
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015 

 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 

(Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών) 

Από το 2016 έως και το 2023 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης υποβάλλει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης σχετικά με την εφαρμογή του 

Προγράμματος ευθύνης της. 

Οι Ετήσιες Εκθέσεις καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 και 111 του 

Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013 για κάθε προηγούμενο οικονομικό έτος 

εφαρμογής του Προγράμματος. Η Πρώτη Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης υποβάλλεται 

το έτος 2016, ονομάζεται «Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015» και αφορά τα 

οικονομικά έτη 2014 και 2015.   

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο 

Αιγαίο 2014-2020», αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του 

Προγράμματος μέχρι την 31η.12.2015.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18.12.2014. Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 

του Προγράμματος ανέρχεται σε 301.669.500 € με Κοινοτική Χρηματοδότηση 

241.335.599 €, από τα οποία 214.491.238 € αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 

26.844.361 € αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ  

Εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης ολοκληρώθηκαν σημαντικές 

διοικητικές ενέργειες απαραίτητες για την έναρξη του Προγράμματος, όπως :  

- Η διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος,  

- Η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος,  

- Η έκδοση Οδηγιών για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων,  

- Η διαμόρφωση και έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  

Με την από 22.6.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

εγκρίθηκε η μεθοδολογία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και το 

περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, η εξειδίκευση 30 δράσεων π/υ 

δημόσιας δαπάνης 74.111.612 € που αντιστοιχεί στο 24,5% του Προγράμματος.   

Η πρώτη φάση της εξειδίκευσης του Προγράμματος έγινε με γνώμονα την 

προτεραιοποίηση δράσεων που αφορούν σε : τακτοποίηση των τμηματοποιημένων 

και μεταφερόμενων έργων της Περιόδου 2007-2013, δράσεις τεχνικής βοήθειας,  

ένταξη ώριμων έργων, κάλυψη επειγουσών εθνικών υποχρεώσεων συνέχισης 



δράσεων κοινωνικών δομών, δράσεις χωρίς ζητήματα και εμπλοκές 

αυτοδεσμεύσεων και αιρεσιμοτήτων. 

Μέχρι 31.12.2015 εκδόθηκαν 6 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συνολικής 

δημόσιας δαπάνης 6.224.793 € από τα οποία 3.415.000 € αφορούσαν δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και 2.809.793 € δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ  

Ειδικότερα οι προσκλήσεις αφορούσαν :  

- Κοινωνικές Υποδομές υγείας  

- Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 

- Δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΚΤ) 

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΚΤ) 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκαν τρείς πράξεις στον Άξονα 2α 

του Προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, που αφορούν :  

- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών  

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες  

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2015-2016),  

συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.359.793 ευρώ  

Μέχρι τις 31.12.2015 δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ νομικές δεσμεύσεις και 

πληρωμές που αφορούν στις παραπάνω ενταγμένες πράξεις. 

Ανασταλτικός παράγοντας, στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση μεγαλύτερου 

ποσοστού του προγράμματος, αποτελεί η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού 

πλαισίου του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και η μη-εκπλήρωση των 

σχετικών θεματικών αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων. Στη κατεύθυνση αυτή 

αναλήφθηκαν υποστηρικτικές ενέργειες από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να 

αρθούν αυτοδεσμεύσεις και να υποστηριχθεί η διαδικασία της εξειδίκευσης. Με τη 

σταδιακή άρση αιρεσιμοτήτων και την ολοκλήρωση αναγκαίων διαδικασιών για την 

ολοκλήρωση της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, αναμένεται 

εντός του 2016 η ταχύτερη εξειδίκευση και ενεργοποίηση του Προγράμματος. 

 


