
Άλκηστις Σταθοπούλου 

Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 



Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 
1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 
2. «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών» 
3. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
4. «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» 
5. «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων» 
6. «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων» 
7. «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές δικτύων» 
8. «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων»  
9. «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης» 
10. «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για 

την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»  

 

 

 



ΑΠ1 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των  
επιχειρήσεως, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΘΣ 1, 2, 3) 

ΑΠ2 
• Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον (ΘΣ 4, 5, 6) 

ΑΠ 3 
• Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών (ΘΣ 7) 

ΑΠ4 
• Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων (ΘΣ 8, 9) 

ΑΠ5 
• Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, 

υποδομών υγείας και εκπαίδευσης (ΘΣ 9, 10) 

ΑΠ 

6-7  
• Τεχνική Υποστήριξη ΠΕΠ 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Συνολική  

Δημ. Δαπάνη (€) 
% 

ΑΠ1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 
ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία 
και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

70.390.886 14,34% 

ΑΠ2 Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 157.585.731 32,10% 

ΑΠ3 Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 
μεταφορικών υποδομών 131.460.848 26,77% 

ΑΠ4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας 
και των Διακρίσεων 81.618.629 16,62% 

ΑΠ5 Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 
κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και 
εκπαίδευσης 

40.893.093 8,33% 

ΑΠ6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.530.349 0,31% 
ΑΠ7 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 7.506.196 1,53% 
ΣΥΝΟΛΟ 490.985.732 100% 



Πηγές χρηματοδότησης 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 Εθνικοί Πόροι 
 
Χρηματοδοτική Κατανομή 
 Σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ) οι πόροι του ΠΕΠ 

ανέρχονται σε 392,8 εκ. € 
 Σε όρους Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) οι πόροι του ΠΕΠ 

ανέρχονται σε 490,9 εκ. € 
 Ανά Ταμείο η κατανομή των πόρων έχει ως ακολούθως: 

 ΕΤΠΑ: 326,3εκ.€ ΚΣ, ήτοι 407,8εκ.€ ΔΔ 
 ΕΚΤ: 66,5εκ.€ΚΣ, ήτοι 83,2εκ.€ΔΔ 
 

 



 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 (όπως «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» κλπ.) 

 
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD): 9,5εκ.€ 
 
 Ταμείο Συνοχής: 50,2 εκ. € Δ.Δ. 
 
 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): 30% των πόρων 

του εκχωρείται στις 13 Περιφέρειες 
 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
 
 Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020  
 
 Πρόγραμμα COSME 
 
 Ιδιωτική πρωτοβουλία 



17/7/2014: Πρώτη υποβολή του σχεδίου του Π.Ε.Π.  
  Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 στην Ε.E.  
 
14/12/2014: Τελική υποβολή του ΠΕΠ 2014-2020 στην Ε.Ε.  
 
 
22/12/2014:  Έγκριση από την Ε.E. 



A.  Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)  

Νέο εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή 
αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.  

Εφαρμογή σε περιοχές που :  

• Έχουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν  

• Έχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο 
αναπτυξιακό σχέδιο. 

 

ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)  

ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές 

 

Χρηματοδότηση από  : ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής μέσω συνδυασμένων 
επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας. 

 

 



Β.  Αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις  

Αιρεσιμότητες  

• Εκπόνηση και έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

• Επικαιροποίηση και έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας) 

 

Αυτοδεσμεύσεις 

• Εκπόνηση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας  

• Εκπόνηση και έγκριση Μηχανισμού Περιφερειακής Αγοράς 
Εργασίας. 



Γ.  Έμφαση στις διαδικασίες καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
απάτης  

Προσέγγιση «μηδενικής ανοχής» στις διαδικασίες προετοιμασίας, 
αξιολόγησης και εκτέλεσης των έργων. 

Ενδείξεις διαφθοράς και απάτης στην  

• Προετοιμασία των έργων : περίεργα κριτήρια, κοντινές 
προθεσμίας λήξης, κλπ.  

• Αξιολόγηση των έργων :  έλλειψη έμπειρου και ικανού 
προσωπικού, υποκειμενικά κριτήρια, κλπ 

• Εκτέλεσης των έργων : μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του 
έργου, αλλαγή στη νομική υπόσταση, κλπ. 

Απαιτείται :  

• Συμμετοχή φορέων και πολιτών 

• Διάλογος και συμφωνία για κοινή αντιμετώπιση 

• Συνεχής έλεγχος 



Δ. Νέος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος  

 

• Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ για την 
ενημέρωση, ψήφιση και παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης του προγράμματος 

• Άμεση και ταχύτερη ενημέρωση των μελών μέσω 
συστήματος δεικτών και εισηγήσεων 

• Δημιουργία υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας με στόχο 
την ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της 
επιτροπής και των αρμόδιων φορέων 



Ε.  Νέα δομή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Ε.Π. 
Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 

 

• Μονάδα Α : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

• Μονάδα Β1 : «Διαχείριση Πράξεων Αξόνων 
Προτεραιότητας 1, 2, 4 του Ε.Π. 2014-2020 

• Μονάδα Β2 : «Διαχείριση Πράξεων Αξόνων 
Προτεραιότητας 3, 5, 6, 7 του Ε.Π. 2014-2020 

• Μονάδα  Γ : Οργάνωσης  - Υποστήριξης 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


