
      

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 

 

 4 Νοεμβρίου 2016 
 

 

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

συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 540/18-3-2015 απόφαση του 

Περιφερειάρχη όπως ισχύει σήμερα, συνήλθε στην 2η Συνεδρίασή της στις 

4 Νοεμβρίου 2016 στην Κέρκυρα, μετά την με αρ. πρωτ. 2371/14-10-2016 

πρόσκληση του Προέδρου της κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, Περιφερειάρχη 

Ιονίων Νήσων.  

Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-

2020 παρέστησαν  26 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου   46 

μελών,  και  7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου εγκρίθηκε 

από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

Α.   Εισαγωγικό μέρος                                                                      
1.  Διαπίστωση απαρτίας - Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

2.  Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

Β.   Παρουσίαση-Πρόοδος Υλοποίησης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 
1. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Ενημέρωση για την πορεία  

επίτευξης των ετήσιων στόχων και την ετήσια έκθεση υλοποίησης            

       Εισηγητής:  Οικονόμου Πέτρος,  Προϊστάμενος  ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 
2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης  του ΠΕΠ-                      

Νέες δράσεις προς εξειδίκευση                                                                   
       Εισηγητής:  Φελούκας Γιώργος, Μονάδα Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 
3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης             

       Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστ.  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 
4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ                
       Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστ.  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 
 

Γ.  Συζήτηση - Παρεμβάσεις   
                                                                     

Δ. Λοιπά Θέματα Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  2014-2020 
 5.Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων                   
      Εισηγητής:  εκπρόσωπος Ε.Α.Σ. Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 



      

 

6. Κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020      
      Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης Προϊστ.  Μονάδας  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 
7. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση   του  Σχεδίου Αξιολόγησης  του  

       ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. - Επόμενες ενέργειες                                       
       Εισηγητής :   Λινάρδου Βανέσα,  Μονάδα  Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 

8. Στρατηγική για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020: 
ενημέρωση για την υλοποίηση της & έγκριση Ετήσιου Σχεδίου         

      Εισηγητής:  Ρούσσου Λίνα, Μονάδα Α’ – ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 

9. Η καταπολέμηση της Απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα-ενημέρωση   
      Εισηγητής: Κώστας Ασπιώτης Προϊστ. Μονάδας Β2 – ΕΥΔ Ιονίων Νήσων 

 
Ε.  Συζήτηση - παρεμβάσεις  
                                                                 

ΣΤ. Συμπεράσματα – αποφάσεις 2ης συνεδρίασης Επ.Πα.    
     

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα 

παρακάτω συμπεράσματα & αποφάσεις: 

1.  Πορεία υλοποίησης του  ΕΠ 2014-2020  

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Δ.Α.) 

ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης (Επιτροπή) για την πρόοδο 

υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά 

στοιχεία ενεργοποίησης δίνοντας έμφαση στα παρακάτω στοιχεία: 24 

προσκλήσεις (αντιστοιχούν στο 35,6% της Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ), 

εντάξεις 25 πράξεων (16,1%), νομικές δεσμεύσεις (6,4%) και δαπάνες 

(1,0%). Επίσης, έγινε αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν και 

αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης. Τέλος, η ΔΑ ενημέρωσε την 

Επιτροπή για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της 

Ε.Ε., της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για τα έτη 2014 και 2015. 

2. Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ  2014-2020 

Η Δ.Α. ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της 

εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Προγράμματος, η οποία ανέρχεται στο 

91,3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Ειδικότερα, 

αναφέρθηκε στην εξειδίκευση των δράσεων  ανά Άξονα Προτεραιότητας, 

Θεματικό Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα καθώς και στον 

προγραμματισμό ενεργοποίησής τους, μέσω των Προσκλήσεων που 

αναμένεται να εκδοθούν προσεχώς. 

3. Πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Η Δ.Α. ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της 
«Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS) της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.  



      

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) και 
την πορεία υλοποίησής της: οργανώθηκαν 4 θεματικά εργαστήρια στις 

Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν. με εστίαση στο ελαιόλαδο, στον οίνο, 
στη κτηνοτροφία και στον τουρισμό, με τη συμμετοχή ερευνητικών, 

παραγωγικών και τοπικών αρχών και φορέων, από τα οποία αντλήθηκαν 
αξιοποιήσιμα ερευνητικά σχέδια. Επίσης έγινε ενημέρωση για την 
προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων.  

Η εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ) του ΕΣΠΑ 
ενημέρωσε την Επιτροπή για τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση των 

Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 
(ΣΕΚΕΕ), την έγκριση της Εθνικής ΣΕΚΚΕ. Με τον τρόπο αυτό 
ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μία διετής διαδικασία σχεδιασμού της εθνικής 

και των περιφερειακών στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την 
έξυπνη εξειδίκευση και άρχισε η διαδικασία της υλοποίησης τους. Ιδιαίτερη 

αναφορά έγινε στις εξελίξεις σχετικά με την κατάρτιση του εθνικού οδικού 
χάρτη ερευνητικών υποδομών. 

Ακόμη, έγινε αναφορά στις προϋποθέσεις για την ταχεία και 

αποτελεσματική υλοποίηση της RIS και στις ενέργειες που προωθούνται 
από τη Δ.Α. και τις υπηρεσίες της ΕΑΣ προκειμένου να εκπληρωθούν οι 

προϋποθέσεις αυτές. 

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη συγκρότηση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Καινοτομίας Ιονίων Νήσων, καθώς και του (εθνικού) Δικτύου 
Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, τα οποία έχουν 
σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την 

επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας 
τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Εθνικού και του 

Περιφερειακού επιπέδου. 

Τέλος, η Επιτροπή ενημερώθηκε για δραστηριότητες σχετικές με την 
«Έξυπνη Εξειδίκευση» που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίστηκε ότι οι περιφέρειες της χώρας θα 
πρέπει να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες αυτές προκειμένου να 

βελτιώσουν την ποιότητα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και να 
αξιοποιήσουν τη σχετική γνώση και εμπειρία άλλων περιφερειών  

 

4. Στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (κρατικές 
ενισχύσεις) 

Η Δ.Α. ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εξειδίκευσης και 

προετοιμασίας της υλοποίησης των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του 

ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, που αποτελούν ένα σημαντικό τομέα του 

Προγράμματος και ειδικότερα για την αναγκαιότητα άμεσης επιλογής 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 

 



      

 

5. Πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Ανάπτυξης 

Η Δ.Α. ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της 
Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

2014-2020. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εξειδίκευση, στη διαδικασία 
εκπόνησης τοπικών στρατηγικών, καθώς και στην πορεία της διαβούλευσης 

με τους τοπικούς φορείς για τις περιοχές «Παλικής Κεφαλονιάς» και 
«πόλης Κέρκυρας».  

6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για τις 25 

«εκ των προτέρων αιρεσιμότητες» (7 γενικές και 18 θεματικές) που 

εφαρμόζονται στο «ΠΕΠ Ι.Ν. 2014 – 2020» καθώς επίσης και για την 

πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 15 αιρεσιμότητες (2 

γενικές και 13 θεματικές) οι οποίες έχουν  αξιολογηθεί ως «μη ή μερικώς»  

εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 

10 αιρεσιμότητες (5 γενικές και 5 θεματικές) έχουν  αξιολογηθεί ως 

εκπληρούμενες, καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους 

κριτηρίων. 

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην πρόοδο εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι 

θεματικές αιρεσιμότητες 1.1, 1.2., 2.1., 4.1., 6.1., 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.5, 

9.1, 9,2 και 9.3, καθώς 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 Δ.Α. και η υποβολή τους  στις υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ακόμη, η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τη γενική αιρεσιμότητα 7 -

«Στατιστικά συστήματα». Έγινε δε συνοπτική αναφορά στην πρόοδο 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των επιμέρους ενεργειών του σχεδίου 

δράσης που έχει ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα. Επίσης έγινε 

αναφορά στις διορθώσεις των δεικτών του ΕΚΤ όσο και στις ρυθμίσεις 

σχετικά με την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων. 

7. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επ. 

Παρ.  του Σχεδίου Αξιολόγησης  του ΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.  

Παρουσιάστηκε από τη Δ.Α. το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

2014-2020, όπως διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης 

που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 

2016. 



      

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενημερώθηκε για : 

1. Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης 

2. Τα θέματα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

Αξιολόγησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

3. Το σύστημα Αξιολόγησης 

Η Δ.Α. ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τον προγραμματισμό των 

ενεργειών για την  εφαρμογή  του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υλοποίησης του ΠΕΠ.  

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο της 

ΕΥΣΣΑ σχετικά με τις ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με 

στόχο το συντονισμό της Αξιολόγησης των Ε.Π. σε εθνικό επίπεδο.   

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε το «Σχέδιο 

Αξιολόγησης» ήτοι τα παραπάνω σημεία 1, 2 και 3 το οποίο επισυνάπτεται 

στο Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων. 

8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την  
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ  

Παρουσιάστηκαν από την Δ.Α. οι δράσεις «Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας» που υλοποιήθηκαν, καθώς και αυτές που προγραμματίζονται 

για το επόμενο έτος στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 

Ιονίων Νήσων 2014-2020». Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το «Ετήσιο 

Πρόγραμμα Ενεργειών Επικοινωνίας & Πληροφόρησης» του ΠΕΠ, που 

καλύπτει την περίοδο από τον 11/2016 έως τον 12/2017. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Δ.Α. και την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για  

τις ακόλουθες δράσεις και υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας:  

1. Λειτουργία νέων διαδικτυακών τόπων Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020  

2. Ανάρτηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στην ενιαία διαδικτυακή 

πύλη www.espa.gr για την περίοδο 2014-2020  
3. Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας των δικαιούχων μέσω 

Οδηγιών  Επικοινωνίας 
4. Πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «EUROPE IN MY REGION», στην 

οποία συμμετείχε επιτυχώς η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η οποία 

σχεδιάζεται να οργανωθεί και το 2017 και προτείνεται να συμπεριληφθεί   
εκ νέου στο σχεδιασμό των επικοινωνιακών ενεργειών των ΕΠ. 

5. Τέλος, επισημάνθηκε ότι σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή 
προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία. 

 

http://www.espa.gr/


      

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε το «Ετήσιο 
Σχέδιο Ενεργειών Επικοινωνίας & Πληροφόρησης», σύμφωνα με την 
εισήγηση της Δ.Α., το οποίο επισυνάπτεται (Παράρτημα ΙΙ).  

 

9. Η καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα 

Η Δ.Α αναφέρθηκε  στην αντιμετώπιση της Απάτης στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων όπως προβλέπεται τόσο στον 

Κανονισμό ΕΕ 1303/2013, όσο και στον Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 

2014-2020. Ενημέρωσε δε την Επιτροπή, ότι η χώρα έχει εκπονήσει και 

υποβάλλει το 2014 στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., «Εθνική Στρατηγική 

κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις». 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής των Διαδικασιών της Εθνικής 

Στρατηγικής, η ΔΑ του ΕΠ Ιονίων Νήσων μέχρι σήμερα έχει προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Ορισμό του Υπεύθυνου για θέματα Απάτης και της Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης  

 Συμμετοχή στην πρώτη τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για τη Στρατηγική 
κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικές Δράσεις  

 Συμμετοχή στη εσωτερική διαβούλευση του παραπάνω Δικτύου προκειμένου να υλοποιηθεί 
έγκαιρα και ορθά η 1η Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης.  

 Πραγματοποίηση της 1ης Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης το Μάρτιο του 2016, με κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων στην ΕΥΘΥ στις 31.3.2016 

 Συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της Απάτης, 
που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2015 από την ΕΥΘΥ, καθώς και στη διαδραστική 
εκπαίδευση κατά την 1η τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για τη 
Στρατηγική κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικές Δράσεις (στις 22-23 Φεβρουαρίου 2016) 

 Δημοσιοποίηση του μηχανισμού καταγγελιών σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω  της ιστοσελίδας της ΔΑ. 

 

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. υπογράμμισαν την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων δράσεων επιτάχυνσης 

των διαδικασιών της υλοποίησης του ΠΕΠ και της απορρόφησης των πόρων. Ιδιαίτερα, η Ε.Ε. έδωσε 

έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης της στρατηγικής για την «υγεία» και την «κοινωνική οικονομία» 

καθώς και για την έναρξη υλοποίησης του Θ.Σ. 8 μέσω της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Όσον δε αφορά 

στα Κέντρα Κοινότητας, η Ε.Ε. αναμένει την ταχεία εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων, σε συνέχεια 

των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 



      

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   2014 – 2020 

(ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

1Α. Επιτελική Σύνοψη 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατατάσσεται στην 249η θέση ανάμεσα στις 262 

ευρωπαϊκές Περιφέρειες, όσον αφορά την «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα». Με 

αφετηρία τη διαπίστωση αυτή, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 

αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών και προβλημάτων 

της Περιφέρειας, όπως: η «τόνωση της ανταγωνιστικότητας του υφιστάμενου 

παραγωγικού προτύπου», η «ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε δεξιότητες 

και προσόντα», η «αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον 

κοινωνικό ιστό» και η «αντιμετώπιση των πιέσεων & των περιορισμών 

νησιωτικότητας». Απώτερος σκοπός είναι η «διαφοροποίηση του παραγωγικού 

συστήματος & προτύπου», η «ενίσχυση του κοινωνικού ιστού» και η «διαχείριση 

του περιβάλλοντος & του χώρου στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας». Αντίστοιχες 

με τις παραπάνω επιδιώξεις είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις. 

Σύμφωνα με την «Ex-ante αξιολόγηση», «…το προβλεπόμενο μείγμα πολιτικών 

συνάδει απόλυτα με τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, που όπως και η χώρα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις  της 

παρατεταμένης  οικονομικής κρίσης…. ο γενικός στόχος περί ενίσχυσης του 

κοινωνικού ιστού, λειτουργεί συμπληρωματικά της προσπάθειας τόνωσης της 

επιχειρηματικότητας και άμβλυνσης των δυσκολιών εισόδου στην αγορά 

εργασίας», ενώ τα παραπάνω συμπληρώνονται από «παρεμβάσεις που 

παραδοσιακά δημιουργούν την μεγαλύτερη επίπτωση στη δημιουργία 

απασχόλησης, κυρίως στους τομείς μεταφορών και περιβάλλοντος» 

Παλαιότερες μελέτες που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η 

«Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά», η «Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού», ή το 

«Καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας», καταδεικνύουν με σαφή 

τρόπο, τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια. 

Οι προτεινόμενες αξιολογήσεις που αναλύονται στη συνέχεια εστιάζουν στην ορθή 

εφαρμογή και τη μέτρηση των επιπτώσεων: 

-του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 ως σύνολο 

-των βασικών επιμέρους πολιτικών του που σχετίζονται με την «ολοκληρωμένες 

χωρικές παρεμβάσεις», την «επιχειρηματικότητα», το «περιβάλλον», το 

«ανθρώπινο δυναμικό» κλπ 

-των βασικών στρατηγικών που καλείται να υπηρετήσει το ΠΕΠ στο πλαίσιο της 

γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, όπως: 

 η στρατηγική για την «έξυπνη εξειδίκευση» και 

 η στρατηγική για την «αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού» 

Tα στοιχεία που θα απαιτηθούν αντιστοιχούν με τους δείκτες εκροών και 

αποτελέσματος του Π.Ε.Π., τους δείκτες της Στρατηγικής Επικοινωνίας, τους 

δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης και γενικά τους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». 

Καταρχήν δεν προκύπτουν από καμία αξιολόγηση ελλείψεις και συνεπώς ανάγκες 

για νέα στοιχεία, πέραν των όσων έχουν διευθετηθεί και δρομολογηθεί. 

Το σχέδιο αξιολόγησης καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα από την «Ex-ante 

αξιολόγηση του ΠΕΠ 2014-2020» (2014) έως και την ολοκλήρωση του νέου 

Προγράμματος και την υποβολή της Έκθεσης Σύνοψης των Αποτελεσμάτων των 

Αξιολογήσεων (2022), ενώ από τις επιμέρους αξιολογήσεις αναμένεται να 



      

 

τροφοδοτήσει με στοιχεία την «ex-post» αξιολόγηση του 2025, που θα γίνει με 

ευθύνη της ΕΕ. 

Για τους παραπάνω σκοπούς εκτιμάται ότι θα εκπονηθούν 5 «Αξιολογήσεις 

Εφαρμογής» , 8 «Αξιολογήσεις Επιπτώσεων» και 8«Αξιολογήσεις Εφαρμογής και 

Επιπτώσεων », περιλαμβανομένων 3 Αξιολογήσεων της Στρατηγικής Επικοινωνίας. 

ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος προβλέπεται να ανέλθει σε 410.000 Ευρώ. 

 

1Β . Executive Summary 

The Region of Ionian Islands is classified at the 249th place among 262 European 

regions in terms of “regional competitiveness”.  With this consideration as a 

starting point, the Operational Programme “Ionian Islands” is expected to 

contribute to addressing crucial needs of the Region, such as: “the strengthening 

of the competitiveness of the existing production model”, the “enhancement of 

skills and qualifications of the human capital”, “the tackling of the impact of the 

financial crisis on the social fabric” and the “coping with the pressures and 

restrictions generated by the insular character of the region”.  The ultimate aim is 

the “diversification of the productive system and model”, the “strengthening of 

the social fabric” and the “management of the environment and the space 

towards sustainability”.  The expected impacts are matched by the above 

purposes 

According to the “Ex-ante evaluation”, “… the foreseen policy mix is absolutely 

consistent with the current social and economic developments in the Region of 

Ionian islands which faces the same consequences of the prolonged economic 

crisis as the whole country …. The general goal regarding the strengthening of the 

social fabric is complementary to the effort of supporting the entrepreneurship 

and reducing the difficulties in getting into the labour market”, while all the above 

are complemented by “interventions which traditionally have a greater impact on 

the creation of jobs, especially in the transport and the environment sectors”. 

Older researches carried out in the recent years, such as “Innovation in the 

Ionian islands”, “The development of special forms of tourism” or “The Region’s 

basket of agricultural products” clearly point to the potential and the challenges 

addressed by the Region.  

The proposed evaluations which are described in more detail later focus on the 

efficient implementation and the impact measurement of: 

- The O.P. Ionian Islands 2014-2020 as a whole 

- The main specific policies related to the “integrated spatial interventions”, 

“entrepreneurship”, the “environment”, the “human capital”, etc 

- The main strategies served by the R.O.P. within the framework of the 

broader development strategy of the Region, such as: 

 The “Smart Specialization” Strategy and  

 The Strategy for  the “Prevention of social exclusion”  

The data which will be required are related to the output and the result indicators 

of the R.O.P, the Communication Stratety indicators, the Performance 

Framework  and the “Europe 2020” Strategy indicators in general. 

At first sight, no evaluation has resulted in deficiencies; therefore there is no 

need for new data, apart from those already settled and under way.   



      

 

The evaluation plan covers a timeframe from the “Ex-ante evaluation of the 

O.P.2014-2020” (2014) till the completion of the new Programme and the 

submission of the  Report on the Summary of the  Evaluations conclusions 

(2022), while the specific evaluations will provide data to the “Ex-post evaluation” 

in 2025, conducted under the responsibility of the EC. 

In order to fulfill the above objectives, it is estimated that the following 

evaluations will be conducted:  5 “Implementation evaluations”, 8“Impact 

Evaluations” and 8 “Implementation and Impact evaluations” including 3 

Communication strategy evaluations, while the estimated total cost is 410.000 

Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

    ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 



      

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 

0 

Εκ των προτέρων (EX – ANTE) 
Αξιολόγηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 

- 2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Δεκέμβριος   2014   

1 
Εκ των υστέρων(ΕΧ-POST) Αξιολόγηση 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007 - 2013 ΕΥΔ ΠΙΝ Ιούνιος  2017 49.000,00 

2 

  Εκτίμηση αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  του  ΕΠ  ΠΙΝ 2014 - 

2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Ιούνιος 2017 33.000,00 

3 

1η Αξιολόγηση της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΠ  ΠΙΝ 

2014 - 2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Ιούνιος 2017 16.000,00 

4 

Αξιολόγηση των δράσεων 9i και 9iii 
εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής  ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2017 0 

5 

 Αξιολόγηση  της λειτουργίας των δομών 
υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας 

στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ ΕΥΣΕΚΤ  Ιούλιος 2018 0 

6 

 Αξιολόγηση  αποδοτικότητας και 
αποτελσματικότητας  του ΕΠ  ΠΙΝ 2014 - 

2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Φεβρουάριος 2019 49.000,00 

7 

2η  Αξιολόγηση της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΠ  ΠΙΝ 

2014 - 2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Φεβρουάριος 2019   - 

8 

Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Ιονίων Νήσων 

2014 -2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Φεβρουάριος 2019 21.000,00 

9 Αξιολόγηση Περιφερειακής RIS3 ΕΥΔ ΠΙΝ Μάρτιος 2019 21.000,00 

10 Aξιολόγηση  ΠΕ.Σ.Κ.Ε. (EKT) ΕΥΔ ΠΙΝ Μάρτιος 2019 21.000,00 

11 
Αξιολόγηση Δράσης 9ii - Kέντρα 

Κοινότητας (ΕΚΤ) ΕΥΔ ΠΙΝ Δεκέμβριος 2019 12.000,00 

12 
Αξιολόγηση Δράσης 9iv - Δομές άμεσης 

αντιμετώπισης φτώχειας (ΕΚΤ) ΕΥΔ ΠΙΝ Δεκέμβριος 2019 12.000,00 

13 

Αξιολόγηση δράσης 9iii Εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ  Δεκέμβριος 2019 0 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 Αξιολόγηση της εφαρμογής των 
Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε 
Υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό επίπεδο 

(Δράση 9iv) ΕΥΣΕΚΤ     0 

15 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία 
Περιφερειακών Μηχανισμών 

Υποστήριξης της ανάπτυξης και 
προώθησης των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής 
Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης των 
Κοιν.Σ.Επ. (Δράση 9v) ΕΥΔ ΠΙΝ Δεκέμβριος 2021 12.000,00 

16 

Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Ιονίων Νήσων 

2014 -2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Απρίλιος 2022 33.000,00 

17 

Αξιολόγηση επιπτώσεων των Δράσεων 
Επιχειρηματικότητας και  της  

περιφερειακής RIS3 ΕΥΔ ΠΙΝ Απρίλιος 2022 33.000,00 

18 
Αξιολόγηση Δράσεων Περιβάλλοντος -

Πόρων ΕΥΔ ΠΙΝ Απρίλιος 2022 33.000,00 

19 

 Αξιολόγηση των Δράσεων 8i, 8iii, 8 v του 
Θεματικού Στόχου 8 που  συμβάλουν 

στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης ΕΥΣΕΚΤ  2022 0 

20 

3η  Αξιολόγηση της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΠ  ΠΙΝ 

2014 - 2020 ΕΥΔ ΠΙΝ Σεπτέμβριο  2022 16.000,00 

21 
Αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ  ΠΙΝ 

2014 – 2020  ΕΥΔ ΠΙΝ Σεπτέμβριο  2022 49.000,00 

     

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
410.000,00 



      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ετήσιο Σχέδιο Ενεργειών Επικοινωνίας & Πληροφόρησης 2017 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   2014 – 2020 

 

 (11/2016-12/2017) 

Δράση Τόπος/ 

χρόνος 

Περιγραφή Επικοινωνι

ακός. 

στόχος 

Κοινό-

στόχος 

1.Ενέργειες 

πληροφόρησης 

Iστοσελίδα Όλο το 

χρόνο 

Tακτική ενημέρωση 
για πορεία 

προγράμματος, 
δράσεις, κλπ- 
περιγραφή πράξεων,  

Διάχυση ενημέρωσης, 
διαφάνεια 

Ευρύ κοινό- 
Δυνητικοί 

δικαιούχοι 

Γραφείο  

πληροφόρησης 

Κέρκυρα 
(έδρα ΕΥΔ) 

 

Παροχή γενικών & 
ειδικών πληροφοριών 

σε ενδιαφερόμενους 

 Γενικός 
πληθυσμός- 

Δυνητικοί 
δικαιούχοι 

2.Προωθητικές 
ενέργειες 

Ετήσια 

ενημερωτική 

δραστηριότητα 

Όλες οι Π.Ε 
ΠΙΝ-  
5-6/2017 

Με ευκαιρία «Ημέρας 
της Ευρώπης», 
εξωστρεφείς δράσεις  

Ενημέρωση για οφέλη 
από υλοποίηση 
προγράμματος, για 
ευκαιρίες και 

υλοποιούμενα έργα 

Ευρύ κοινό 

Ημερίδες 

ενημέρωσης 

Όλες οι Π.Ε. 

ΠΙΝ 
(11/2016-
12/2017 

Ημερίδες    

(επιχειρηματίες, 
δημόσιοι φορείς,  
Νέοι/φοιτητές 
Δράσεις ΕΚΤ 
Αγρότες- παραγωγοί) 

Ενημέρωση για 

πολιτικές ευρ. 
ολοκλήρωσης και 
συνοχής, για συγχ/να 
προγράμματα 
Ενημέρωση για 
ευκαιρίες χρημ/σης- 

Ενημέρωση για νέου 
τύπου δράσεις 

Δυνητικοί 

δικαιούχοι- 
 Ειδικά κοινά 
στόχος 

Σεμινάρια 1-3/2017  Σεμινάρια για στελέχη 
δικαιούχων σχετικά με 
διαδικασίες νέου ΠΕΠ 
(ΤΔΕ- Επάρκεια, κ.α.)  

Ενημέρωση για 
υποχρεώσεις και 
δικαιώματα δικαιούχων 

 

Δικαιούχοι 

Συναντήσεις 4 Π.Ε. ΠΙΝ 
(03-
06/2017) 
 

Συναντήσεις με 
συλλογικούς & 
κοινωνικούς φορείς 
για ειδικές δράσεις 

Προσέγγιση ειδικών 
ομάδων-στόχο 

Ειδικές ομάδες-  
στόχος 

3.Παραγωγές 

Έντυπα ΠΙΝ 
1/2017 

Σύνοψη Π.Ε.Π. 2014-
2020 

Πληροφόρηση για 
ευκαιρίες και 
διαδικασίες νέου ΠΕΠ & 

όρους επιλεξιμότητας. 

Δυνητικοί 
δικαιούχοι 

Newsletter ΠΙΝ 

Έναρξη 

Τακτική (2μηνιαία) 

ηλεκτρονική 

Ενημέρωση για το νέο 

Πρόγραμμα, ευκαιρίες, 

Ευρύ κοινό 



      

 

04/2017 ανά 
δίμηνο 

ενημέρωση για 
προσκλήσεις, δράσεις, 

πληροφορίες του ΠΕΠ 

προσκλήσεις.  
Κινητοποίηση 

ενδιαφερομένων. 
Διαφάνεια 

Καταχωρήσεις 

 

05/2017 
(έναρξη) 
 
 
  

Σχεδιασμός γενικών 
και ειδικών 
καταχωρήσεων στον 
Τύπο και ηλεκτρονικά 
μέσα. 

Εδραίωση μηνύματος 
συμβολής Ε.Ε. & 
Ελλάδας. 
Ενημέρωση δυνητικών 
δικαιούχων  

Ευρύ κοινό- 
ειδικές ομάδες 
κοινού 

Τηλεοπτικό 

σποτ 

05/2017 Σχεδιασμός TV σποτ, 

γενικό για πρόγραμμα 
- Χρήση του και στην 
ιστοσελίδα & στα 
social media. 

Ενημέρωση- 

ευαισθητοποίηση- 
κινητοποίηση 

Ευρύ κοινό 

Ραδιοφωνικό 

σποτ 

05/2017 Σχεδιασμός Ρ/Φ σποτ, 
γενικό για πρόγραμμα 

Ενημέρωση- 
ευαισθητοποίηση- 

κινητοποίηση 

Ευρύ κοινό 

4.Προβολή στα 
ΜΜΕ 

Τύπος-

καταχωρήσεις 

 

Όλη η ΠΙΝ 
06/ 2017 
(έναρξη) 
 
09-10/ 2017 
 

Καταχωρήσεις για 
ΠΕΠ. 
Προβολή 
προσκλήσεων, 
ειδικών δράσεων, κλπ 

Εδραίωση μηνύματος 
συμβολής Ε.Ε. & 
Ελλάδας. 
Ενημέρωση  δυνητικών 
δικαιούχων για 
αξιοποίηση 

χρηματοδοτήσεων 

Ευρύ κοινό- 
ειδικές ομάδες 
κοινού 

Τηλεόραση Όλη η ΠΙΝ 
06/2017 & 
09-10/2017 

Καμπάνια ενημέρωσης 
για πρόγραμμα και 
ευκαιρίες (1 σποτ) σε 
όλα τα ΤV μέσα 

Ενημέρωση- 
ευαισθητοποίηση- 
κινητοποίηση 

Ευρύ κοινό- 
δυνητικοί 
δικαιούχοι 

Ραδιόφωνο Όλη η ΠΙΝ 
06/2017 & 
09-10/2017 

Καμπάνια ενημέρωσης 
για πρόγραμμα και 
ευκαιρίες (1 σποτ) 
στους όλα τα ΡΦ μέσα 
 
 

Ενημέρωση- 
ευαισθητοποίηση- 
κινητοποίηση 

Ευρύ κοινό- 
δυνητικοί 
δικαιούχοι 

Δελτία τύπου Όλη η ΠΙΝ 
(Τακτικά) 

Έκδοση δελτίων 
τύπου για κάθε 
ενέργεια που αφορά 
στο ΠΕΠ 2014-2020 

Διάχυση πληροφορίας 
για εξελίξεις ΠΕΠ 

Ευρύ κοινό 

Διαφήμιση στο 

Internet 

Όλη η ΠΙΝ 
12/2016 – 
01/2017 

Προβολή ευκαιριών- 
Προβολή ημερίδων 
και εκδηλώσεων 

Εδραίωση μηνύματος 
συμβολής Ε.Ε. & 
Ελλάδας. 
Κινητοποίηση 

δυνητικών δικαιούχων. 

Ευρύ κοινό - 
Δυνητικοί 
δικαιούχοι 

5.Άλλες 

ενέργειες 

Έρευνα κοινού Όλη ΠΙΝ 

01/2017-
03/2017 

Έρευνα για τη γνώμη 

και γνώση του κοινού 
για το ΕΣΠΑ κατά την 
έναρξη υλοποίησης 
του νέου ΠΕΠ 

Αξιολόγηση γνώσης και 

γνώμης πληθυσμού για 
την ΕΕ και το ΕΣΠΑ 

Γενικός  

πληθυσμός 

Social media Όλη η ΠΙΝ 
12/2016 

Δημιουργία σελίδων 
αρχικά στο Facebook 

και Twitter. 

Διείσδυση σε νέες 
ομάδες-στόχο. Διάχυση 

ενημέρωσης για 
δράσεις και εκδηλώσεις 
ΠΕΠ. 

Ευρύ κοινό - 
Δυνητικοί 

δικαιούχοι- 
 Ειδικές ομάδες 
 στόχος 

 


