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ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 

 
ΣΧΕΤ:  το α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι με το παραπάνω σχετικό έγγραφο παρέχονται οδηγίες για την 
έναρξη της διαδικασίας και το χρονοδιάγραμμα εξειδίκευσης της εφαρμογής του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 (ΠΕΠ). 

 
Η εξειδίκευση του εγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που 

εξελίσσεται σταδιακά, στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την 
επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της 
υλοποίησης κάθε Προγράμματος και πραγματοποιείται με βάση «τυποποιημένο έγγραφο» 
που έχει διαμορφώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (Εθνική Αρχή Συντονισμού)  
 

Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ έχει ήδη ξεκινήσει την κατάρτιση του σχεδίου εγγράφου 
«Εξειδίκευσης της Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΕΕΠ), με βάση το 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις προτεραιότητες αυτής της φάσης προγραμματισμού, 
καθώς και την ωριμότητα και ετοιμότητα των φορέων υλοποίησης, προωθείται από την 
Διαχειριστική Αρχή σε πρώτη φάση, η εξειδίκευση των τομέων του Προγράμματος που 
αφορούν στις υποδομές «Υγείας, Πρόνοιας και Εκπαίδευσης» (Άξονας -4- του ΠΕΠ), 
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καθώς και τις υποδομές που σχετίζονται με τις «θαλάσσιες μεταφορές» (μέρος του Άξονα -3- 
του ΠΕΠ) και το «πόσιμο νερό /ύδρευση» (μέρος του Άξονα -2-). 
 

Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης αυτής φάσης εξειδίκευσης με βάση την ανωτέρω 
εγκύκλιο, έχει ως εξής: 
 
-Υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων από τις Επιτελικές Δομές Υπουργείων και από την 
Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επιτροπή ΕΣΠΑ (ΠΕΑΣ), το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2015. 
-Οριστικοποίηση του σχεδίου εξειδίκευσης και σχετική εισήγηση στον Περιφερειάρχη το 
αργότερο έως τις 10 Μαΐου 2015 
-Εισήγηση του Περιφερειάρχη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, η 1η συνεδρίαση 
της οποίας θα πραγματοποιηθεί το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2015. 
 

Με βάση τα παραπάνω: 
- παρακαλούμε για την τήρηση των αναφερόμενων προθεσμιών.  
- η ΚΕΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση της ΠΕΑΣ, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή και έγκαιρη η γνωμοδότησή της. 
-το κείμενο του εγκεκριμένου ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο:  
http://www.pepionia.gr/Portals/0/docs/ROP/PEPIonia_2014_2020.pdf 
- οι προτάσεις/γνώμες θα πρέπει να υποβληθούν με βάση το «τυποποιημένο έγγραφο» που 
επισυνάπτεται και είναι αναρτημένο (όπως και η σχετική με την εξειδίκευση εγκύκλιος) στο 
σύνδεσμο: 
http://www.pepionia.gr/ΑναπτυξιακήΣτρατηγική/TabId/103/PostId/117/rop-ii-2014-2020-
specialization.aspx 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 
 
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

  

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pepionia.gr/Portals/0/docs/ROP/PEPIonia_2014_2020.pdf
http://www.pepionia.gr/ΑναπτυξιακήΣτρατηγική/TabId/103/PostId/117/rop-ii-2014-2020-specialization.aspx
http://www.pepionia.gr/ΑναπτυξιακήΣτρατηγική/TabId/103/PostId/117/rop-ii-2014-2020-specialization.aspx
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ... / ΠΕΑΣ … 

1 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  

(στο οποίο υποβάλλεται η πρόταση) 

2 
Η πρόταση ή μέρος αυτής 
υποβάλλεται και σε άλλο 
ΕΠ και αν ναι σε ποιο  

  

3 Άξονας προτεραιότητας Από το εγκεκριμένο ΕΠ 

4 
Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Από το εγκεκριμένο ΕΠ 

5 Ειδικός στόχος  Από το εγκεκριμένο ΕΠ 

6 Δείκτης αποτελέσματος Αναφορά του δείκτη αποτελέσματος στον οποίο συνεισφέρει και αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΕΠ 

7 Δράση του ΕΠ 
Προσδιορισμός της δράσης του εγκεκριμένου ΕΠ που εξειδικεύει (δεν συμπληρώνεται αν αποτελεί νέα 
δράση) 
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Περιγραφή 
Περιγραφή της πρότασης καθώς και της συμβολής της στη 
στρατηγική του ΕΠ 

Δείκτης εκροών  
Ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς της πρότασης στους 
δείκτες εκροής του ΕΠ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Προσδιορισμός των ενδεικτικών δικαιούχων υλοποίησης 

Τρόπος υλοποίησης 

 Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: ___________________(συμπληρώστε) 

Προϋπολογισμός Σε Δημόσια Δαπάνη 

Ωριμότητα Αναφορά του επιπέδου ωριμότητας της πρότασης 

Προϋποθέσεις εφαρμογής 
Ενδεχόμενες αναγκαίες ενέργειες ή/και πόροι για την 
προετοιμασία /ωρίμανση της πρότασης κ.ο.κ. 

Συνέργια με άλλα ΕΠ ή Ταμεία 
Αναφορά του αν για την επιτυχή ή ολοκληρωμένη υλοποίηση 
της πρότασης είναι απαραίτητη η συνέργια με κάποιο άλλο ΕΠ 
ή Ταμείο. Αν ναι, περιγραφή της συνέργιας αυτής. 

Χρονοδιάγραμμα 
Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων των 
αναγκαίων ενεργειών για την ολοκλήρωση της πρότασης 

Χωρική παρέμβαση 
(όπου απαιτείται) 

Στην περίπτωση που η πρόταση αποτελεί μέρος χωρικής 
παρέμβασης, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στα ακόλουθα: 
- Περιγραφή της περιοχής εφαρμογής της πρότασης (π.χ. 
πληθυσμός, είδος περιοχής, κλπ.) 
- Ανάλυση των αναγκών και περιγραφή της στρατηγικής που 
θα εφαρμοστεί 
- Περιγραφή των επιμέρους δράσεων που προτείνονται με 
ενδεικτικούς προϋπολογισμούς 
- Ενέργειες που έχουν αναληφθεί όσον αφορά στον 
ενδεχόμενο σχεδιασμό του ΕΦΔ που θα διαχειριστεί και θα 
υλοποιήσει το έργο 



   Y:\Α2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ 2014-2020\2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΠ 2014-2020\1ηΕξειδίκευση16062015-OK\ΕΕΕΠ_Διαδικασία1ηςΕκδοσης\1.Έναρξη Διαδικασίας Εξειδίκευσης 

ΠΕΠ032015.doc                                        

 


