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Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Σύνολο) 



Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ανά Ταμείο) 



Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ανά Άξονα) 



Στόχος Ν+3 Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 



Δημοσιονομικοί Στόχοι Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΠΑ ΕΚΤ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΔΔ) 75.000.000 31.000.000 

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ)         1/1/2017 - 20/11/2017 35.908.537 15.230.399 

Διαφορά (2-1) -39.091.463  -15.769.601 



Πορεία Υλοποίησης Θεματικού Στόχου 5 
• Εξειδικεύτηκε το σύνολο των εγκεκριμένων πόρων για αντιπλημμυρικά έργα στο 

πλαίσιο της 1ης επιτροπής παρακολούθησης (Ιούλιος του 2015) 

• Εκπονήθηκε ειδική μελέτη προτεραιοποίησης (με τη μορφή αυτοδέσμευσης) των 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ 
Αττικής, προκειμένου να μην εμφανιστεί το φαινόμενο του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 
2013 όπου δεν χρηματοδοτήθηκε κανένα έργο σε αποδέκτη! 

• Εκδόθηκε πρόσκληση με αποκλειστικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής στις 20 
Ιανουαρίου 2016 ύψους 80 εκ. € (άμεση αξιολόγηση) 

• Έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις 15 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού π/υ 63 
εκ. € και προβλέπεται η ένταξη επιπλέον 4 έργων μέχρι το τέλος του έτους  

• To % συμβασιοποίησης του άξονα ανέρχεται στο 57,27% και είναι το υψηλότερο 
μεταξύ των ΠΕΠ 

• Έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη της πράξης «εξοπλισμός πυροσβεστικών» 
προϋπολογισμού 5 εκ. € 

• Σε συνέχεια της Υ.Α. 11258/2017 εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της 
Μελέτης για το ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Αττικής 



Πορεία Υλοποίησης Θεματικού Στόχου 5 
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Διοικητικός Απολογισμός 
Από την ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης (25/10/2016) 
μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα: 

 43 εξειδικεύσεις νέων δράσεων μέσω 11 γραπτών διαδικασιών 

 34 νέες προσκλήσεις 

 40 νέες εντάξεις πράξεων 

 45 επιτόπιες επαληθεύσεις μέσω των οποίων ελέγχθηκαν δαπάνες 67,3Μ€: 

• ΕΚΤ: 14 επιτόπιες επαληθεύσεις (ελεγχθείσες δαπάνες 2,2Μ€) 

• ΕΤΠΑ: 30 επιτόπιες επαληθεύσεις (ελεγχθείσες δαπάνες 51,4Μ€) 

• Ταμείο Συνοχής: 1 επιτόπια επαλήθευση (ελεγχθείσα δαπάνη 13,7Μ€) 

 141 προεγκρίσεις (δημοπράτησης, υπογραφής ή τροποποίησης σύμβασης) 

 1.670 μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών ελέγχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν 

  Ηλεκτρονική επικοινωνία με Γραφείο Περιφερειάρχη 

  Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (από 1/1/2018) 



Διοικητικός Απολογισμός (ΙΙ) 
 Πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι σε πράξεις (υποέργα) που τελούν υπό τη 
διαχείριση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής από την ΕΔΕΛ 

  Πραγματοποιήθηκαν 2 έλεγχοι συστήματος από την ΕΔΕΛ (7-13 & 14-20) 

  Πραγματοποιήθηκε 1 έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επίδοση των δράσεων του ΕΚΤ που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής 

 Απαντήσαμε σε 15 ενστάσεις και σε μια προδικαστική προσφυγή! 



Αξιολόγηση πορείας εφαρμογής 
 Βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύμβασης το υποέργο «Αξιολόγηση 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής» το οποίο θα 
τροφοδοτήσει και την επικείμενη «μεγάλη» αναθεώρηση 

  Παρατηρείται σημαντική υστέρηση στους άξονες (θεματικούς στόχους) 3 
(Επιχειρηματικότητα), 4 (Ενεργειακά) και 8 (καταρτίσεις) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

 Εμφανίζονται υψηλότατες αποδόσεις στους άξονες (θεματικούς στόχους) 2 (ΤΠΕ) 
και 5 (Αντιπλημμυρικά) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

  Πιθανά προβλήματα στο πλαίσιο επίδοσης: 

 



Στοχοθεσία  
Εντός του 2018 αναμένεται: 

 Η ενεργοποίηση της επενδυτικής προτεραιότητας 1β (ΕΦΔ -> ΓΓΕΤ) 

 Η έκδοση προσκλήσεων στον Α.Π. 3 (clusters, ΜΜΕ κλπ) 

 Η ενεργοποίηση του Α.Π. 4 με την έκδοση σχετικών προσκλήσεων για σχολεία και 
δημοτικά κτίρια 

 Η ένταξη του «μεγάλου έργου» της Κρουαζιέρας (Δικαιούχος ΟΛΠ αε) 

  Η έκδοση πρόσκλησης για νέους παιδικούς σταθμούς ύψους 12 εκ.€ 

 Η έκδοση πρόσκλησης ύψους 18 εκ. € για εξοπλισμούς Νοσοκομείων 

 Η έκδοση πρόσκλησης ύψους 9 εκ. € για εξοπλισμούς σε μονάδες επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

  Η περαιτέρω ενεργοποίηση του Α.Π. 9 με την έκδοση προσκλήσεων για την Υγεία 
(ΤΟΜΥ, ψυχική υγεία κλπ) 

 Η ενεργοποίηση της εκχώρησης των ΕΦΔ ΟΧΕ (Αστικές Αρχές) 

Η «μεγάλη» αναθεώρηση του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020 

 




