
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

Ετήσια Έκθεση Έτους 2015 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 

με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 168,2 εκ. €. Τον ίδιο μήνα ψηφίστηκε ο 

Νόμος 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».  

Τον Μάρτιο του 2015 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, το 

όργανο δηλαδή που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και παρακολούθηση του 

Προγράμματος. Με την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου αυτού (Ερμούπολη, 25/6/2015) 

τέθηκαν οι βάσεις για την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς εγκρίθηκαν: 

• το 1ο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ) που περιλάμβανε 18 

δράσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 57 εκ. € 

• η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του 1ου ΕΕΕΠ και  

• ο προγραμματισμός προσκλήσεων και εντάξεων για το 2015 

Επίσης μέσω της Γραπτής Διαδικασίας (δηλαδή εγγράφως και χωρίς τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής) τον Δεκέμβριο του 2015 εγκρίθηκε η εξειδίκευση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας 

συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3,1 εκ. €. Έτσι συνολικά κατά το 2015 εξειδικεύτηκαν δράσεις 

συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 60,1 εκ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 35,7% των πόρων του 

Προγράμματος. 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω κατά το 2015 συνολικά: 

• Δημοσιοποιήθηκαν 6 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικής 

Δημόσιας Δαπάνης 15,4 εκ. € 

• Εντάχθηκαν 9 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 14 εκ. 

€, εκ των οποίων οι 2 (προϋπολογισμού 6,5 εκ. €) είναι μεταφερόμενες από το Ε.Π. 

Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 6,4 εκ. € και 

• Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 1,1 εκ. € 

Εκτιμάται ότι μετά τις εντάξεις αυτές, τις εντάξεις που έγιναν εντός του 2016 και αυτές που 

αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην υλοποίηση 

του Προγράμματος, δεδομένου μάλιστα ότι μεταξύ των έργων που εντάχθηκαν και που 

αναμένεται να ενταχθούν, υπάρχουν και μεταφερόμενα έργα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

ένα έργο τμηματοποιημένο (phasing, δηλαδή έργο που ένα μέρος του χρηματοδοτήθηκε 

από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το υπόλοιπο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα) με σημαντικό ύψος πραγματοποιηθεισών δαπανών. 


