώρων, τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, 

ενεργειακής απόδοση ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων και δράσεις πρόληψης 

φυσικών Καταστροφών, αστικές αναπλάσεις κα. 

Μέχρι το τέλος του έτους 2019, είχαν δημοσιευθεί είκοσι έξι (26) προσκλήσεις 

προϋπολογισμού 73,88 εκατ. € (το 121,87% του προϋπολογισμού του ΑΠ3). 

Πέντε (5) εξ’ αυτών, προϋπολογισμού 17,65 εκατ.€ (το 29,12% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ) δημοσιεύθηκαν εντός του έτους 2019, 

αντιπροσωπεύοντας το 23,89% του προϋπολογισμού των συνολικών 

προσκλήσεων. 

Στο τέλος του έτους 2019, ο προϋπολογισμός των πενήντα τριών (53) ενταγμένων 

πράξεων ανήλθε σε 63,75 εκατ.€ (το 105,16% του προϋπολογισμού ΑΠ3). 

Τριάντα πέντε (35) εξ’ αυτών, με προϋπολογισμό 38,22 εκατ.€ (το 63,05% του 

ΑΠ3) ή το 59,96% του συνολικού προϋπολογισμού εντάξεων, εντάχθηκαν το έτος 

2019. 

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις, έως την 31η/12/2019, προέρχονταν από 

δεκαεννέα (19) ενταγμένες πράξεις με συνολικό συμβατικό τίμημα 17,80 εκατ.€ 

(το 29,37% του προϋπολογισμού του ΑΠ3). Οι συμβάσεις που υπεγράφησαν το 

2019 έχουν συμβατικό τίμημα 6,15 εκατ.€ (το 10,2% του προϋπολογισμού του 

ΑΠ3, ή το 34,6% των συνολικών συμβάσεων του ΑΠ3). 

Οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες των δικαιούχων μέχρι το τέλος του έτους 2019, 

ανήλθαν σε 11,39 εκατ.€ (το 18,78% του προϋπολογισμού του ΑΠ3), ενώ εντός 

του 2019 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 2,1 εκατ.€ (το 3,5% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ3, ή το 18,6% των συνολικών δαπανών του ΑΠ3). Η 

πρόοδος της εφαρμογής του ΑΠ3 για το 2019, οφείλεται κατά βαση στην ένταξη 

έργων πολιτισμού σημαντικού προϋπολογισμού, καθώς και στην πρόοδο 

εφαρμογής των Στρατηγικών ΒΑΑ & ΤΑΠΤοΚ. 
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Η πρόοδος εφαρμογής του ΑΠ3 παρουσιάζεται (ανά στάδιο εφαρμογής) στο 

παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

 

ΑΠ4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ4, σε συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ 

δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 72.461.250 €, αντιπροσωπεύοντας του 35,6% του 

συνολικού προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος. 

Μέχρι την 31η/12/2019, είχαν εξειδικευθεί δράσεις, προϋπολογισμού 84,93 εκατ.€ 

(το 117,2% του προϋπολογισμού του ΑΠ). Το έτος 2019 εξειδικεύθηκε μία δράση 

με προϋπολογισμό 2.300.000 € στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (το 3,2% 

του συνόλου των εξειδικεύσεων). 

Έως το τέλος του έτους 2019 είχαν εκδοθεί, οκτώ (8) προσκλήσεις προς 

δυνητικούς δικαιούχους προϋπολογισμού 84,49 εκατ.€ (το 116,6%, του 

προϋπολογισμού του ΑΠ4) οι οποίες αφορούσαν σε οδικές υποδομές και οδική 

ασφάλεια. Τρεις (3) εξ αυτών, προϋπολογισμού 27,43 εκατ.€ (το 37,85% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ4 ή το 32,5% του συνολικού προϋπολογισμού των 

προσκλήσεων), εκδόθηκαν εντός του έτους 2019. 

Οι ενταγμένες πράξεις μέχρι το τέλος του 2019, είναι δέκα (10) με προϋπολογισμό 

90,42 εκατ.€ (το 124,78% του ΑΠ4). Από τις ενταγμένες πράξεις τα έτη 2016 και 

2017, δύο είναι τμηματοποιημένες (phased) και τρεις «μεταφερόμενες, από την 

περίοδο 2007-2013 με αθροιστικό προϋπολογισμό 51,86 εκατ.€. Δύο (2) πράξεις, 

προϋπολογισμού 33,51 εκατ.€ (το 46,25% του ΑΠ4 ή το 37,1% του 

προϋπολογισμού όλων των ενταγμένων πράξεων), εντάχθηκαν εντός του 2019.  
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Το επιλέξιμο συμβατικό τίμημα υπογεγραμμένων συμβάσεων οκτώ (8) πράξεων, 

στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 55,54 εκατ. € (το 76,65% του προϋπολογισμού του 

ΑΠ4). Τα 2,66 εκατ. € (το 3,67% του προϋπολογισμού του ΑΠ4, ή το 4,8% του 

αντίστοιχου συνολικού συμβατικού τιμήματος του ΑΠ4), αφορούν σε δύο 

συμβάσεις του 2019. 

Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι μέχρι το τέλος του 

2019, ανήλθαν σε 36,71 εκατ.€ (το 50,67% του προϋπολογισμού του ΑΠ4). Από 

αυτές, τα 7,58 εκατ.€ (το 10,47% του προϋπολογισμού του ΑΠ4, ή το 20,66% του 

συνόλου των δαπανών), πραγματοποιήθηκαν το 2019. 

Τα επίπεδα χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ4 φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα.  

 

 

ΑΠ5: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Προγράμματος» 

Ο προϋπολογισμός σε δημόσια δαπάνη του ΑΠ5 (συγχρηματοδοτούμενος από το 

ΕΤΠΑ) αντιπροσωπεύει το 2,2% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ 

που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ. 

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

και αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των Αξόνων Προτεραιότητας που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όσο και συνολικά του Προγράμματος ως 

επικεφαλής Ταμείο το ΕΤΠΑ. 
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Έχει εξειδικευθεί το 100% του προϋπολογισμού του ΑΠ. Κατά το έτος 2019, δεν 

πραγματοποιήθηκαν νέες εξειδικεύσεις ή τροποποίησεις προηγούμενων 

εξειδικεύσεων. 

Από τη έναρξη εφαρμογής του ΕΠ, έχει εκδοθεί μία πρόσκληση, προϋπολογισμού 

ίσου με το 100% του προϋπολογισμού του ΑΠ5, προς τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020.  

Μέχρι το τέλος του 2019, είχαν ενταχθεί έντεκα (11) πράξεις προϋπολογισμού 

3,51 εκατ.€ (το 79,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ5). Δύο (2) από αυτές τις 

πράξεις, προϋπολογισμού 552.400€ (το 12,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ5, ή το 

15,7% του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων), εντάχθηκαν το έτος 

2019. 

Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα από τις μέχρι την 

31η/12/2019 υπογεγραμμένες συμβάσεις, ήταν 3,29 εκατ.€ (το 74,45% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ5). Εξ’ αυτών, τα 563.572 €, αφορούν σε νομικές 

δεσμεύσεις / συμβάσεις που υπεγράφησαν το έτος 2019. 

Οι δηλωθείσες δαπάνες ανήλθαν στο τέλος του 2019 σε 2,66 εκατ.€ (το 60,20% 

του προϋπολογισμού του ΑΠ5), εκ των οποίων οι 852.821 € πραγματοποιήθηκαν 

εντός του έτους 2019. 

Στο παρακάτω διάγραμμα, αποτυπώνεται παραστατικά το επίπεδο 

χρηματοοικονομικής εφαρμογής του ΑΠ5.  
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ΑΠ6: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Προγράμματος» 

Ο προϋπολογισμός σε δημόσια δαπάνη του ΑΠ6 ανέρχεται σε 1.448.249 €, 

αντιπροσωπεύοντας το 1,8% του προϋπολογισμού του ΕΠ, με συγχρηματοδότηση 

από ΕΚΤ. 

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του ΑΠ6 (100%). Κατά το έτος 

2019, δεν πραγματοποιήθηκαν νέες εξειδικεύσεις ή τροποποίησεις προηγούμενων 

εξειδικεύσεων για τις δράσεις του ΑΠ6. 

Έχει εκδοθεί μία πρόσκληση προϋπολογισμού 1,45 εκατ.€ (το 100% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ6), προς τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014-2020. Η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί πριν το 

2019. 

Μέχρι το τέλος του 2019, είχαν ενταχθεί τέσσερεις (4) πράξεις προϋπολογισμού 

570.252 € (το 39,4% του προϋπολογισμού του ΑΠ6). Όλες οι πράξεις εντάχθιηκαν 

στο ΕΠ πριν το έτος 2019. 

Το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο συμβατικό τίμημα από τις μέχρι τέλους 2019 

συμβάσεις, ήταν 558.516 € (το 38,56% του προϋπολογισμού του ΑΠ6), εκ του 

οποίου το ποσό των 76.424 € αφορούν σε συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2019. 

Οι συνολικές δηλωθείσες από τους δύο δικαιούχους δαπάνες ανήλθαν μέχρι το 

τέλος του 2019 σε 519.983 € (το 35,9% του προϋπολογισμού του ΑΠ6), ενώ οι 

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019 ανέρχονται σε 336.313€. 

Το επίπεδο ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΑΠ6 παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα.  
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