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Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη 
 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, η οποία 

συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. 540/18-3-2015 (ΦΕΚ 666/21-4-2015) 

Απόφαση του Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 1η Συνεδρίαση στις 16/6//2015 

στην Κέρκυρα, μετά την με αρ. πρωτ. 1301/5-6-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου της, Θεόδωρου Γαλιατσάτου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 

Στη 1η  συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

2014-2020 παρέστησαν  36 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου   44 μελών,  

και  8 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. (Επισυνάπτεται έγγραφο με υπογραφές) 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε 

από τα μέλη η ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη: 

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ. Παρακολούθησης 
Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020         
Εξειδίκευση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020                                       
Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων                                             
Στρατηγική για την Πληροφόρηση & Επικοινωνία του ΠΕΠ Ι.Ν 
 
Συζήτηση-Παρεμβάσεις       
 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων                 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων     
Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου                 
Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων  
Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ                 
Πλάνο αξιολόγησης-  Ενημέρωση για το περιεχόμενο                                 
Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη  
Βασικές αρχές ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020                 
Άλλα θέματα  
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Συζήτηση 
Αποφάσεις – Συμπεράσματα 1ης Συνεδρίασης ΕπΠα                                                                                

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο οποίος επισυνάπτεται στο 

συνημμένο παράρτημα Ι με την τροποποίηση που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επ. 

Παρ. (άρθρο 6, απαρτία με την παρουσία του 55% αντί του 60% των μελών με 

δικαίωμα ψήφου). 

2.  Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020  

Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή τη 

στρατηγική, τους στόχους και τους άξονες προτεραιότητας.   

3. Εξειδίκευση του ΠΕΠ Ι.Ν.  2014-2020 

Η ΔΑ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 εισηγήθηκε το 1ο Έγγραφο 

«Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020» (ΕΕΕΠ) στα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης το οποίο περιλαμβάνει, σύμφωνα με το αρ. 19 του 

Ν. 4314/2014 : 

i) Τη μεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης  

ii) Το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, ήτοι τις 

δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και  

iii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 

2015. 

To 1o ΕΕΕΠ αφορά σε 11  δράσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 73,7 εκ.€ 

περίπου, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται συνοπτικά στο  παράρτημα ΙΙ. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ιδίου θέματος η ΔΑ εισηγήθηκε την εξειδίκευση και την 

εκκίνηση της διαδικασίας σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην 

περιοχή Παλικής Κεφαλονιάς, παρουσιάζοντας στοιχεία τεκμηρίωσης της 



 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ. Πα. ΠΕΠ 

I.N. 2014-2020 

1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ I.N. 

2014-2020, 16/06/2015 

 σελ 3 από 15 

 

περιοχής, γενικές κατευθύνσεις τοπικής στρατηγικής, κριτήρια αξιολόγησης της 

στρατηγικής κλπ.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 μετά την εισήγηση του 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ενέκρινε 

ομόφωνα 

α) τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ του ΠΕΠ 

Ι,Ν, 2014-2020 και 

β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015 όπως 

αυτά παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης  

με την εξής παρατήρηση: 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του ΠΕΠ 

αποτελεί έναν προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου 

ΠΕΠ εκ μέρους της ΔΑ καθώς και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων του ΕΕΕΠ, 

κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με 

τις ανάγκες του ΠΕΠ ή κάθε δράσης. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί τη 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ να προβαίνει σε τροποποίηση/ προσαρμογή 

στοιχείων των δράσεων/προσκλήσεων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 

ΕΕΕΠ, μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Οι τροποποιήσεις/προσαρμογές θα είναι μικρής κλίμακας, 

στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και του 

εγκεκριμένου ΕΠ και θα γίνονται μετά από γνωμοδότηση της ΕΑΣ και στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ). Οι 

τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν τα στοιχεία που στο Νόμο 4314/2014, αρ. 

19, αναφέρονται ως ενδεικτικά, ήτοι τους δικαιούχους και τον προϋπολογισμό 

ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να διαφοροποιηθεί προκειμένου να εκδοθεί 

απρόσκοπτα η πρόσκληση. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνεται άμεσα γνωστή 

στα μέλη της Επ. Παρ. μέσω του Διαύλου. 

γ) την προταθείσα ΟΧΕ, όσον αφορά στην επιλογή της περιοχής, τα ενδεικτικά 

στοιχεία στρατηγικής και κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την εκκίνηση της 

διαδικασίας σχεδιασμού με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης από τη Δ.Α. 

 

 

 

4. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων  
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Παρουσιάστηκε συνοπτικά από τη ΔΑ στα μέλη της Επιτροπής η μεθοδολογία  

καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων που αντιστοιχούν στις δράσεις που 

περιλαμβάνονται στο 1ο ΕΕΕΠ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μεθοδολογία και τα 

κριτήρια επιλογής πράξεων, με την επιφύλαξη του κ. Βασιλόπουλου. 

5. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του ΕΠ (Δ.Α.) 

Η Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσίασε στα μέλη της 

Επιτροπής τη Στρατηγική Επικοινωνίας  του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020  και τις 

σχεδιαζόμενες δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το επόμενο έτος 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε ομόφωνα την Στρατηγική Επικοινωνίας 

και τις σχεδιαζόμενες δράσεις για το επόμενο έτος του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.   

6. Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της 

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

Παρουσιάστηκαν από τη Δ.Α. συνοπτικά η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης , 

καθώς και η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη της Π.Ι.Ν. 

7. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για βασικά στοιχεία του νέου 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

8. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις 27 εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες (7 γενικές και 20 θεματικές) που εφαρμόζονται στο «ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 2014 – 2020» καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των 

δράσεων που αφορούν στις 18 αιρεσιμότητες (2 γενικές και 16 θεματικές) που 

έχουν  αξιολογηθεί ως μη ή μερικώς  εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 9 αιρεσιμότητες (5 γενικές και 4 

θεματικές) έχουν  αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές 

αιρεσιμότητες 1.1, 1.2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 

10.2 και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7, με βάση τις ενέργειες που έχουν 

περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης.  

Σημειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (θεματική αιρεσιμότητα 1.1) και της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη (θεματική αιρεσιμότητα 9.1) από τη 
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Διαχειριστική Αρχή και η αποστολή τους  στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

9. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης 

δεικτών ΕΣΠΑ – αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και 

δείκτες αποτελέσματος» 

 Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η πρόοδος 

ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 

από την ομάδα εργασίας που λειτουργεί στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό (έγγραφο 

το οποίο εστάλη στις υπηρεσίες της Ε.Ε.), και η πρόοδος εκπλήρωσης της 

γενικής αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» 

που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.  

Έγινε αναλυτική αναφορά στις κυριότερες κανονιστικές απαιτήσεις των 

δεικτών, στο περιεχόμενο του συστήματος καθώς και στις ενέργειες που 

προγραμματίζονται στο επόμενο διάστημα από την Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

10. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης  

Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι απαιτήσεις των 

Κανονισμών ως προς τα θέματα των αξιολογήσεων που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 

οι απαιτήσεις για την κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, καθώς και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης ως 

προς τις αξιολογήσεις και το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα στοιχεία που 

θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα 

χρονικά ορόσημα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του. 

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες που θα 

ακολουθήσουν από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την καλύτερη υποστήριξη 

και για το συντονισμό των ΔΑ και προκειμένου τα σχέδια αξιολόγησης να έχουν 

ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την ΕπΠα κάθε Προγράμματος το αργότερο ένα 

έτος μετά την ημερομηνία έγκρισης κάθε ΕΠ, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 

1303/2013. 

11. Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη-

Παρουσίαση εγκυκλίου  

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η Εγκύκλιος για την 

εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, μέσω των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ ΒΑΑ) για τις αστικές 

περιοχές και άλλων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για περιοχές 

εκτός αστικών συγκεντρώσεων. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για το θεσμικό πλαίσιο, τις περιοχές 

παρέμβασης, τα βασικά στοιχεία συγκρότησης των Στρατηγικών ΟΧΕ/ ΒΑΑ, 

τους αρμόδιους φορείς και τα ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή των ΟΧΕ/ 

ΒΑΑ από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Επιπλέον παρουσιάσθηκε προτεινόμενη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

των ΟΧΕ/ ΒΑΑ με στάδια που θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των 

Στρατηγικών ΟΧΕ/ ΒΑΑ, την αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων που 

θα υποβληθούν καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 

Τέλος, επισημάνθηκε η λειτουργία του Δικτύου για το συντονισμό και την 

παρακολούθηση των ΟΧΕ/ ΒΑΑ και ζητήθηκε η συμμετοχή σ’ αυτό εκπροσώπων 

που θα ορίσουν οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ. 

12. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για τα βασικά σημεία 

που διέπουν τις προσαρμογές του ΟΠΣ στις ανάγκες της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. Τα βασικότερα σημεία είναι: 

• Η κάλυψη όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νέο θεσμικό 

πλαίσιο, με έμφαση στις διαδικασίες.   

• Το Ενιαίο περιβάλλον Δικαιούχου/ΔΑ/ΕΦ  

• Η υποστήριξη της αποκλειστικής Ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 

μεταξύ Δικαιούχου/ΔΑ/ΕΦ, της δημιουργίας Ηλεκτρονικού φακέλου πράξης 

καθώς και άλλων απαιτήσεων του E-cohesion 

Επίσης ενημερώθηκε η Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των προσαρμογών 

του ΟΠΣ και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την παραγωγική λειτουργία του 

Συστήματος. 

 

Οριζόντιες επισημάνσεις της  εκπροσώπου  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : 

Η Επιτροπή θεωρεί τη θέσπιση κατάλληλων, εξειδικευμένων ανά Ε.Π. κριτηρίων 

ως βασικό στοιχείο για την υλοποίηση αποτελεσμάτων, που θα συμβάλλουν 

στους στόχους του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της ΕπΠα είναι 

κομβικός. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απαιτητική όσον αφορά 

στην ωριμότητα, τις αρχές επιλογής που τίθενται στο Πρόγραμμα, τις ειδικές 

απαιτήσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και τη συμβολή τους στην 

ποιοτική επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων όπως εκφράζονται από τους 

δείκτες του Προγράμματος, τη συμβατότητα με τις ex-ante αιρεσιμότητες, στη 

διαφάνεια της μεθοδολογίας, τις συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ 
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Ταμείων, το συντονισμό των κριτηρίων του ΠΕΠ με παρεμφερείς δράσεις άλλων 

Προγραμμάτων. 

Η παρουσίαση των κριτηρίων δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε θεματικούς 

στόχους ή σε επενδυτικές προτεραιότητες αλλά σε δράσεις που είναι σε μεγάλο 

βαθμό ασαφείς, όχι στοχευμένες και όχι επαρκώς αναλυτικές, έτσι ώστε τελικά 

να θέτουν σε κίνδυνο την ποιοτική επιλογή των ενεργειών που θα συμβάλουν 

στην επίτευξη του Ε.Π. στους στόχους και στις προτεραιότητες. 

Προκειμένου δε, να επιταχυνθεί η υλοποίηση του Προγράμματος, η Ε.Ε. 

συνιστά την ολοκλήρωση όλων των κριτηρίων μέχρι την 30-9-2015. 

Σχετικά με την σύσταση του τελευταίου εδαφίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

δήλωσε : Αποτελεί και δική μας φροντίδα η ταχύτατη υλοποίηση των 

προκαταρκτικών διαδικασιών που οδηγούν στην άμεση έναρξη υλοποίησης του 

προγράμματος. Παρά ταύτα το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα καθορισθεί και από 

την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλλει στην αναδιάταξη και 

αναθεώρηση των στόχων του Προγράμματος ώστε να συμβαδίζουν απόλυτα με 

τις σημερινές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού δεδομένης της οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης που σοβεί στην χώρα.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 - 2020. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ιονίων Νήσων 2014 -2020 

 

 

 

-Απόφαση ΕπΠα 16-6-2015- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Άρθρο 1 

Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ. Πα.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ιονίων Νήσων  του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 συγκροτήθηκε με 

την αριθ. 540/8-3-2015 (ΦΕΚ Β …) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων, στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι 

αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 

265) και τα άρθρα τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του κανονισμού ΕΕ 

1303/2013. 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Iονίων Νήσων 

2014-2020:  

1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Π.Ε.Π. Iονίων Νήσων 2014-2020 στις οποίες και προεδρεύει. 

2. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 4. 

3. Διευθύνει τη συζήτηση και τις εργασίες των συνεδριάσεων. 

4. Υπογράφει τα πρακτικά, τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 3 

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Iονίων Νήσων 2014-2020 

συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την 

κρίση του Προέδρου της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από 

τον Πρόεδρό της με πρόσκλησή του, είτε με πρωτοβουλία του, είτε ύστερα 

από αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών της με δικαίωμα 

ψήφου. 

Άρθρο 4 

Ημερήσια Διάταξη 

Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την 

υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν δικαίωμα ψήφου, 

μπορούν να υποβάλουν γραπτώς θέματα, τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες, 

πριν τη συνεδρίασή της, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια 

διάταξη. 



      

 

Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και προτείνονται 

προς συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη 

συνεδρίαση της Επιτροπής, συζητούνται με τη σύμφωνη γνώμη του 

σώματος. 

Άρθρο 5 

Πρόσκληση στα μέλη 

Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που 

απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

διαβιβάζονται μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» στα μέλη 

κατά κανόνα τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίασή της.  

Για την ενημέρωση και προετοιμασία των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. Iονίων Νήσων 

2014-2020 (www.pepionia.gr) με επικαιροποιημένα στοιχεία και 

πληροφορίες για το Ε.Π.  

 

Άρθρο 6. 

Λήψη αποφάσεων 

Α. Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει απαρτία όταν παρίσταται το 55% των 

μελών με δικαίωμα ψήφου. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται σε πνεύμα 

συναίνεσης. 

Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση 

όλων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της που 

έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Β. Γραπτή διαδικασία 

Για επείγοντα θέματα ή για θέματα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Πρόεδρος πραγματοποιεί τη γραπτή 

διαδικασία, με την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Iονίων Νήσων,  ως 

ακολούθως: 

i. Αποστέλλει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σχέδιο 
εισήγησης μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».  

ii. Τα μέλη εντός 10 εργάσιμων ημερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά 

τη γνώμη τους, μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η 
προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε μικρότερο διάστημα όχι κάτω των 5 
εργάσιμων ημερών. 

http://www.pepionia.gr/


      

 

iii. Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν έχει απαντήσει θετικά η 
απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής 

απάντησης ως ανωτέρω, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται 
κάθε φορά, θεωρείται ως αποδοχή. 

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος της 

επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ», η αποστολή του σχεδίου 

εισήγησης ή/και της γραπτής γνώμης μπορεί να γίνει εναλλακτικά με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία. 

 

Γ. Σύνταξη κειμένου Αποφάσεων και Συμπερασμάτων 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη 

βάση της συζήτησης που διεξάγεται, η γραμματεία της Επιτροπής του 

άρθρου 9 του παρόντος, συντάσσει το Σχέδιο της απόφασης και των 

συμπερασμάτων της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο, μετά την 

ολοκλήρωση των συζητήσεων και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, 

διανέμεται στα παρευρισκόμενα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ή 

παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο. 

 

Δ. Οριστικοποίηση και υπογραφή των αποφάσεων και 

συμπερασμάτων 

Το κείμενο οριστικοποιείται, με βάση τις παρατηρήσεις των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε 

εντός προθεσμίας  5 εργάσιμων ημερών για τη λήψη γραπτών 

παρατηρήσεων μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» επί τη 

βάσει των συζητήσεων που έγιναν κατά τη συνεδρίαση της Επ. Πα..  

Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Ε. Κοινοποίηση Αποφάσεων και συμπερασμάτων 

Με ευθύνη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι αποφάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. 

(www.pepionia.gr) και στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». 

 

Άρθρο 7 

Διεξαγωγή Τεχνικής Σύσκεψης 

Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και για την καλύτερη προετοιμασία της, δύναται να 



      

 

πραγματοποιηθεί Τεχνική Σύσκεψη, στην οποία καλούνται από τον 

Πρόεδρό της, όσοι εκ των μελών της -με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου-  

κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν.  

Επιπλέον, στις Τεχνικές Συσκέψεις δύναται να προσκληθούν και να 

συμμετάσχουν στελέχη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Iονίων Νήσων, καθώς 

και εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων 

Διαχείρισης, εφόσον παρίσταται ανάγκη. 

 

Άρθρο 8  

Υποεπιτροπές – Ομάδες εργασίας 

Με στόχο την ενίσχυση τόσο της ενεργού συμμετοχής των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, όσο και της συνεργασίας μεταξύ των 

αρμοδίων δημοσίων αρχών και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, 

με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ύστερα από εισήγηση του 

Προέδρου της, δύναται να συγκροτούνται μη αμειβόμενες Υποεπιτροπές ή 

ομάδες εργασίας, οι οποίες θα μελετούν επιμέρους θέματα που αφορούν 

στην εξειδίκευση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και θα εισηγούνται σχετικά 

στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Οι Υποεπιτροπές ή Ομάδες 

εργασίας του Π.Ε.Π. Iονίων Νήσων 2014-2020 μπορούν να συνεργάζονται 

με τις αντίστοιχες Υποεπιτροπές ή Ομάδες Εργασίας άλλων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Στις προαναφερόμενες Υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας, συμμετέχουν 

στελέχη της ΕΥΔ του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στελέχη των 

φορέων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Δύναται 

επίσης να προσκληθούν για να συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες, 

εκπρόσωποι αρμοδίων αρχών, Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων 

Διαχείρισης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων, επαγγελματικών 

ενώσεων, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το 

Π.Ε.Π. και τις παρεμβάσεις του. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι 

αρμόδια για το συντονισμό των εργασιών των Υποεπιτροπών και των 

ομάδων εργασίας καθώς και για κάθε υποστηρικτική ενέργεια που είναι 

απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Επιπλέον στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκροτείται Περιφερειακή 

Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 

24Α του Ν. 4314/2014, η οποία λειτουργεί ως Υποεπιτροπή της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Iονίων Νήσων 2014-2020.  

 

 



      

 

Άρθρο 9 

Γραμματεία – τήρηση πρακτικών 

Χρέη γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας 

διάταξης, την τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών, τη σύνταξη των 

πρακτικών των αποφάσεων και συμπερασμάτων καθώς και του καταλόγου 

παρόντων μελών. Το τελικό κείμενο των πρακτικών εγκρίνεται είτε κατά 

την έναρξη της συζήτησης της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, είτε με γραπτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

παρόντος. 

Άρθρο 10 

Κώδικας δεοντολογίας των μελών της Επιτροπής  Παρακολούθησης 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν την υποχρέωση να τηρούν 

τους ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας: 

1. να λαμβάνουν αποφάσεις για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και όχι 

με βάση την εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων ή 
άλλων ωφελειών για τους ίδιους ή για άλλους. 

2. να δηλώνουν στον Πρόεδρο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασης, κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος 
προσδιορίζει αν το μέλος θα αποκλείεται από τη συζήτηση για το 

συγκεκριμένο θέμα και από κάθε συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική 
απόφαση της Επιτροπής. Αυτές οι αρχές ισχύουν εξίσου για τις 
αποφάσεις και τις απόψεις μέσω γραπτής διαδικασίας. 

3. Να ενημερώνει το φορέα του ή την ομάδα φορέων που εκπροσωπεί 
μετά από κάθε συνεδρίαση ή απόφαση με γραπτή διαδικασία, τόσο 

για τη συζήτηση όσο και για τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 11 

Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας 

Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των μελών της, 

μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ου ΕΕΕΠ  

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΕΕΠ 2014 – 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Κωδ. 

ΑΠ
ΔΔ

Κωδ. 

ΘΑ
ΔΔ

Κωδ. 

Επεν. 

Προτ.

ΔΔ

Κωδ. 

Ειδικού 

στόχου

ΔΔ
Κωδ. Δράσης/ 

πρόσκλησης
ΔΔ

Κατηγορία 

περιφέρειας

Κωδ. πεδίου 

παρέμβασης
ΔΔ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 02 89.207.400,00 6 66.734.900,00 6b 20.220..000,00 6β.1 20.220..000,00 6β.1.1.α 1.982.000,00 Μετάβασης 21 1.982.000,00

6β.1.1.β 12.018.000,00 Μετάβασης 21 12.018.000,00

6β.1.1.α 390.000,00 Μετάβασης 21 6.220.000,00

 03 35.294.230,00 7 35.294.230.00 7c 10.000.000,00 7γ.1 10.000.000,00 7γ.1.1. 10.000.000,00 Μετάβασης 42 10.000.000,00

 04 42.168.348,75 9 21.090.000,00 9a 21.090.000,00 9α.1 21.090.000,00 9α.1.1. 15.790.000,00 Μετάβασης 53 15.790.000,00

9α.1.2. 5.300.000,00 Μετάβασης 55 5.300.000,00

10 21.528.348,75 10a 21.528.348,75 10α.1 21.528.348,75 10α.1.1. 21.528.348,75 Μετάβασης 51 21.528.348,75

 05 31.908.613,00 9 29.482.674,00 9i 6.802.674,00 9i.1 6.802.674,00 9i.1.2. 4.402.674,00 Μετάβασης 109 4.402.674,00

9iii 5.250.000,00 9iii.1 3.250.000,00 9iii.1.1.α 600.000,00 Μετάβασης 111

9iii.1.1.β 875.000,00 Μετάβασης 111

9iii.2 2.000.000,00 9iii.2.1.α 1.200.000,00 Μετάβασης 111 2.000.000,00

3.250.000,00

 

ΣΗΜ: Οι αναφερόμενες Προσκλήσεις αφορούν στο έτος 2015 

 


