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Από το 2016 έως και το 2023 η Διαχειριστική Αρχή 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.    

Οι Ετήσιες Εκθέσεις που υποβάλλονται τα έτη 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 και 2023 αποτελούν συνοπτικές εκθέσεις υλοποίησης με 

κυρίως ποσοτική προσέγγιση ενώ οι Εκθέσεις που υποβάλλονται τα έτη 2017 και 2019 είναι περιεκτικές και λεπτομερείς. 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την 

έγκριση του Προγράμματος μέχρι την 31η.12.2017.  

Εντός του 2017 και στο πλαίσιο διαδικασίας αναθεώρησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η 1η αναθεώρηση του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο», προκειμένου να ενσωματωθούν οι πρόσθετοι πόροι που, σύμφωνα με την κατανομή, 

αναλογούσαν στο Πρόγραμμα και αφορούσαν 7,5 εκ. € Δημ. Δαπάνη στον άξονα 2α, συγχρηματοδοτούμενη από το Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και 0,862 εκ. € Δημ. Δαπάνη στον άξονα 3, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατανομής επιπλέον πόρων στα κράτη μέλη. Έτσι το αναθεωρημένο χρηματοδοτικό σχέδιο του 

Προγράμματος έχει ως εξής :  
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ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΚΤ  : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Αξονες Προτεραιότητας Προγράμματος 

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη (εκ. €) 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ 

Άξονας 1 / Επιχειρηματικότητα-Έρευνα- Καινοτομία-Έξυπνη Εξειδίκευση 40,0  

Άξονας 2α /  Κοινωνική Ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων-Ενεργός ένταξη-Απασχόληση  40,4 

Άξονας 2β / Κοινωνικές υποδομές (υγεία-πρόνοια-εκπαίδευση) 37,0  

Άξονας 3 / Περιβάλλον-προστασία των πόρων –πολιτισμός-αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος 127,1  

Άξονας 4 / Υποδομές μεταφορών 60,0  

Άξονας 5 / Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 4,8  

Άξονας 6 / Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)  0,6 

Σύνολο 268,9 41,0 
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Μέχρι το τέλος του 2017 η εξέλιξη της ενεργοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος είχε ως εξής : 

Ενεργοποιήθηκαν προσκλήσεις π/υ 210,3 εκ. € που αντιστοιχούν στο 68% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος 

Εντάχθηκαν 127 έργα π/υ 145,6 εκ.€ δημ. δαπάνης, που αφορούν :  

- Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων κοινωνικών υποδομών στον τομέα της υγείας, (νοσοκομεία, κέντρα υγείας) 

κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί) και εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

πανεπιστημιακή) 

- Την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, στον τομέα της ενέργειας (ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών), διαχείρισης 

απορριμμάτων (οικιακή κομποστοποίηση), διαχείρισης υδάτινων πόρων (δίκτυα ύδρευσης, δράσεις προστασίας υδάτινων πόρων) 

και επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) καθώς και την ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων και τοπίων φυσικού κάλους. 

- Την βελτίωση υποδομών προσπελασιμότητας (βελτίωση οδικών αξόνων, οδική ασφάλεια) 

- Στον τομέα της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, που χρηματοδοτείται στο Πρόγραμμα από το 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στα πλαίσια του Άξονα 2α, έχουν εγκριθεί παρεμβάσεις για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων πληθυσμού καθώς και η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών.  

- Στον τομέα της έρευνας-καινοτομίας και επιχειρηματικότητας εντάχθηκε πιλοτική δράση στα πλαίσια της εφαρμογής της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στο πρόγραμμα. 

 

Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις π/υ δημόσιας δαπάνης 71,6 εκ.€ και εκταμιεύθηκαν πληρωμές  ύψους 36,1 εκ. € 

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης, το πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο σε σημαντικό βαθμό ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη επιτάχυνση 

του ρυθμού εφαρμογής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου. Εντός του 2017 ξεκίνησε 

η διαδικασία για την προετοιμασία της αναθεώρησης του Προγράμματος, που θα ολοκληρωθεί το έτος 2018, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν πιθανά ζητήματα αστοχίας του αρχικού σχεδιασμού και να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές – διορθώσεις στα πλαίσια 

που ορίζει ο Κανονισμός και οι σχετικές κατευθύνσεις.   
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Εξέλιξη  των βασικών μεγεθών του Προγράμματος: 

 

  Έχουν εκδοθεί  προσκλήσεις  

π/υ δημόσιας δαπάνης  

210,3  εκ. €   

 Έχουν ενταχθεί  127 έργα 

 π/υ δημόσιας δαπάνης  

145,6 εκ. € 

 Έχουν υπογραφεί συμβάσεις 

π/υ δημόσιας δαπάνης  

71,6 εκ. € 

 Έχουν εκταμιευθεί πληρωμές 

δημόσιας δαπάνης ύψους 36,1 εκ. € 
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Ενταγμένα έργα ανά τομέα 
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 Ενταγμένα έργα ανά άξονα 
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Διαχείριση του Προγράμματος :  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

1ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη 

Τηλ. 22513 52012  -  Fax  22513 52014 

Email : vorioaigaio@mou.gr 

 

 

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020,  

στην Ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας : www.pepba.gr 

 

 

Πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2014-2020 : στην ιστοσελίδα  : www.espa.gr 

http://www.pepba.gr/
http://www.espa.gr/

