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4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

4.1 Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός ΕΠΑ  

Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. 
Στο άρθρο 122 του ν. 4635/2019 περιέχονται όλες οι σχετικές προβλέψεις, που αφορούν 
στους πόρους, τις επιλέξιμες κατηγορίες και τους όρους κατάρτισης του προϋπολογισμού 
του ΕΠΑ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τον καθορισμό των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα προγραμμα-
τισμού, η συμπληρωματικότητα με συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις με στόχο την ενί-
σχυση του αναπτυξιακού αποτελέσματος, καθώς και η γενικότερη δημοσιονομική στρατη-
γική της χώρας, όπως αποτυπώνεται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).  

Για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις νέες διαδικασίες προγραμματισμού όλων των 
εμπλεκομένων φορέων και αποκλειστικά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της προ-
γραμματικής περιόδου 2021-2025 του ΕΠΑ, λαμβάνεται μέριμνα ως προς τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες με το προϊσχύον θεσμικό 
πλαίσιο χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους. 

Στις επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑ, πέραν των δρά-
σεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 
ισχύει, περιλαμβάνονται ενδεικτικά: δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρή-
σεων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, 
ενίσχυσης της απασχόλησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης των με-
ταναστευτικών ροών και ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρω-
τογενή τομέα, καθώς επίσης και δράσεις χρηματοδότησης πράξεων με χρηματοδοτικά μέσα 
(χρηματοδοτική μίσθωση, συμμετοχή σε επενδυτικά ταμεία και άλλα μέσα επιμερισμού 
κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσεων και προγράμματα 
επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ). Περιλαμβάνονται, επιπλέον, δρά-
σεις υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων, για την έναρξη και υλοποίησή τους, κα-
θώς και μετά την απένταξή τους ή μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας για συγχρη-
ματοδότηση. Εντάσσονται, επίσης, επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την 
παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και δαπάνες διαχείρισης και 
διοίκησης ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου (όπως ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟ-
ΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ κ.ά.) για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων υπό προϋποθέσεις. Το ΕΠΑ 
δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, δύνανται ωστόσο να 
χρηματοδοτηθούν επαναλαμβανόμενες επενδυτικές δράσεις. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων 
έργων μπορεί να συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑ μπορεί να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της προ-
γραμματικής περιόδου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης αποθεματικών, τα οποία εντάσ-
σονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων για 
την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών και φυ-
σικών καταστροφών. Η διάθεση και η διαχείριση των αποθεματικών καθορίζονται με από-
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φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να αυξάνεται ο προϋπολογισμός των απο-
θεματικών κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 

4.2 Υφιστάμενη κατάσταση 

H κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΕΠΑ 2021-2025 είναι συνάρτηση του εύρους των 
επιλέξιμων δαπανών και, ειδικά για την πρώτη προγραμματική περίοδο, της υφιστάμενης 
κατάστασης, όσον αφορά στο ύψος και την κατανομή των πόρων σε επιμέρους έργα και 
τομείς. Ταυτόχρονα, αναγκαία είναι η σταδιακή στροφή προς μια κατανομή των πόρων που 
συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των στόχων μιας ισορροπημένης και βιώσι-
μης ανάπτυξης. 

Μετά από ανάλυση της κατανομής των εθνικών πόρων του ΠΔΕ των τελευταίων χρόνων, 
προκύπτει ότι οι πραγματοποιήσεις, αλλά και οι προβλέψεις, μεταβάλλονται σημαντικά 
τόσο σε επίπεδο επιμέρους φορέων, όσο και στο σύνολό τους. Σε μεγάλο βαθμό, η μετα-
βλητότητα που παρατηρείται σχετίζεται με αντικειμενικές δυσκολίες στην εκτέλεση των 
έργων, καθώς διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή τους (όπως αδειοδοτή-
σεις, απαλλοτριώσεις και η διενέργεια διαγωνισμών) μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες 
και με αβέβαιη διάρκεια, ειδικά στην περίπτωση που προκύπτουν δικαστικές εμπλοκές που 
πρέπει να επιλυθούν πριν προχωρήσει το επενδυτικό έργο.  

Επιπλέον, από ανάλυση των δεσμεύσεων και των δαπανών της τελευταίας πενταετίας και 
των χαρακτηριστικών των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ το ίδιο 
διάστημα, εντοπίζονται συχνά έργα που έχουν ενταχθεί για πρώτη φορά μέσα στην περα-
σμένη πενταετία και δεν έχουν εκκινήσει διαγωνιστική διαδικασία (έως τις 31.12.2019), 
έργα που έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο, αλλά δεν έχει 
ενημερωθεί ο φορέας χρηματοδότησης για να τα απεντάξει από το Πρόγραμμά του ή και 
έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο τρέχον έτος ή να μεταφερθούν σε συγ-
χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του ΕΠΑ τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες θα 
κληθούν να εντάξουν στον προϋπολογισμό των Προγραμμάτων τους όλα τα έργα τα οποία 
χρηματοδοτούνται ήδη από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
επομένως και τα έργα των προαναφερομένων κατηγοριών, αφού προηγουμένως προβούν 
στον απαραίτητο εξορθολογισμό.  

Ειδικότερα, από την ανάλυση των έργων της κατηγορίας των επαναλαμβανόμενων δράσε-
ων (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτηρίων, καταπο-
λέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες και ηλεκτροφωτισμός έργων) προκύπτει ότι, το σύνολο 
σχεδόν των έργων της κατηγορίας αυτής χρήζει διορθωτικών κινήσεων από τους φορείς, 
προκειμένου να αποδεσμευθούν κρίσιμοι πόροι.  

Από την ανάλυση, επίσης, της κατηγορίας των έργων αντιμετώπισης φυσικών καταστρο-
φών, επιβεβαιώνεται ότι η χρηματοδότησή τους επιδρά ανασταλτικά στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό αρκετών φορέων, ενώ επιβαρύνει αρκετά τους φορείς και η διαδικασία χρημα-
τοδότησης των έργων αυτών με την ταυτόχρονη υποβολή των έργων σε ΔΔΕ και ΕΥΣΕ για 
αξιολόγηση και συνεργασία, λόγω πιθανής εμπλοκής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε 
περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής του. Συνεπώς, κρίνεται σκόπι-
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μο να περιληφθεί στον προγραμματισμό χρηματοδότησης του ΕΠΑ η πρόβλεψη συγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού για τη δημιουργία αποθεματικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη των αντίστοιχων δράσεων. Η χρηματοδότηση των έργων αυτής της κατηγο-
ρίας θα πραγματοποιείται, με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή κριτηρίων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του νέου ΕΠΑ, αλλά και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης που τίθενται από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ή άλλα Ταμεία ή θεσμικά όργανα της ΕΕ. Με τον εν λόγω προϋ-
πολογισμό θα καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών, εκτάκτων γεγονότων (π.χ. πανδημίες), αλλά και ειδικών προγραμμάτων του 
άρθρου 130 του ν. 4635/2019. Ο προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων, παραμένει στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δε κατανομή και διαχείρισή του, αποφασίζεται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

 

4.3 Κατανομή των πόρων του ΕΠΑ 2021-2025 

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ 2021-2025 προσδιορίζεται, όπως έχει α-
ναφερθεί, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ει-
δικότερα, στους παράγοντες που προσδιορίζουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού 
του ΕΠΑ περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για υφιστάμενα επενδυτι-
κά έργα13, η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και οι δεσμεύσεις της 
χώρας για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. 

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες 
και τον σημαντικό ρόλο του δημόσιου τομέα ως επενδυτικού καταλύτη, ιδιαίτερα σε περίο-
δο κρίσης όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το ύψος του 
ΕΠΑ πρέπει να είναι το μέγιστο δυνατό, εντός του πλαισίου των υφιστάμενων δημοσιονο-
μικών και οικονομικών σχεδιασμών. Με βάση τα παραπάνω, οι πόροι του ΕΠΑ για την 1η 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ. 

Οι πόροι του ΕΠΑ κατανέμονται σε τρεις βασικές διαστάσεις – κατά έτος, στο σύνολο των 
τομέων και των περιφερειών και μεταξύ των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων. 
Ως προς την κατανομή κατά έτος, παρότι η εφαρμοσμένη πρακτική πολυετών προγραμμά-
των (όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020) επιτάσσει οι πόροι να κατανέμονται ισόποσα στα έτη, με 
πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού, στο ΕΠΑ 2021-2025, με δεδομένη την ανά-
γκη αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης και των νέων προ-
κλήσεων λόγω της πανδημίας, καθώς επίσης και της συνέχισης της χρηματοδότησης των 
υφιστάμενων έργων, επιθυμητή είναι η εμπροσθοβαρής εκτέλεση του προγράμματος, με 
αυξημένο προϋπολογισμό στα πρώτα δύο έτη με ποσοστό 35% και από 10% στα τρία επό-
μενα. 

                                                           
13 Να σημειωθεί ότι στις δεσμεύσεις των υφιστάμενων έργων λαμβάνονται υπόψη η τακτοποίηση 
των προϋπολογισμών στο ύψος των συμβάσεων και η ενσωμάτωση των πληρωμών προηγούμενων 
ετών όπως επίσης η επικείμενη μεταφορά έργων από το εθνικό σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμ-
μα και η αφαίρεση έργων που ολοκληρώνονται μέσα στο 2020 ή που δεν θα υλοποιηθούν. Επιπλέον, 
λαμβάνονται υπόψη η διόρθωση των δεσμεύσεων ως προς τις επαναλαμβανόμενες δράσεις και η 
μεταφορά των έργων της κατηγορίας των φυσικών καταστροφών στο νέο πρόγραμμα. 
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Διάγραμμα 4.1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - κατανομή των πόρων του ΕΠΑ ανά έτος 

 

Ειδικά στην 1η προγραμματική περίοδο του ΕΠΑ ο κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα να α-
νακατανείμει χρονικά τον προϋπολογισμό που του αναλογεί βάσει των αναγκών του, κα-
θώς αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα αυτής της περιόδου που προκύπτει από την ύπαρξη των 
υφιστάμενων έργων – μελετών από την πρότερη κατάσταση του Εθνικού ΠΔΕ. 

Ως προς την κατανομή επί του συνόλου των περιφερειών και των τομέων, προτείνεται το 
22,5% των πόρων του ΕΠΑ να κατευθυνθεί σε περιφερειακά προγράμματα. Πρόκειται για 
κατανομή που αντιστοιχεί στις πραγματοποιήσεις για το 2019 (22,5%), τον προϋπολογισμό 
για το 2020 (21,3%), τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ 2020-2023 (16%), αλλά και την κατανομή της 
δημόσιας δαπάνης του ΕΣΠΑ 2014-2020 (22,5%). Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικότε-
ρα η κατανομή των πόρων του ΕΠΑ ανά τομεακό και περιφερειακό πρόγραμμα για την πε-
ρίοδο 2021-2025. 

4.3.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ ΣΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η κατανομή μεταξύ των τομεακών προγραμμάτων βασίζεται στον προϋπολογισμό των ε-
νταγμένων έργων, στις πραγματοποιήσεις για το 2019 και στις εκτιμήσεις για το ανεκτέλε-
στο υπόλοιπο έργων στο τέλος του 2020, προσαρμοσμένη με βάση τις αλλαγές στις αρμο-
διότητες των υπουργείων και τις αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς λόγω της 
τρέχουσας συγκυρίας. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια σταδιακής μεταβολής προς την 
κατεύθυνση ενίσχυσης τομέων ιδιαίτερης σημασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων του ΕΠΑ. 

Επιπλέον, με σκοπό την επίτευξη της αναγκαίας ευελιξίας του προγράμματος, προβλέπεται 
κατανομή πόρων για τη δημιουργία αποθεματικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται 
για πόρους που παραμένουν σε αδράνεια, αλλά για πόρους που αξιοποιούνται για την α-
ντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, φυσικών καταστροφών κ.α., χωρίς να δεσμεύονται σε 
συγκεκριμένα τομεακά ή περιφερειακά προγράμματα.  
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Πίνακας 4.1: Κατανομή πόρων του ΕΠΑ ανά Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2021-2025 

Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης 
Προϋπολογισμός 

σε εκ. ευρώ 
Ποσοστό 
στο ΕΠΑ 

Ποσοστό στα ΤΠΑ 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ 

28 0,28% 0,41% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ1 875 8,75% 12,80% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 18 0,18% 0,26% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 24 0,24% 0,35% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 60 0,60% 0,88% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΘΕΣΕΩΝ 

70 0,70% 1,02% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 500 5,00% 7,32% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 60 0,60% 0,88% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ 900 9,00% 13,17% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10 0,10% 0,15% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 620 6,20% 9,07% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 260 2,60% 3,80% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 150 1,50% 2,19% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 50 0,50% 0,73% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 60 0,60% 0,88% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 150 1,50% 2,19% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.600 26,00% 38,04% 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 400 4,00% 5,85% 

Σύνολο 6.835 68,35% 100,00% 

Σημείωση: 1 Οι πόροι για τα αποθεματικά που διαχειρίζονται μέσα από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων αποτυπώνονται χωριστά. 

Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία Τομεακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας και διατη-
ρούνται τα υφιστάμενα Ειδικά Προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑ 
Προϋπολογισμός 

σε εκ. ευρώ 
Ποσοστό στο ΕΠΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑ 750 7,50% 

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10 0,10% 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50 0,50% 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 65 0,65% 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 40 0,40% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 155 1,55% 

 



  

  

47 Κατανομή του Προϋπολογισμού 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ  

4.3.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στο περιφερειακό επίπεδο, η κατανομή των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνει υπόψη την υφιστά-
μενη κατανομή με βάση τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, τις πραγματοποιήσεις για 
το 2019 και τις εκτιμήσεις για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο τέλος του 2020, το ΜΠΔΣ 
2020-2023, καθώς και τη βαρύτητα που έχουν σε κάθε Περιφέρεια έξι κοινωνικοοικονομι-
κοί δείκτες – πληθυσμός, αριθμός ανέργων, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κίνδυνος φτώχειας και κοι-
νωνικού αποκλεισμού, χάσμα ευκαιριών στους νέους και χάσμα εκπαίδευσης (Πίνακας 4.2) 
- με απώτερο στόχο την εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων (αντίστοιχη μεθοδο-
λογία χρησιμοποιείται για την κατανομή των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμεί-
ων). 

Πίνακας 4.2: Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες  

Δείκτης Υπολογίζεται με βάση Χρονικό 
σημείο 

Βαρύτητα 

Κατανομή πληθυσμού  Πληθυσμός 1/1/2019 20% 
Κατανομή ανέργων Αριθμός ανέργων 2019 20% 
Χάσμα εισοδήματος Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2018 20% 
Χάσμα κοινωνικού αποκλει-
σμού 

Ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

2018 20% 

Χάσμα ευκαιριών στους νέους Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που βρί-
σκονται εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης 

2019 10% 

Χάσμα εκπαίδευσης Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με ανώτα-
τη εκπαίδευση 

2019 10% 

 

Πίνακας 4.3: Κατανομή ΕΠΑ ανά Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης 
     ΠΠΑ 

Προϋπολογισμός 
σε εκ. ευρώ 

Ποσοστό π/υ 
στο ΕΠΑ 

Ποσοστό π/υ στα ΠΠΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 145 1,45% 6,44% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 404 4,04% 17,98% 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 102 1,02% 4,55% 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 271 2,71% 12,04% 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 105 1,05% 4,69% 

ΗΠΕΙΡΟΥ 119 1,19% 5,28% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 185 1,85% 8,22% 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 78 0,78% 3,47% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 190 1,90% 8,43% 
ΚΡΗΤΗΣ 175 1,75% 7,79% 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 91 0,91% 4,04% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 126 1,26% 5,58% 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 259 2,59% 11,50% 

Σύνολο 2.250 22,50% 100,00% 

 

 

 


