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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

 

 για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών  

Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ιονίων Νήσων 2014-2020»  

  

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις: 
1.1. του άρθρου 90 του "Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο 
πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) 
1.2. του άρθρου 2 του Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) 
1.3. του Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-01-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» 
1.4. του Π.∆. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α/18-07-2015) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
1.5. της µε αριθµ. 34681/ 27-03-2015 (ΦΕΚ 178/27-03-2015) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας 
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Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού, µε θέµα «∆ιορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης 
Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού» 
2. Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
3. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε την 
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, 
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια 
Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)», 
5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013. 
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 , «για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συµβουλίου», όπως ισχύει 
7. Το µε αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής 
Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020» 
8. Τη µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα 
προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
πράξεων», 

     9.Την µε Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού για 
τον «Σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020»  
10. Την µε Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
«Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρµογή των Στρατηγικών Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης» 
11. Την από 16-06-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε την οποία εγκρίθηκε 
η εξειδίκευση της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής Κεφαλονιάς», η περιοχή παρέµβασης, η αρµόδια αρχή, 
καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ  
12. Την από 20-9-2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε την οποία εγκρίθηκε 
η εξειδίκευση της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας», η περιοχή παρέµβασης, η αρµόδια αρχή, καθώς 
και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ  
 

Κ Α Λ Ε Ι  

Τους παρακάτω Φορείς, αρµόδιες Αρχές: 

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
• ∆ήµο Κέρκυρας 

 

 
για την υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη 
ενότητα 4 –«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του  ΠΕΠ «Ιονίων Νήσων 2014-2020». 
 
Οι παραπάνω Αρχές, ως Φορείς Στρατηγικής, καλούνται να σχεδιάσουν και να υποβάλουν κείµενο Στρατηγικής 
Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση εξειδίκευσης ΟΧΕ της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
Το εν λόγω κείµενο θα ακολουθήσει το πρότυπο του επισυναπτόµενου στην Πρόσκληση «Εντύπου Υποβολής Στρατηγικής 
ΟΧΕ». 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Οι Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή «ολοκληρωµένων» 
αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριµένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν 
συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σηµαντικές 
αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε βάση ένα ολοκληρωµένο 
αναπτυξιακό σχέδιο. 
 
Το εγκεκριµένο ΠΕΠ παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωµένης προσέγγισης» επί 
διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:  
 
Α. αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασµό µε το παραγωγικό τους πρότυπο 
Β. περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυµονούν κινδύνους 
 
στη βάση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικής Στρατηγικής που εκπονείται κατά περίπτωση. 
 
Οι «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των 
παραπάνω ολοκληρωµένων χωρικών στρατηγικών και µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο 
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Συνοχής, µέσω συνδυασµένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεµατικούς στόχους  ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων.  
Με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 
∆ύο (-2-) «Ολοκληρωµένων  Χωρικών Επενδύσεων» (ΟΧΕ), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εκ των οποίων η µία αφορά 
στην –α- κατηγορία περιοχών που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε τοµέα προτεραιότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και η άλλη αφορά στην –β- κατηγορία περιοχών που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυµονούν κινδύνους. 
 
Ειδικότερα, εγκρίθηκε η εξειδίκευση, η επιλογή περιοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης για το σχεδιασµό: 
 
Α. Ολοκληρωµένης Χωρικής Στρατηγικής µε τη µορφή της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Κεφαλονιάς και ειδικότερα στη χερσόνησο της Παλικής. 
Η περιοχή βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς, στο επίκεντρο της σεισµικής διαδικασίας της περιοχής του Ιονίου 
και ανταποκρίνεται στον χωρικό τύπο στον οποίο αναφέρεται η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική και το εγκεκριµένο 
ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Η δε προς διαµόρφωση Τοπική Στρατηγική πρόκειται να εστιάσει στην αξιοποίηση στοιχείων ενός 
φυσικού µειονεκτήµατος-κινδύνου, όπως η έντονη σεισµικότητα και ειδικότερα: 
 
- στην ανάπτυξη συναφούς θεµατικού (εκπαιδευτικού & γεωλογικού τουρισµού κλπ) 
- στην ανάδειξη των παρελθόντων συνεπειών στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής  
-στο  σχεδιασµό διαχειριστικών & εκπαιδευτικών εργαλείων του φυσικού κινδύνου 
-στην προώθηση της καινοτοµίας και την  αξιοποίηση  νέων τεχνολογιών  
 
µε την προώθηση της καινοτοµίας και την  αξιοποίηση  της γνώσης και των νέων τεχνολογιών και στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 
 
Το ρόλο  της  διοικητικής αρχής  που θα σχεδιάσει  και θα συντονίσει την υλοποίηση της ολοκληρωµένης στρατηγικής για 
την περιοχή παρέµβασης προτείνεται να αναλάβει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως επικεφαλής  µιας ευρύτερης 
συνεργασίας τοπικών αρχών και φορέων. 
 
 
Β. Ολοκληρωµένης Χωρικής Στρατηγικής σε αστική περιοχή µε τη µορφή της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» (που 
ενδέχεται να συµπεριλαµβάνει και στοιχεία Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας 
και ειδικότερα στην  Πόλη της Κέρκυρας. 
 
Η περιοχή παρέµβασης αναφέρεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τη ζώνη επιρροής του, καθώς και τον πυρήνα της 
σύγχρονης πόλης. Το ιστορικό κέντρο, η «Παλιά Πόλη» αποτελεί µνηµείο της UNESCO µε πλούσιο πολιτιστικό υλικό και 
άυλο απόθεµα και ανταποκρίνεται στον χωρικό τύπο στον οποίο αναφέρεται η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική και 
το εγκεκριµένο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Η δε προς διαµόρφωση Τοπική Στρατηγική πρόκειται να εστιάσει στην παραγωγική 
αξιοποίηση στοιχείων του πολιτιστικού της αποθέµατος, υλικού και άυλου και ειδικότερα: 
 
- στην ανάδειξη των  ιστορικών στοιχείων και περιόδων που συνθέτουν την ταυτότητα της πόλης 
-στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου για τα δεδοµένα της πόλης τοµέα,  της δηµιουργικής και πολιτιστικής οικονοµίας 
και  επιχειρηµατικότητας 
- στην προώθηση του αστικού / πολιτιστικού τουρισµού, µε την αξιοποίηση κυρίως του µνηµειακού πλούτου και της 
σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας  
-στη βιώσιµη αστική ανάπτυξη µε έµφαση σε στοιχεία όπως το αστικό περιβάλλον, η διαχείριση της κυκλοφορίας κλπ  
 
µε την προώθηση της καινοτοµίας και την  αξιοποίηση  της γνώσης και των νέων τεχνολογιών και στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης Ο.Χ.Ε. προβλέπεται να υλοποιηθούν µεταξύ άλλων και παρεµβάσεις "βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης" (ΒΑΑ), µε βάση τη σχετική πρόβλεψη του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. 
 
Το ρόλο  της  διοικητικής αρχής  που θα σχεδιάσει  και θα συντονίσει την υλοποίηση της ολοκληρωµένης στρατηγικής για 
την περιοχή παρέµβασης προτείνεται (καταρχήν) να αναλάβει ο ∆ήµος Κέρκυρας ως επικεφαλής  µιας ευρύτερης 
συνεργασίας τοπικών αρχών και φορέων. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στους ακόλουθους θεµατικούς στόχους, επενδυτικές 
προτεραιότητες, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ιονίων Νήσων 2014-2020. 
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                 Πίνακας 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ κατάλογος  δράσεων  χωρικής ανάπτυξης ΟΧΕ Παλικής 

 

ΕΠ/ ΕΔΕΤ Κωδ. Δράσης 
Κωδ. Επενδυτικής 

προτεραιότητας 

Κωδ. Πεδίου 

παρέμβασης 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Επιστημονικό Παρατηρητήριο φυσικών 

κινδύνων  
5b 88 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Δράσεις & σχέδια διαχείρισης φυσικών 

κινδύνων ΠΙΝ 
5b 88 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Δικτύωση με συναφή ΑΕΙ & ερευνητικά κέντρα 5b 88 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Καινοτόμος Ανάδειξη/αξιοπ. Φυσικών  & 

πολιτιστικών πόρων 
6c 94 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάπλαση 

του αστικού περιβάλλοντος 
6e 97 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας 3a 01 

ΠΕΠ/ΕΚΤ Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση, 

απασχόληση) 
8 102 & 104 

 

                 Πίνακας 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ κατάλογος  δράσεων  χωρικής ανάπτυξης ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας 

ΕΠ/ ΕΔΕΤ Κωδ. Δράσης 

Κωδ. 

Επενδυτικής 

προτεραιότητ

ας 

Κωδ. Πεδίου 

παρέμβασης 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών/τεχνικών 

αναπαράστασης μνημείων, γεγονότων κλπ 
2c 79 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Δίκτυα επισκέψιμων χώρων, διαδρομές, δικτύωση 

με πόλεις ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα 

(UNESCO κλπ) 

6c 94 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Προστασία, ανάδειξη/αξιοποίηση  πολιτιστικών 

πόρων 
6c 94 & 95 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Δημιουργία πολιτιστικών θεσμών διεθνούς κύρους 

& εμβέλειας (π.χ. φεστιβάλ) 
6c 95 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάπλαση 

του αστικού περιβάλλοντος & τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας 

6e 97 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας με έμφαση 

στη δημιουργική οικονομία 
3a & 2b 01 & 82 

ΠΕΠ/ΕΤΠΑ Δημιουργία εκκολαπτηρίου δημιουργική 

οικονομίας & καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
3a  67 

ΠΕΠ/ΕΚΤ Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση, 

απασχόληση) 
8 102 & 104 

ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7ΛΕ-ΟΕ0
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Πέραν του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, στις προτεινόµενες Ο.Χ.Ε. ενδέχεται να συµβάλουν χρηµατοδοτικά και άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, όπως το «Ε.Π. ΑΝ.Ε.Κ.», το «Ε.Π. Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», το 
«Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», καθώς και  Προγράµµατα ∆ια-συνοριακής & ∆ια-περιφερειακής Συνεργασίας που 
αναφέρονται στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου κλπ. 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, 
οι οποίοι είναι:  

Πίνακας 3: Δείκτες εκροών    - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ κατάλογος  δεικτών ΟΧΕ Παλικής 

 

Ε.Π:13 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 5b 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Τ2628  
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 

πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών 
Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση    

Ε.Π:13 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7ΛΕ-ΟΕ0
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O09  

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Μετάβαση    

T2708 
Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

θεσμών που ενισχύονται 
Αριθμός Μετάβαση    

Ε.Π:13 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6e 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO38 
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 

περιοχές 

Τετραγωνικά μέτρα Μετάβαση    

Ε.Π:13 Α.Π.1 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3a 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
Επιχειρήσεις     

Ε.Π:13 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i, 8iii, 8v 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01 
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 
Αριθμός     

CO23 
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
Αριθμός     

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4: Δείκτες εκροών    - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ κατάλογος  δεικτών ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας 

 

Ε.Π:13 Α.Π.1 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Τ2701  
Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς 

Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον  
Αριθμός Μετάβαση    

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
Επιχειρήσεις Μετάβαση    

Ε.Π:13 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7ΛΕ-ΟΕ0
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O09  

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Μετάβαση    

T2708 
Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

θεσμών που ενισχύονται 
Αριθμός Μετάβαση    

Ε.Π:13 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6e 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO38 
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 

περιοχές 

Τετραγωνικά μέτρα Μετάβαση    

Ε.Π:13 Α.Π.1 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3a 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
Επιχειρήσεις     

       

Ε.Π:13 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i, 8iii, 8v 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01 
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 
Αριθμός     

CO23 
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
Αριθμός     

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1  Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη (όπου  συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτική συνδροµής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 
πρόσκληση κατανέµεται κατά πεδίο παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως, σύµφωνα 
µε το Κεφάλαιο -4- του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020:  

 

Πίνακας 5: Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση για τις ΟΧΕ 

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση 

(στήριξη της Ένωσης) (σε ευρώ) 

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ 
ΕΤΠΑ 2.600.000,00 

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ 18.700.000,00 

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 
ΕΚΤ 2.700.000,00 

Σύνολο  24.000.000,00 

ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7ΛΕ-ΟΕ0
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και επιπλέον 

Πίνακας 6: Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση για τη  βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

 

Άξονας προτεραιότητας ΤΑΜΕΙΟ Ενδεικτική χρηµατοδοτική 

ενίσχυση (στήριξη της Ένωσης) 

(σε ευρώ) 

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 
ΕΤΠΑ 6.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   6.000.000,00 

 

3.2 Η ∆.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας 
πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά άξονα/πεδίο παρέµβασης ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της 
πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).  

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2013. 
Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Εποµένως, ανάλογα 
θα πρέπει να προσαρµοστεί και η διάρκεια της Τοπικής Στρατηγικής και των δράσεων που θα περιλαµβάνει. 

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι 
οι σχετικές πληρωµές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στην µε αρ. Πρωτ. 
110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση µε θέµα Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων».  

4.4 Έργα µε έσοδα  

Προκειµένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη µετά την ολοκλήρωσή της και 
ενδεχοµένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, διενεργείται από τον δικαιούχο χρηµατοοικονοµική ανάλυση 
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που είναι συνηµµένες στην παρούσα πρόσκληση Ο_Ε.Ι_4 «Oδηγίες για τον 
υπολογισµό των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»).  

 
  

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 

Ένα σηµαντικό στοιχείο του «εργαλείου» ΟΧΕ για την Χωρική Ανάπτυξη είναι το σύστηµα διακυβέρνησης και 
διαχείρισης των παρεµβάσεων στις συγκεκριµένες περιοχές. Το «Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης» των 
περιοχών ΟΧΕ, διαρθρώνεται σε τρία (3) κύρια και διακριτά επίπεδα:  

α) Σχεδιασµός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς Στρατηγικής).  
β) ∆ιαχείριση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ∆ιαχείρισης).  
γ) Υλοποίηση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς υλοποίησης)  
 
Σύµφωνα µε το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, καταρχήν  οι συγκεκριµένες δύο ΟΧΕ θα είναι καταρχήν υπό τη 
διαχειριστική ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ µε Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
(περίπτωση ΟΧΕ Παλικής) και το ∆ήµο Κέρκυρας (περίπτωση ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας),  και Φορείς Υλοποίησης τους κατά 
νόµο κύριους δικαιούχους των έργων / πράξεων που θα περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ράσης της κάθε περιοχής ΟΧΕ. 
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Ειδικότερα,  στις περιπτώσεις ΟΧΕ µε συνδυασµό ΒΑΑ (περίπτωση ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας), η ∆ιαχειριστική Αρχή 
καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε την αστική Αρχή, το πεδίο εφαρµογής των καθηκόντων τα οποία πρέπει να 
αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά µε τη διαχείριση των ολοκληρωµένων δράσεων για την βιώσιµη αστική ανάπτυξη 
και γενικότερα την ΟΧΕ.  

 

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

5.2 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων στην  

• «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» στη διεύθυνση Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα 
49100 

από τις 15/7/2017  (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως τις 30/9/2017  (ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής προτάσεων), τις ώρες 09:00 έως 14.00.  

∆ε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηµατοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσµιών. 

5.3 O φάκελος της πρότασης περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

•  Αίτηση Χρηµατοδότησης 
• Έντυπο Υποβολής Στρατηγικής ΟΧΕ 
•  Λοιπά έγγραφα τεκµηρίωσης (άλλα στοιχεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης) 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

6.1. Μετά την υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής από τον υποψήφιο δικαιούχο ή τον συντονιστή εταίρο, η 
αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ γίνεται σε δύο στάδια:  

Α’ Στάδιο : Έλεγχος Εκπλήρωσης των όρων της Πρόσκλησης  

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής ΟΧΕ  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω µεθοδολογία :  

ΆΜΕΣΗ  Αξιολόγηση  

Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από 
την αρµόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προτάσεων. 

6.2. Έκδοση εγκριτικής  Απόφασης  της Τοπικής Στρατηγικής  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της 

Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.  

 

6.3. ∆ηµοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των Σχεδίων Τοπικής Στρατηγικής ΟΧΕ και άλλες διευκρινίσεις 
µπορείτε να απευθύνεστε στην κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ, 2661360033, e-mail: arousou@mou.gr 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά», το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό 
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των 
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, 
πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης 
προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
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www.espa.gr, www.pepionia.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το 
σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

 

 Υπογραφή Ηµεροµηνία 

Εισηγητής   

Προϊστάµενος Μονάδας   

Προϊστάµενος Υπηρεσίας   

Συνηµµένα:  

• Εγκύκλιος Σχεδιασµού ΟΧΕ  
• Οδηγίες ∆ιαχείρισης ΟΧΕ  
• Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής  
• Έντυπο Υποβολής Στρατηγικής ΟΧΕ 
• Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικής ΟΧΕ  

 
 Τα ανωτέρω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepionia.gr 

Κοινοποίηση:  

-Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης , Μητροπόλεως 3, Σύνταγµα Αθήνα  
- Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα  
-Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών - ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας  Ιόνιων Νησιών 

 

Εσωτερική διανοµή:  

1. Προϊστάµενος ΕΥ∆ Ε.Π. Ιονίων Νήσων  
2. Προϊστάµενοι Μονάδων ΕΥ∆ Ε.Π. Ιονίων Νήσων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναλαµβάνουν την τήρηση των παρακάτω 
υποχρεώσεων : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες 
συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και 
την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα 

ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων 
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της 
πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).  

Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισµού τους γίνεται 
σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. 
Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο 
προϋπολογισµός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της 
∆.Α. προς τη ∆∆Ε.  

Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί τους 6 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από 
προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την 
επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του 
δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, 
αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε 
βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και 
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος 
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα πριν την υπογραφή του, και να 
υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την 
απόφαση αυτεπιστασίας.   

(iv) Να ενηµερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που 
αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.  

(v) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού  
Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδοµένα και 
έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων 
και γενικότερα τη  διαδροµή ελέγχου των πράξεων. 

(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα 
µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρµόζουν το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του στην 
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.  
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(viii) - 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να λειτουργούν µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο 

της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να 
εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά 
τους.  

(ii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν 
πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης 
∆απανών.  

(iii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή 
Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων.  

β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων για τα έργα που 
παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη µέθοδο του κατ’ 
αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης 
στην τελική αίτηση πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίµηση των εσόδων, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών 
από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως µε το 
ποια χρονική στιγµή προηγείται.  

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν 
ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα καθαρά 
έσοδα που παρήχθησαν άµεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωµής 
που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος 
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, 
όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο 
που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
(i) Να αποδέχονται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη  www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ 
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, 
ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό 
συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας 
παρέµβασης της πράξης.  

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 και 
ειδικότερα:  

α)  Να αναρτούν προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε 
ορατό σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής 
τους.  

β)  Να τοποθετούν µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το 
κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού 
(ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στον Κανονισµό 821/2014, αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της 
ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο. 
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γ)  Να λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη 
περιγραφή, ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική 
στήριξη από την Ένωση. 

δ)   Να τοποθετούν αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση 
πινακίδων ή πλακών. 

ε)  Να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση 
από το ΕΤΠΑ ή Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την 
υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε 
έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο 
αυτό.  

στ) - 

 
 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(i) Να τηρούν και να ενηµερώνουν φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την 
ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται 
σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηµατολόγια, υπεύθυνες 
δηλώσεις, κλπ που συµπληρώνουν οι συµµετέχοντες.  

Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς 
ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιµης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους 
περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 
διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 
αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. 

(ii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που 
τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της 
συνεισφοράς των Ταµείων:  

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή ή εντός 
της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει: 

• παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος 

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο 
οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 

• ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να 
υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε διοικητικές ή και 
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης 
των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν 
τον φορέα) 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7ΛΕ-ΟΕ0



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 
 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 Σελίδα 14 

 
 

ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7ΛΕ-ΟΕ0


		2017-07-07T12:04:20+0300
	Athens




