
Πρόταση Κατάρτισης Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 
έτος 2020
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Το Όραμά μας 
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Όραμα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι να αποτελέσει μια άνθρωπο-
γεωγραφική ενότητα υπόδειγμα συνοχής που θα μπορέσει να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά τα ενδογενή χαρακτηριστικά και τις αξίες της. Μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τη συσπείρωση δυνάμεων θα εισέλθει σε μία τροχιά 

διατηρήσιμης ανάπτυξης



Η Δυτική Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη
περιφέρεια της χώρας σε όρους κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, εμφανίζει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας μεταξύ των ελληνικών περιφερειών
και συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο
ανταγωνιστικών περιφερειών σε επίπεδο ΕΕ.

Η Περιφέρεια εμφάνιζε μέχρι 
πρότινος χαμηλή απορροφητικότητα 
πολύτιμων κεφαλαίων, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από 
χαμηλό επίπεδο ψηφιακού 
μετασχηματισμού και υιοθέτησης 
των αρχών της τέταρτης βιομηχανικής 
επανάστασης

Υφιστάμενη Κατάσταση 
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570.287.742,17 € 
ενταγμένα έργα 

Πληρωμές που δεν 
ξεπερνούσαν το 

35%

Έργα διάσπαρτα 
χωρίς συνοχή , 

κατακερματισμένα 

Έργα χωρίς καμία 
Ωριμότητα 

Αποτελέσματα προηγούμενου Προγράμματος
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5 36 29 14 32 53 23 40 58€2.759.807,31 

€36.735.567,93 

€33.164.847,21 

€182.475.887,88 

€41.555.749,74 

€43.042.503,49 

€34.424.165,19 

€80.297.633,04 

€89.007.624,65 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Προϋπολογισμός εντάξεων κατά έτος
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Χρηματοδότηση 
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Πριν 
Για κάθε € 2εκ 

που θα βγάζαμε 
θα μπορούσαμε 

να εντάξουμε 
€1εκ  

Λόγος: 2/1

Σήμερα 
πετύχαμε για κάθε 

€2εκ εντάσουμε
€1,5εκ 

Λόγος: 2/1.5 



Έλεγχος 
ωριμότητας 

υφιστάμενων 
έργων 

Αποτύπωση των 
πραγματικών και  
εξειδικευμένων 
αναγκών κάθε 

περιοχής -

Αρχική 
Βάση 
Έργων 

Τα πρώτα βήματα σχεδιασμού
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Σύμμαχοι μας οι Δήμοι 
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Τεχνικές συναντήσεις για κάθε Δήμο 
χωριστά 

Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος 
και Σχεδίου τεχνικού δελτίου, 

προκειμένου να καταγραφούν τα 
προτεινόμενα έργα και ο βαθμός 

ωριμότητάς τους

Δημιουργία Μοντέλου Αξιολόγησης 
Ωριμότητας Έργων ΠΔΕ

Κατάρτιση αρχείου 320 προτεινόμενων 
έργων, τα οποία προϋπολογιστικά 

αγγίζουν τα 500.000.000 €, με 
εξειδίκευση ανά πρόταση ως προς τον 

βαθμό ωριμότητας, ελλείψεις και 
σκοπιμότητα, καθώς και πιθανή πηγή 

χρηματοδότησης



Οι αρχές μας
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Εστιασμένη 
Προσέγγιση 



➢Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων έτους 2020 επιδιώκεται η υλοποίηση
προγραμμάτων και έργων του εθνικού σκέλους που
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ για την προώθηση των
αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη
και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

➢Απαραίτητη για εμάς προϋπόθεση είναι ο ορθός
προγραμματισμός και η στόχευση.

Το Σχέδιο μας για το ΠΔΕ 2020
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Το Σχέδιο μας για το ΠΔΕ 2020
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Ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας

Εστιάζει στην οικονομική ανάκαμψή της και στη δημιουργία σταθερών 
θέσεων εργασίας

Βασίζεται σε ολοκληρωμένο και ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό και στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παράγει σημαντική και πραγματική προστιθέμενη αξία, με ουσιαστική 
αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

Δίνει έμφαση στη δημιουργική παρέμβαση και όχι απλά στην κατανόηση της 
υπάρχουσας κατάστασης

Εκμεταλλεύεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που είναι διαθέσιμα και αυτά τα οποία μέσα από συντονισμένες ενέργειες 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε άμεσα



Διαδικασίες Έγκρισης & Χρηματοδότησης

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 καθώς και 
του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2021 – 2023: 

• είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας που 
υλοποιείται σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς

• ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των 
διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην 
ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης 
των δημοσίων επενδύσεων της χώρας, και συνακόλουθα 
στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων 
πόρων.
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➢Εξόφληση υποχρεώσεων εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,

➢Εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές

αποφάσεις,

➢Εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που

έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και

➢Εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων και νέων) έργων με πιστώσεις που να

ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

➢Άμεση Ωρίμανση Ενταγμένων Έργων

➢Έμπρακτη συνδρομή στην Ωρίμανση έργων ΟΤΑ Α Βαθμού

➢Συσχέτιση με όλο των πλέγμα πολιτικών

➢Τερματισμός των κατακερματισμών στα νέα προτεινόμενα έργα

Βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης 
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➢Εξ ορθολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

έτους 2020, με μείωση του προϋπολογισμού των συνεχιζόμενων

έργων (στο ύψος της σύμβασης ή των πληρωμών τους) και

εξοικονόμηση 96.318.898,02€.

➢Ένταξη έργων/μελετών συνολικού προτεινόμενου

προϋπολογισμού 128.436.480,93€ σε δύο φάσεις

➢Οργάνωση όλων των έργων των συντηρήσεων οδικού δικτύου,

αντιπλημμυρικών και άμεσων παρεμβάσεων σε μεγάλους

διαγωνισμούς με τριετή ορίζοντα και ανά Π.Ε για να σταματήσει

το φαινόμενο του κατακερματισμού.

Τα πρώτα μας αποτελέσματα

14



Αποτέλεσμα σε Αριθμούς
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36,74 33,16 

182,48 

41,56 43,04 34,42 

80,30 89,01 

128,44 

66,32 

99,48 

281,96 

323,52 

366,56 

400,98 

481,28 

570,29 
602,41 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Προυπολογισμός Εντάξεων  σε εκ  Συνολο Προγράμματος σε εκ  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

17


