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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Π.:      οικ. 2112  /20-9-2016 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
  4η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 δια της ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
        Στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, 

Γραπτή Διαδικασία για την «Έγκριση της Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων – 

Άξονες 1,2 & 3 (εξειδίκευση, μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων)». 

       Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, με το α.π. 1872/8-8-2016 έγγραφο της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, απεστάλη μέσω της 

επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» πρόσκληση-εισήγηση περί έγκρισης της 

Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (εξειδίκευση ΕπΠροτ. Αξόνων 1,2 & 

3, μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων), σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής.  

 

Ειδικότερα, την εισήγηση έλαβαν: 

 
I. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» 2014-

2020 με δικαίωμα ψήφου : 

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης  

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ). 

2. Πέτρος Οικονόμου, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

3. Ανδρέας Κάρμης, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 

(ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), 

4. Εμμανουέλα Κουρούση, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), 

5. Αικατερίνη Κοτρωνάκη, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης 

και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών 

Υπουργείων και της ΜΟΔ 

6. Γεώργιος Ζαρρής, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020,  
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7. Ευθυμία Γιόκαλα, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, 

8. Μαρία Χριστούλα, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 

9. Αιμιλία Σαμαρτζή, εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, 

10. Φωτεινή Κούβελα, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

11. Λουκάς Αθανασάκης, εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ, 

12. Χαρίκλεια Μπαξιβανάκη, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» ως Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, 

13. Γεώργιος Παπαθανασίου, εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), 

14. Κωνσταντίνος Βαλιάντζας, εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Παιδείας), 

15. Κοσμάς Σιδηρόπουλος, εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Πολιτισμού), 

16. Δημήτριος Μπλούκος, εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού), 

17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). 

18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

20. Μαρία Οικονόμου, εκπρόσωπος της ΕΥΔ του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) 

21. Κωνσταντίνος Νικολούζος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ). 

22. Κωνσταντίνος Νικολούζος, εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Κέρκυρας, 

23. Γεώργιος Φίλιππας, εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Λευκάδας, 

24. Αλέξανδρος Παρίσης, εκπρόσωπος των Δήμων των Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, 

25. Παύλος Κολοκοτσάς, εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Ζακύνθου, 

26. Ιωάννης Φοντάνας, εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ),  
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(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη  κυβερνητικών 

οργανώσεων 

27. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας. 

28. Παναγιώτης Βλάμος, εκπρόσωπος του Δικτύου για την Στρατηγική «Έξυπνης 

Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

29.  Ιωάννης Δραγώνας,  εκπρόσωπος του Δικτύου για την Στρατηγική «Έξυπνης 

Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

30. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), 

31. Ιωάννης Χαλικιόπουλος, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ), 

32. Κωνσταντίνος Κιτσάκης, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE), 

33. Γεώργιος Χονδρογιάννης, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

(ΚΕΕ),  

34. Κωνσταντίνος Μπρεντάνος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 

35. Σπύρος Γαλιατσάτος, εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(ΞΕΕ),  

36. Νικόλαος Τρίαντος, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ),  

37. Θεόδωρος Παγκράτης, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΟΕΕ),  

38. Σταμάτιος Γκίνης, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ), 

39. Γιάννης Σύρρος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Ελλάδος (ΣΕΠΕ), 

40. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  

41. Αθανάσιος Παπαβλασσόπουλος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Κοι.Σ.Π.Ε., 

42. Διονύσιος Στανίτσας, εκπρόσωπος του Δικτύου Μικρών Νησιών Ελλάδας. 

(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του 

προγράμματος,  

43. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.  

II. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 2014-2020 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 

ψήφου οι ακόλουθοι: 

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων. 

3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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4. Κωνσταντίνος Συναδινός, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

5. Μαρία Πραγιάτη, εκπρόσωπος της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.  

6. Γεωργία Τσώνη, εκπρόσωπος της Ε.Υ.Θ.Υ. 

7. Γεράσιμος Ρηγάτος, εκπρόσωπος της Ε.Υ. ΟΠΣ.  

8. Δημήτριος Παληκύρας, εκπρόσωπος των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για 

προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤΟΚ), μ 

9. Γεώργιος Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του 

στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 

10. Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος 

& Υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 
ΘΕΜΑ 1ο:  Εξειδίκευση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 – Άξονες 

Προτεραιότητας -1-, -2- & -3- 

 

Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σύμφωνα με το αναρτηθέν στην πλατφόρμα 

«ΔΙΑΥΛΟΣ» κείμενο εισήγησης του 1ου Θέματος και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα 

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

 

1.Την έγκριση της εξειδίκευσης των παρακάτω τομέων ή δράσεων του ΠΕΠ 

Ιονίων Νήσων 2014-2020: 

 

-Δράσεις « Έρευνας», «Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ψηφιακά 

εργαλεία)» και «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας» (Επενδυτικές 

Προτεραιότητες 1a, 1b, 2b, 2c, 3a και 3c), συνολικής δημόσιας δαπάνης 22,5 

εκατ. €. 

 

-Δράσεις «Ενεργειακής εξοικονόμησης», «Κλιματικής αλλαγής & διαχείρισης 

κινδύνων», «Διαχ. Στερεών αποβλήτων», «Πολιτισμού», «Τουριστ. υποδομών», 

«Βιοποικιλότητας» και «Αστικής ανάπλασης» (Επενδυτικές Προτεραιότητες 

6a, 6c, 6d, και 6e), συνολικής δημόσιας δαπάνης 69,0 εκατ. €. 

 

-Δράσεις «Χερσαίων» & «Θαλάσσιων Μεταφορών»1 (Επενδυτικές 

Προτεραιότητες 7b (μερικώς) και 7c), συνολικής δημόσιας δαπάνης 26,3 

εκατ. € 

 
Συνολικά με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η εξειδίκευση δράσεων 

συνολικής δημόσιας δαπάνης 117,8 εκατ. € (51,9%) 

 

Το αναλυτικό περιεχόμενο της εξειδίκευσης των παραπάνω τομέων/δράσεων 

περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενα στο «Δίαυλο»  «Έγγραφα «Εξειδίκευσης της 

Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΕΕΠ) 

 

                                                 
1
 Όσον αφορά στις “Θαλάσσιες Μεταφορές” εξειδικεύεται η δράση για τα “υδατοδρόμια”, αφού κατά τα 

λοιπά (λιμενικές υποδομές” η Επενδυτική Προτεραιότητα είχε εξειδικευτεί από το 2015. 
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καθώς επίσης 

 

-την εξειδίκευση (και εφαρμογή στη συνέχεια) μιας (ακόμη) Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης στην Π.Ι.Ν., στο Δήμο Κέρκυρας (πόλη της 

Κέρκυρας) με εστίαση στην “πολιτιστική/δημιουργική οικονομία”, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του ΠΕΠ και με βάση την επισυναπτόμενη στο «Δίαυλο» 

εισήγηση/ανάλυση. 

 
 
2. Tην έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσκλήσεων για τις παραπάνω 

εξειδικευόμενες δράσεις για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

Ν.4314/2014. 

 

Το αναλυτικό περιεχόμενο αυτού περιλαμβάνεται σε επισυναπτόμενο στο 

«Δίαυλο» Πίνακα (Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων) 

 

Τέλος σημειώνεται ότι μετά από την έγκριση  των ανωτέρω, θα έχει εξειδικευτεί 

συνολικά το 91,3% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος δηλαδή τα 207,2 

από τα 226,9 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο της γραπτής διαδικασίας κατατέθηκαν τα ακόλουθα σχόλια: 

 
-από την εκπρόσωπο της «ΕΥ Πολιτισμού»:  

1.Στην εξειδίκευση των Δράσεων 6γ.1.1α και 6γ.1.1β, στους Δυνητικούς 

Δικαιούχους να αντικατασταθεί το «αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού» με το 

«ΥΠ.ΠΟ.Α.». 

2. Στην εξειδίκευση της Δράσης 6γ.1.1α να αντικατασταθεί το «…αποπεράτωση της 

αναβάθμισης μουσείων προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα και λειτουργικά.» με 

το «…αποπεράτωση μουσείων προκειμένου να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες τους.»  

 
-από τον εκπρόσωπο της «ΕΣΑμεΑ»:  

Εγκρίνεται η εισήγηση υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:  

1.Αναφορικά με την Εισήγηση για την ΟΧΕ, η ΕΣΑμεΑ λαμβάνοντας υπόψη τους 

στόχους 8 & 11 της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις προτεραιότητες 

10 & 11 του Προγράμματος Εργασίας της Ατζέντας της ΕΕ για την Αστική Ανάπτυξη 

προτείνει: 

-την περιγραφή των αξόνων της προτεινόμενης στρατηγικής να ακολουθήσει 

συμπληρωματική παράγραφος ως ακολούθως «Κοινό τόπο που διέπει τους 

προαναφερθέντες άξονες της υπό διαμόρφωση στρατηγικής συνιστά η εφαρμογή των 

αρχών της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (π.χ. 

ανάπτυξη του Τουρισμού για όλους· διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 

αναπηρία, τους ηλικιωμένους κ.ο.κ. στο πλαίσιο της επίτευξης της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας· προώθηση της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτα 

κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία κ.ο.κ.)» 

-στις ενδεικτικές δράσεις να συμπεριληφθούν δράσεις βελτίωσης της 

προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία επιλεγμένων υφιστάμενων υποδομών και 

εγκαταστάσεων στην περιοχή εφαρμογής της ΒΑΑ. 
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2.Αναφορικά με τη Δράση 6.ε.1.1: Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος 

(Δράση 6ε.1.1. ΠΕΠ), η ΕΣΑμεΑ προτείνει να αποτυπωθεί στην περιγραφή δράσης το 

γεγονός ότι στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που θα αποτυπώνονται 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης πολιτών συμπεριλαμβάνεται η 

προσβασιμότητα των ακινήτων στα άτομα με αναπηρία. 

3.Αναφορικά με τη Δράση 5α.1.1: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης 

πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους (Δράση 

5α.1.1. ΠΕΠ), η ΕΣΑμεΑ προτείνει η Περιγραφή της  Δράσης να συμπληρωθεί ως 

εξής:  «Στο σύνολο των παρεμβάσεων π.χ. εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης και 

Έκτακτης Ανάγκης, διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα 

ληφθεί υπόψη η διάσταση της  αναπηρίας». 

4. Αναφορικά με τις  Δράσεις 6γ.1.2α: Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές μικρής κλίμακας (Δράση 6γ.1.2. ΠΕΠ) και 

Δράση 6γ.1.2β: Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί 

(Δράση 6γ.1.2. ΠΕΠ) η ΕΣΑμεΑ προτείνει οι παρεμβάσεις να συμπεριλάβουν την 

εκπόνηση εργαλείων (π.χ. ακουστική περιγραφή, δημιουργία ξεναγήσεων στη 

νοηματική με χρήση ΤΠΕ, ανάγλυφων χαρτών και ομοιωμάτων αφής κ.λπ.), τα οποία 

επιτρέψουν την αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας ως μέσου 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία» 

-από την εκπρόσωπο της «ΕΥΣΕΚΤ: 

Προτείνεται, στο πλαίσιο ΟΧΕ/ΒΑΑ, να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα 

χρηματοδότησης δράσεων από το ΕΚΤ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

εγκεκριμένο ΠΕΠ. 

-από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων: 

1.Στις  δράσεις  της ΕΠ 6c που αφορούν στην "πολιτιστική κληρονομιά",  να προστεθεί 

δικαιούχος  το Υπ. Παιδείας. 

2. Στις δράσεις της ΕΠ 4c να προστεθεί η ενέργεια "αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΠΙΝ με χρήση ΑΠΕ" εφαρμόζοντας συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού, κατά τις 

διατάξεις του νόμου 3468/2006 άρθρο 14
α
. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επ.ΠΑ. 

και τα αποτελέσματα της διαδικασίας μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας 

«ΔΙΑΥΛΟΣ», η Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
1.Εγκρίνει την εξειδίκευση των παρακάτω τομέων ή δράσεων του ΠΕΠ Ιονίων 

Νήσων 2014-2020: 

 

-Δράσεις « Έρευνας», «Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ψηφιακά 

εργαλεία)» και «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας» (Επενδυτικές 

Προτεραιότητες 1a, 1b, 2b, 2c, 3a και 3c), συνολικής δημόσιας δαπάνης 22,5 

εκατ. €. 
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-Δράσεις «Ενεργειακής εξοικονόμησης», «Κλιματικής αλλαγής & διαχείρισης 

κινδύνων», «Διαχ. Στερεών αποβλήτων», «Πολιτισμού», «Τουριστ. υποδομών», 

«Βιοποικιλότητας» και «Αστικής ανάπλασης» (Επενδυτικές Προτεραιότητες 

6a, 6c, 6d, και 6e), συνολικής δημόσιας δαπάνης 69,0 εκατ. €. 

 

-Δράσεις «Χερσαίων» & «Θαλάσσιων Μεταφορών»2 (Επενδυτικές 

Προτεραιότητες 7b (μερικώς) και 7c), συνολικής δημόσιας δαπάνης 26,3 

εκατ. € 

 

καθώς και την εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

Δήμου/πόλης Κέρκυρας» 

 

σύμφωνα με τις εισηγήσεις και αποδεχόμενη τις προτάσεις των «ΕΥ 

Πολιτισμού», «ΕΣΑμεΑ» (με την παρατήρηση ότι τα προτεινόμενα στο σημείο -1- 

θα πρέπει να συνάδουν με την Τοπική Στρατηγική της ΟΧΕ, όπως αυτή θα 

διαμορφωθεί), «ΕΥΣΕΚΤ» και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

 

  

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση Μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής πράξεων  για 

ένταξη στο ΠΕΠ 2014-2020  (Δράσεις Αξόνων Προτεραιότητας -1-, -2- & -3-) 

 

Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σύμφωνα με το αναρτηθέν στην πλατφόρμα 

«ΔΙΑΥΛΟΣ» κείμενο εισήγησης του 2ου Θέματος και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα 

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

 

1. την έγκριση των  ακόλουθων  κριτηρίων σε συνδυασμό με την κατάλληλη μέθοδο  

αξιολόγησης πράξεων  για ένταξη στο ΠΕΠ 2014-2020: 
 

Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ  

Επενδυτική προτεραιότητα 1a : Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και 

ικανοτήτων  ανάπτυξης αριστείας κλπ).(«δημόσια έρευνα») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης. Ο  δε αριθμός τους σχετίζεται με την εξέλιξη της διαδικασίας 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» 

Επενδυτική προτεραιότητα 1b :  Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 

κέντρων έρευνας και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ).(«ερευνητικές 

συνεργασίες») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν κατά κανόνα τη διεξαγωγή 

άμεσης αξιολόγησης, με την αιτιολογία της χρήσης Ενδιάμεσου Φορέα 

                                                 
2
 Όσον αφορά στις “Θαλάσσιες Μεταφορές” εξειδικεύεται η δράση για τα “υδατοδρόμια”, αφού κατά τα 

λοιπά (λιμενικές υποδομές” η Επενδυτική Προτεραιότητα είχε εξειδικευτεί από το 2015. 
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Διαχείρισης, ως μοναδικού Δικαιούχου. Ο  δε αριθμός τους σχετίζεται με την 

εξέλιξη της διαδικασίας «επιχειρηματικής ανακάλυψης» 

Σε περίπτωση δημόσιου χαρακτήρα δράσεων θα εφαρμόζεται συγκριτική 

αξιολόγηση  

Επενδυτική προτεραιότητα 2b :  Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ κλπ).(«ψηφιακές δράσεις 

ΜΜΕπιχ.») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή άμεσης 

αξιολόγησης, με την αιτιολογία της χρήσης  Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ως 

μοναδικού Δικαιούχου.  

Επενδυτική προτεραιότητα 2c : Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της  

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, 

του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας κλπ).(«ψηφιακές 

δράσεις δημόσιου χαρακτήρα») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης.  

Επενδυτική προτεραιότητα 3a :  3a:Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με 

τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 

επιχειρήσεων.(«ενίσχυση επιχειρηματικότητας, δικτύωση ΜΜΕ κλπ») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή άμεσης 

αξιολόγησης, με την αιτιολογία της χρήσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ως 

μοναδικού Δικαιούχου.  

Επενδυτική προτεραιότητα 3a : Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 

διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 

επιχειρήσεων.(«εκκολαπτήριο ΜΜΕ) 

Η πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί στο πλαίσιο της  ανωτέρω επενδυτικής 

προτεραιότητας  θα προβλέπει  τη διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης, στην 

περίπτωση που η δράση υλοποιηθεί στο πλαίσιο ΟΧΕ και στη βάση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστεί είτε συγκριτική αξιολόγηση, είτε 

άμεση στην περίπτωση χρήσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ως Δικαιούχου. 

Επενδυτική προτεραιότητα 3c : Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 

προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.(«δομή 

υποστήριξης συστήματος καινοτομίας) 

Η πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί στο πλαίσιο της  ανωτέρω επενδυτικής 

προτεραιότητας  θα προβλέπει  τη διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης με την 

αιτιολογία της ύπαρξης μοναδικού Δικαιούχου, δηλαδή της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, όπως προβλέπεται και από την “Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 

Π.Ι.Ν.”, όσον αφορά στο “Σύστημα Διακυβέρνησης της πολιτικής Καινοτομίας 

της Π.Ι.Ν.” 

Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Επενδυτική προτεραιότητα 4c : Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 

διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα 

της στέγασης («ενεργειακή εξοικονόμηση») 
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Η πρόσκληση που θα αφορά τη δράση “ Αξιοποίηση συστημάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας“ θα προβλέπει τη 

διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης με την αιτιολογία της χρήσης Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης ως μοναδικού Δικαιούχου. 

Οι λοιπές προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης.  

Επενδυτική προτεραιότητα 5a : Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

(«κλιματική αλλαγή») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης.  

Επενδυτική προτεραιότητα 5b : Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση 

ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 

συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών («φυσικοί κίνδυνοι») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης, με την εξαίρεση των δράσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο ΟΧΕ και στη βάση Επιχειρησιακού Σχεδίου, για τις οποίες θα 

προβλέπεται η διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης.  

Επενδυτική προτεραιότητα 6a : Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις («διαχ. στερεών 

αποβλήτων») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης.  

Επενδυτική προτεραιότητα 6c : Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη 

της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς («πολιτισμός») 

Η πρόσκληση που θα αφορά τη δράση “Ολοκλήρωση Δράσεων προστασίας, 

ανάδειξης στοιχείων, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” θα προβλέπει τη 

διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης, επειδή αναφέρεται σε “μεταφερόμενα” από το 

ΠΕΠ 2007-2013 έργα, με συγκεκριμένους Δικαιούχους. 

Η πρόσκληση που θα αφορά τις “Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων (τουριστική προβολή της Π.Ι.Ν.)” θα προβλέπει τη διεξαγωγή άμεσης 

αξιολόγησης, επειδή αναφέρεται σε μοναδικό Δικαιούχο, την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων στη βάση Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Επίσης, η δράση “ ανάδειξης γαστρονομικής ταυτότητας” στο βαθμό που θα 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο ΟΧΕ και στη βάση Επιχειρησιακού Σχεδίου, η 

αντίστοιχη πρόσκληση θα προβλέπει τη διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης και σε 

διαφορετική περίπτωση συγκριτικής. 

Τέλος, όλες οι άλλες Προσκλήσεις  που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  

ανωτέρω επενδυτικής προτεραιότητας  (σύγχρονος πολιτισμός, ιστορική 

κληρονομιά, τουριστικές υποδομές3) θα προβλέπουν  τη διεξαγωγή 

συγκριτικής αξιολόγησης.  

                                                 
3
 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού-τουριστικά καταφύγια 
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Επενδυτική προτεραιότητα 6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 

και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω 

του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών («βιοποικιλότητα») 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης 

Επενδυτική προτεραιότητα 6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση 

των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 

προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου («αστική ανάπλαση») 

Η πρόσκληση θα προβλέπει τη διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης γιατί η δράση 

θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο ΟΧΕ-ΒΑΑ και στη βάση Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Άξονας Προτεραιότητας -3-: Ενίσχυση των υποδομών μεταφορών 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7 c: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω 

της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων (“χερσαίες μεταφορές – οδικό 

δίκτυο”) 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της  ανωτέρω 

επενδυτικής προτεραιότητας  θα προβλέπουν τη διεξαγωγή συγκριτικής 

αξιολόγησης 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7 b: Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 

περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 

εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση 

της βιώσιμης  περιφερειακής και  τοπικής κινητικότητας  (“θαλάσσιες μεταφορές – 

υδατοδρόμια”)4 

Η πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί στο πλαίσιο της  ανωτέρω επενδυτικής 

προτεραιότητας  θα προβλέπει τη διεξαγωγή συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

Γενικά, οι Προσκλήσεις που θα αναφέρονται σε δράσεις που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο ΟΧΕ-ΒΑΑ-ΤΑΠΤΟΚ και στη βάση Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα προβλέπουν τη 

διεξαγωγή άμεσης αξιολόγησης. 

 

Στο πλαίσιο της γραπτής διαδικασίας κατατέθηκαν τα παρακάτω σχόλια: 

 
-από την εκπρόσωπο της «ΕΥ Πολιτισμού»:  

Για την Πρόσκληση που θα εκδοθεί στο πλαίσιο της Δράσης 6γ.1.1β και 

συγκεκριμένα για την περίπτωση των παρεμβάσεων σε χώρους πολιτιστικής 

κληρονομιάς, να επιλεγεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης, λόγω αποκλειστικής 

αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό Τελικό Δικαιούχο 

 
-από τον εκπρόσωπο της «ΕΣΑμεΑ»:  

Εγκρίνεται η εισήγηση υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:  

                                                 
4
 Η παρούσα εξειδίκευση, μεθοδολογία, κριτήρια αξιολόγησης αφορούν μόνο στη δράση των 

υδατοδρομίων της Επενδτυικής Προτεραιότητας 7b. Τα λοιπά (λιμενικές υποδομές) έχουν εξειδικευτεί το 
2015. 
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Στο αρχείο με τίτλο «ΕνεργΕξοικΔΥποδομές» και δη στο αρχείο EXCEL με τίτλο 

«ΦΑΠ_ΕνεργΕξοικονΚατοικία (Άμεση)» εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί το 

κείμενο στα κριτήρια Β4 «Προαγωγή της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

της μη διάκρισης» και Β5 «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία», επομένως πρέπει να διορθωθεί. 

 

-από την εκπρόσωπο της «ΕΥ Συντονισμού & Εφαρμογής δράσεων ΥΠΕΚΑ: 

Στα κριτήρια της συγκριτικής αξιολόγησης της δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε 

δημόσια κτίρια θα πρέπει να συμπεριληφθούν και ενεργειακά κριτήρια (π.χ. κατάταξη 

κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις, κατανάλωση ενέργειας/m2 μετά τις παρεμβάσεις).  

Για την υλοποίηση της δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, ο οποίος βρίσκεται σε 

εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί άμεσα. 
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επ.ΠΑ. 

και τα αποτελέσματα της διαδικασίας μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας 

«ΔΙΑΥΛΟΣ», η Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1.Εγκρίνει τα κριτήρια και τη μέθοδο  αξιολόγησης πράξεων του Άξονα -5- του ΠΕΠ 

Ιονίων Νήσων 2014-2020, που αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα με την εισήγηση, 

αποδεχόμενη ταυτόχρονα τα σχόλια/προτάσεις της «ΕΥ Πολιτισμού» (εφόσον 

υπάρξει ξεχωριστή Πρόσκληση για δράσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας 

Υπ.Πολιτισμού), της «ΕΣΑμεΑ», της «ΕΥ Συντονισμού & Εφαρμογής δράσεων ΥΠΕΚΑ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό  4-2016/ΓΔ. 

 Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Παρακολούθησης 

  

 

 

 

 Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

 Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

 


