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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                            Κέρκυρα,28/11/2017 
            Α.Π.:οικ. 2952 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 
που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.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 3η Συνεδρίασή της στις 24 Νοεμβρίου 2017 στην 
Κέρκυρα, μετά την με αρ. πρωτ. 2840/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου της,     
κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 
 
Στη 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 
(ΕπΠα) παρέστησαν 26 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 47 μελών που έχουν 
οριστεί ως σήμερα, και 8 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου εγκρίθηκαν από τα 
μέλη τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της ΕπΠα, καθώς και 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. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ και 
ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 
2016   
2.Πορεία Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ι.Ν.- Έγκριση εξειδίκευσης νέων δράσεων  
3.Ενεργοποίηση & πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΕΠ  
4.Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Έγκριση 
Εξειδίκευσης νέων Χωρικών Στρατηγικών στο πλαίσιο του ΠΕΠ   

Γ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
Δ. Λοιπά Θέματα Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020.  
5. Ενημέρωση για την Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ι.Ν. στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017  
6.Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση &  
Επικοινωνία του Προγράμματος  
7.Αποτελέσματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων ΠΕΠ-Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις   

Ε. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων  
8.Παρακολούθηση της υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 (στόχοι δαπανών 2017, Ν+3, υποστήριξη 
δικαιούχων κλπ)  
 9.Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017 και της νέας 
αναθεώρησης  
10.Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020   
11.Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις   
12.Ενημέρωση για τις Κρατικές Ενισχύσεις (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ΠΣΚΕ, θέματα RIS & Κρατικών 
Ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία Ταμείων)   
13. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ε.Κ.Τ.  
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Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ   
ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
 
Η ΕπΠα μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη 
συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα& αποφάσεις: 
 
1. Πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ 2014-2020 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 
(Δ.Α.) ενημέρωσε την ΕπΠα για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 
σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης δίνοντας έμφαση στα 
παρακάτω στοιχεία: 52 προσκλήσεις (αντιστοιχούν στο 80,08% της Δημόσιας 
Δαπάνης του ΠΕΠ), εντάξεις πράξεων 107,2 εκ. ευρώ 47,2%), νομικές δεσμεύσεις 
64,0 εκ.ευρω (28,2%) και δαπάνες 25,5 εκ,ευρώ (11,2%). Ακόμη, έγινε αναφορά στα 
προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης. 
Επίσης, η ΔΑ ενημέρωσε την ΕπΠα για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις 
υπηρεσίες της Ε.Ε., της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2016, 
καθώς και για την πορεία επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 
 
Επίσης η ΕπΠα ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου της, 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για τη δημιουργία ενός οργάνου τακτικής 
παρακολούθησης της πορείας του ΠΕΠ από την αρχή του 2018 και τον 
εξουσιοδοτεί για τις σχετικές ενέργειες. 

 
2. Πορεία Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ι.Ν.- Έγκριση εξειδίκευσης νέων δράσεων 
Η Δ.Α. ενημέρωσε την ΕπΠα για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του ΠΕΠ. 
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην εξειδίκευση των δράσεων ανά Άξονα, Θεματικό Στόχο 
και Επενδυτική Προτεραιότητα καθώς και στον προγραμματισμό περαιτέρω 
εξειδίκευσης και  ενεργοποίησής της, μέσω των Προσκλήσεων που αναμένεται να 
εκδοθούν προσεχώς. 
 
Επίσης η ΕπΠα ενέκρινε ομόφωνα: 
1. την εξειδίκευση των παρακάτω τομέων ή δράσεων του ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ -5- του  ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i-Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 
-Δράσεις παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των ΤΟ.Μ.Υ. 
-Δράσεις για την ενίσχυση του δικτύου των δομών Ψυχικής Υγείας 
-Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων σε υπηρεσίες και φροντίδα 
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v 
-Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
-Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης της Κ.ΑΛ.Ο. 
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 8i 
- Ενεργητικές πολιτικές για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς RIS 
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii 
- Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων στους τομείς RIS 
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 8v 
- Δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις απαιτήσεις της RIS 
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Συνολικά εγκρίνεται η εξειδίκευση δράσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 11,8 
εκατ. €. Το αναλυτικό περιεχόμενο της εξειδίκευσης των παραπάνω 
τομέων/δράσεων περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενα «Έγγραφα 
«Εξειδίκευσης της Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΕΕΠ). 
 
2. Tον «Ετήσιο Προγραμματισμό Προσκλήσεων» για τις παραπάνω 
εξειδικευόμενες δράσεις,  για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
Ν.4314/2014. 
 
3. Την  τροποποίηση της εξειδίκευσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a 
(Άξονας Προτεραιότητας -1-) για τη συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
με τη: 
- Δράση  για παροχή κινήτρων προς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών 
καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας, μέσω του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ 

 
4. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των παραπάνω δράσεων σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη μέθοδο  αξιολόγησης 
 
5. Τέλος, η ΕπΠα εξουσιοδοτεί τη Δ.Α. να προβεί πριν από την έκδοση σχετικών 
Προσκλήσεων σε ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές τόσο στο περιεχόμενο 
της εξειδίκευσης. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις/προσαρμογές θα είναι μικρής 
κλίμακας, στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και του 
εγκεκριμένου ΠΕΠ και θα γίνονται μετά από γνωμοδότηση της ΕΑΣ και στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 
 
3. Ενεργοποίηση & πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΕΠ  
 
Η Δ.Α. του ΠΕΠ  Ιονίων Νήσων  2014 – 2020  ενημέρωσε την Επιτροπή 

Παρακολούθησης σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, 

σχετικά με την ενεργοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης 

σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του ΕΠ.  

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» 2014 – 2020, όπου εγκρίθηκε το 
Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του με α.π. 60062/ 

ΕΑΣ 2657/30-05-2017, εγγράφου-«Κατευθύνσεις και οδηγίες για την ενεργοποίηση των 

Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» αναμένεται να υπογραφεί προσεχώς 
σχετική Σύμβαση με τίτλο: "Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020". 
 
4. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων - Έγκριση Εξειδίκευσης νέων Χωρικών Στρατηγικών στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ .  
 
Η Δ.Α. ενημέρωσε την ΕπΠα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των Ο.Χ.Ε. 
στην Π.Ι.Ν. Ειδικότερα η ΕπΠα ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των Τοπικών 
Στρατηγικών για τις Ο.Χ.Ε "Παλικής Κεφαλονιάς" και "Πόλης Κέρκυρας" και την 
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υποβολή τους στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της Δ.Α., προς αξιολόγηση και 
έγκριση. 
 
Η ΕπΠα ενέκρινε επίσης την εξειδίκευση 2 νέων Ο.Χ.Ε που αφορούν σε περιοχές 
της Λευκάδας (ανατολικό παράκτιο μέτωπο) και Ζακύνθου (νότια Ζάκυνθος) με 
εστίαση των προς εκπόνηση Στρατηγικών στην θαλάσσια οικονομία  και τον ποιοτικό 
τουρισμό αντίστοιχα, σύμφωνα με τα αναλυτικά Έντυπα Εξειδίκευσης που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εισήγησης. 
 
Ακόμη, η ΕπΠα ενημερώθηκε για ένα ακόμη υποβληθέν αίτημα χωρικής στρατηγικής 
με αναφορά στη νότια Κέρκυρα, το οποίο αφού τύχει περαιτέρω επεξεργασίας θα 
υποβληθεί προσεχώς προς έγκριση στην ΕπΠα με τη Γραπτή Διαδικασία. 
 
Επίσης η ΕπΠα θεωρώντας αναγκαία τη διάθεση πρόσθετων πόρων μέσω 
των Τομεακών Προγραμμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
Στρατηγικών Ο.Χ.Ε., εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕπΠα να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
 
 
5. Ενημέρωση για την Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ι.Ν. στο πλαίσιο της τεχνικής 
προσαρμογής του 2017  
 
Η ΕπΠα ενημερώθηκε για την εξέλιξη της διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΕΠ Ιονίων 
Νήσων 2014-2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017, την 
οποία η ΕπΠα έχει εγκρίνει από τον 9/2017 δια της Γραπτής Διαδικασία. 
 
Σύμφωνα δε  με αυτήν,  οι πόροι του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 αυξάνονται 
συνολικά κατά 3,90 εκ.€ (ΚΣ) ή κατά 4,88 εκατ. € σε όρους δημόσιας δαπάνης και 
ειδικότερα για: 

-δράσεις ΕΤΠΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) και για 
-δράσεις ΕΚΤ (εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, δημιουργία 
Κέντρων Στήριξης Οικογένειας, δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ., 

αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), 
δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων ρομά  κλπ) 
 
6.Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 
Πληροφόρηση & Επικοινωνία του Προγράμματος  
 
Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τον 
απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τo έτος 2017, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ. Επίσης, παρουσίασε 
τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης & επικοινωνίας για το έτος 
2018. 
 
7.Αποτελέσματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων ΠΕΠ-Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις   
 
Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής, τις 
απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις 
(διοικητικές - επιτόπιες) καθώς και τους διενεργηθέντες ελέγχους που έχουν 
υλοποιηθεί από τις Μονάδες Παρακολούθησης Β1 και Β2 της ΕΥΔ. 
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8. Λοιπά θέματα - Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) 

Η ΕπΠα ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΑΣ για τα σχέδια δράσης και 
την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων, τα εργαλεία 
παρακολούθησης και συντονισμού των ΕΠ, την πρόοδο εκπλήρωσης των εκ των 
προτέρων αιρεσιμοτήτων, την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που 
υποβλήθηκε στην ΕΕ, τη σημασία της αξιολόγησης στην επόμενη αναθεώρηση του 
ΠΕΠ και την αποτελεσματική υλοποίησή του, την εξέλιξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των Χωρικών Παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας, τα θέματα των 
κρατικών ενισχύσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν παρατηρηθεί 
στην λειτουργία του ΠΣΚΕ, τις αλλαγές που συζητούνται τη στιγμή αυτή στο 
ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.  
 
Επίσης, η ΕπΠα άκουσε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του ΕΚΤ κ. Pointner, 
του ΕΤΠΑ κας Ζορμπαλά, της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης & 
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων κας Αλέστα και της Γενικής 
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Τσουκνίδα.  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

 
 


