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   ΠΡΟΣ  Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ  

κ. Παν. Κορκολή 

      

Θέµα: Ορισµός του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας 
& Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάµεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ιόνια Νησιά 2014-2020» και ανάθεση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις Πράξεις Κρατικών 
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 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). 

2. Το Ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη ∆ιαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ειδικότερα 
το άρθρο 13, παρ. 4, 5 και 10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης 
∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7.  

4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης 
∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά µε ον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17 
∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του. 
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6. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συµβατών µε των εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

8. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010). 

9. Το  Π.∆. 147/2010 (ΦΕΚ 240 Α΄) –«Οργανισµός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

10. Την αριθ. C(2014) 10165/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ««Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

11. Την Υπουργική Απόφαση 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) για τη σύσταση ή 
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιονίων Νήσων 
2014-2020»  

12. Την Υπουργική Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) - 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, όπως 
ισχύει. 

13. Την Υπουργική Απόφαση 126829/ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β’  2784/21.12.2015) «Σύστηµα 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση προγραµµάτων 
συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύµφωνα µε το αρ. 22 του Ν. 
4314/2014». 

14. Το άρθρο 33 του Ν. 4538/2018 περί δυνατότητας ορισµού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆,   

15. Την µε αρ. πρωτ. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4566/Β/18-10-18) – 
Καθορισµός των επιλέξιµων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

16. Τη ∆ιαδικασία ∆V_1: «Ορισµός Ενδιάµεσου Φορέα» του Παραρτήµατος 7 του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου 2014–2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

17. Την από 7.11.2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά µε την τροποποίηση της 
εξειδίκευσης εφαρµογής δράσεων του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. 

18. Το µε ΑΠ 1938/22.10.2018 έγγραφο της ΕΥ∆ προς τον ΕΦΕΠΑΕ    

19. Το µε ΑΠ 1989/15.11.2018 έγγραφο υποβολής στοιχείων αξιολόγησης από τον ΕΦΕΠΑΕ 

20. Τη µε αρ. πρωτ. 7916/ΕΥΘΥ74/22-1-2019 σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

αποφασίζουµε 

 

Άρθρο 1 

Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρµοδιότητες διαχείρισης µέρους του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά» 

Ο Ενδιάµεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηµατικότητας 
(ΕΦΕΠΑΕ) ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά». 
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Άρθρο 2  

Αντικείµενο ανάθεσης 

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει αρµοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά». 

2. Η εκχωρούµενη προς διαχείριση συνολική χρηµατοδότηση (δηµόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 
€16.190.439,00 και η κατανοµή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεµατικό στόχο, επενδυτική 
προτεραιότητα και πεδίο παρέµβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήµατα I, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας 
Απόφασης. 

 

 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες διαχείρισης ή καθήκοντα που ανατίθενται  

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά», τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες/ καθήκοντα: 

1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ∆Α για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράµµατος, και 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε 
συνεργασία µε τη ∆Α. 

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των Πράξεων/ ∆ράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη 
χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες, τα ορόσηµα και τους στόχους 
του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την 
απορρόφηση των ετήσιων δεσµεύσεων και εισηγείται στη ∆Α προτάσεις αναθεώρησής τους. 

3. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται µε τους δείκτες και το πλαίσιο 
επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς 
τους. Συνεργάζεται µε τη ∆Α και την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) για την εφαρµογή των 
ρυθµίσεων του ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.  

4. Υποστηρίζει τη ∆Α του ΕΠ στη σύνταξη αιτηµάτων εξαίρεσης από την εφαρµογή της διαδικασίας 
αποδέσµευσης για τις δεσµεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών 
εµπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήµατα αφορούν στις 
Πράξεις που διαχειρίζεται. 

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ∆Α του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του 
έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος, κλπ.  

6. Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε 
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.  

7. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή 
άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε τη ∆Α του ΕΠ και την 
ΕΑΣ.  

8. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ ∆ράσεις που 
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριµένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, µε στόχο την, όσο το 
δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς ∆ικαιούχους για τις ευκαιρίες 
χρηµατοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούµενους για τις ωφέλειες που 
µπορούν να αποκοµίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγµατα τη 
πολιτικής συνοχής των Ταµείων.  
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9. ∆ηµοσιεύει τις προσκλήσεις και τους επιµέρους όρους συµµετοχής και ένταξης στις δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ 
Ιονίων Νήσων, και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

10. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρµόζοντας την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια 
αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.  

11. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων την έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων στο 
ΕΠ και, µετά την έκδοσή τους, τις δηµοσιοποιεί. 

12. ∆ηµοσιοποιεί ευρέως τις εγκριτικές αποφάσεις και τις επιµέρους αποφάσεις ένταξης των πράξεων, 
µέσω της ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

13. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων και τους ∆ικαιούχους, στη βάση 
των όρων της Απόφασης Χρηµατοδότησης της Πράξης, τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, την τήρηση των 
χρονικών προθεσµιών που τίθενται, καθώς και τη συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήµατα κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους. 

14. ∆ιενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 
4314/2014 και στις ∆ιαδικασίες του Σ∆Ε, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των 
συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών 
που δηλώνουν οι ∆ικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήµατος ή επαρκούς λογιστικής 
κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας, καθώς και η συµµόρφωση των Πράξεων προς 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  

Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦ 
διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτηµα του ∆ικαιούχου σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

15. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγµατοληπτικά, τηρεί αρχεία που 
περιγράφουν και τεκµηριώνουν τη δειγµατοληπτική µέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς 
επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.  

16. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την 
ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα 
προβλεπόµενα στις ∆ιαδικασίες του Σ∆Ε.  

17. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που 
πραγµατοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρηµάτων, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις 
διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

18. Εισηγείται στην ∆Α την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς της Πράξης, 
βάσει πορίσµατος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου, καταχωρώντας τις 
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή 
κοινοτικού δικαίου, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου της χρηµατοδότησης της Πράξης 
από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται 
στις αρµόδιες Αρχές/ φορείς, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

19. Εισηγείται στην ∆Α την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις 
περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και 
παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.  

20. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους ∆ικαιούχους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013. 

21. ∆ιασφαλίζει ότι οι ∆ικαιούχοι λαµβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόµενης επιλέξιµης 
δαπάνης, το αργότερο 90 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πληρωµής από το 
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∆ικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καµίας 
ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναµου αποτελέσµατος που θα επέφερε µείωση των ποσών 
της επιλέξιµης χρηµατοδότησης για τους ∆ικαιούχους.  

22. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις που πραγµατοποιούν για κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς 
πιστοποίησης. 

23. Παρέχει στη ∆Α του ΕΠ τα απαιτούµενα στοιχεία, προκειµένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης 
και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013. 

24. Παρέχει στη ∆Α του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραµµατισµού των ετήσιων 
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηµατοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασµούς κάθε 
συλλογικής απόφασης) του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε, σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες 
του Σ∆Ε.  

25. Συνεργάζεται µε τη ∆Α του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσµατα ελέγχου που 
διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα. 

26. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων 
σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής 
ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύµφωνα µε τους 
κανόνες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

27. ∆ιασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων 
δεδοµένων που αφορούν στις παραπάνω αρµοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την 
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά 
συστήµατα.  

28. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρµοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να 
τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες του Σ∆Ε.  

 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Ενδιάµεσου Φορέα 

Επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦΕΠΑΕ 
αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Προβαίνει σε κατανοµή των αρµοδιοτήτων/ καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισµού των καθηκόντων, ιδιαίτερα 
µεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωµών. Στην 
περίπτωση δε που ο ΕΦ είναι και ∆ικαιούχος στο πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η 
υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα που είναι αρµόδια για 
τη διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανοµή αρµοδιοτήτων/καθηκόντων στη 
∆Α του ΕΠ. 

2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εµπλέκονται στις διαδικασίες 
διαχείρισης, τα οποία θα συµµετέχουν στην Οµάδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση 
κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισµός των στελεχών γίνεται µε Απόφαση 
του ΕΦΕΠΑΕ και κοινοποιείται στη ∆Α του ΕΠ. 

3. Κοινοποιεί στη ∆Α του ΕΠ, το νέο οργανόγραµµά του σε περίπτωση µεταβολής ή τροποποίησής του, 
καθώς και τις ενδεχόµενες µεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρµόζει. 

4. ∆εν δύναται να µεταβιβάσει τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της 
παρούσας, σε άλλους ΕΦ, µε την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 του Κανονισµού 1303/2013. 
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5. Κοινοποιεί στη ∆Α του ΕΠ, πρόγραµµα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσµίες 
που ορίζει η ∆Α και διαµορφώνει τεκµηριωµένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών 
ενεργειών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.  

6. Συνεργάζεται µε την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα µε το περιεχόµενο της κάθε 
Πρόσκλησης. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των 
χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’ όλο το διάστηµα υλοποίησης της Πράξης. 

7. Ενηµερώνει συστηµατικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ µε τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που 
διαχειρίζεται. 

8. Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, τη ∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 115 του Καν. 1303/2013 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.  

9. ∆ύναται να συµµετέχει σε οµάδες της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ 
καταγγελιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σ∆Ε. 

10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ∆Α του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα 
αναγκαία στοιχεία, προκειµένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί.  

12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών 
ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που 
διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 
εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

13. Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή διορθωτικών ή/και προληπτικών µέτρων που τον αφορούν.  

14. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση 
Πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωµές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που 
ενδεχοµένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µη 
σύγκρουσης συµφερόντων.  

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά», στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης εφαρµογής της παρούσας Απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των 
παρακάτω:  

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε 2014-2020 και κάθε προσαρµογή, τροποποίηση/ 
αναθεώρησή του. 

2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρµογή των ∆ιαδικασιών και τον ενηµερώνει για τις υποχρεώσεις 
του συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις 
µεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση 
κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέµα που σχετίζεται µε το Σ∆Ε. 

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηµατικά την άσκηση των αρµοδιοτήτων/καθηκόντων του ΕΦ, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, και 
εφόσον απαιτείται, λαµβάνει κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ∆Α: 

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση και την επίτευξη των 
δεικτών, των οροσήµων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την 
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παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε Πράξη που 
διαχειρίζεται. 

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειµένου να επιβεβαιώσει την εφαρµογή του 
προγραµµατισµού του ΕΦΕΠΑΕ, να αξιολογήσει ενδεχόµενες αποκλίσεις και να διαµορφώσει 
προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ. 

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ 

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ από την Αρχή 
Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/ αρχές. 

3.5. Παρακολουθεί την εφαρµογή διορθωτικών ή/και προληπτικών µέτρων από τον ΕΦΕΠΑΕ  

3.6. ∆ιενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στον ΕΦΕΠΑΕ προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 
διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρµοδιοτήτων/ καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η 
διοικητική και δηµοσιονοµική ικανότητά του για τη διαχείριση του µέρους του ΕΠ που του έχει 
εκχωρηθεί και ότι οι αρµοδιότητές του ασκούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
Απόφαση και στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, ιδίως ως προς την κατανοµή της ενωσιακής 
στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεµατικό στόχο, και πεδίο παρέµβασης.  

5. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ιονίων 
Νήσων, διαπιστώσει τη µη συµµόρφωση του Ενδιάµεσου Φορέα µε τους όρους της παρούσας 
Απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της. 

6. ∆ιασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες 
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από 
κάθε αίτηµα πληρωµής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων λογαριασµών, την πληρότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από τον (συµπληρώνεται ο ΕΦ) στην Αρχή Πιστοποίησης. 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

                                                 Κέρκυρα, 25/01/2019 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   

 

 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

 

 

Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ: Πίνακες Κατανοµής Προϋπολογισµού Εκχώρησης  

 

Κοινοποιήσεις: 

Εθνική Αρχή Συντονισµού 

Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων 

Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ποσά σε ευρώ

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταµείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
ανά Κατηγορία Περιφέρειας

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ Μετάβαση 80,00% 1.250.000 1.000.000 250.000

1.250.000 1.000.000 250.000

Ταµείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
ανά Κατηγορία Περιφέρειας

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ Μετάβαση 80,00% 1.200.000 960.000 240.000

1.200.000 960.000 240.000

Ταµείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
ανά Κατηγορία Περιφέρειας

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ Μετάβαση 80,00% 9.500.000 7.600.000 1.900.000

9.500.000 7.600.000 1.900.000

Ταµείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
ανά Κατηγορία Περιφέρειας

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΚΤ Μετάβαση 80,00% 3.000.000 2.400.000 600.000

3.000.000 2.400.000 600.000

Ταµείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
ανά Κατηγορία Περιφέρειας

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΚΤ Μετάβαση 80,00% 445.000 356.000 89.000

ΕΚΤ Μετάβαση 80,00% 795.439 636.351 159.088

1.240.439 992.351 248.088

16.190.439 12.952.351 3.238.088

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

  /ΕΦΕΠΑΕ

(Περιλαµβάνει όλες τις προηγούµενες)

.../.../2018

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ)

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ:

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στον:

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: "Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τοµέα 
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: "Ενίσχυση της
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτοµίας".

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & των ΤΠΕ" 

"ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020"

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών

ΣΥΝΟΛΟ

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: "Προώθηση της 
διατηρήσιµης και ποιοτικής 
απασχόλησης και στήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναµικού"

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & των διακρίσεων" 

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: "Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης"

ΣΥΝΟΛΟ
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Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτοµίας

1 1b

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

2 2b

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

3 3a

Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

8iii

8v

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης

9 9v

Θεµατικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεµατικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Το ποσό των 16.190.439 ευρώ  συνολική χρηµατοδότηση (΄δηµόσια δαπάνη) εκχωρείται για την υλοποίηση πράξεων που εντάσσονται στις παρακάτω επενδυτικές 
προτεραιότητες:

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & των ΤΠΕ "

Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, 
ανάπτυξη δεσµών και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εµπόριο και 
αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της 
οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 
δηµιουργίας

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & των διακρίσεων"

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων,και ειδικά καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεωνΠροώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 

της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού
8

Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηµατιών στις αλλαγές

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της 
επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονοµία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  
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Κωδικός 

ΕΤΠΑ 062

ΕΤΠΑ 082

ΕΤΠΑ 072

ΕΤΠΑ 063

ΕΤΠΑ 067

ΕΤΠΑ 01

ΤΑΜΕΙΟ 

9.560.000

Μετάβασης

ΣΥΝΟΛΟ

Γενική παραγωγική επένδυση στις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)

1.000.000

960.000

4.800.000

Πεδίο Παρέµβασης 

Μετάβασης

Μετάβασης

Μεταφορά τεχνολογίας και 
συνεργασία πανεπιστηµίων - 
επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς 
όφελος ΜΜΕ

Υπηρεσίες και εφαρµογές ΤΠΕ για 
ΜΜΕ (συµπεριλαµβάνονται το 
ηλεκτρονικό εµπόριο, η 
ηλεκτρονική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και οι δικτυωµένες
επιχειρηµατικές διεργασίες), 
ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηµατίες 
του διαδικτύου, νεοσύστατες 
επιχειρήσεις στον τοµέα των ΤΠΕ 
κλπ.)

Στήριξη της Ένωσης

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & των ΤΠΕ"

Η Στήριξη της Ένωσης, ύψους 12.952.351 ευρώ που εκχωρείται µε την παρούσα Yπουργική Aπόφαση κατανέµεται στα πεδία παρέµβασης ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Τίτλος

Μετάβασης

Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, 
στήριξη της επιχειρηµατικότητας 
και των φυτωρίων επιχειρήσεων 
(συµπεριλαµβανοµένης της 
στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin
offs) και παράγωγες εταιρείες (spin 
outs))

800.000

Μετάβασης

Υποδοµή επιχειρήσεων για ΜΜΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
βιοµηχανικών πάρκων και 
εγκαταστάσεων)

1.600.000

Μετάβασης

Στήριξη συνεργατικών 
σχηµατισµών (cluster) και 
επιχειρηµατικών δικτύων κατ’ 
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

400.000

 

Κωδικός 

ΕΚΤ 104

ΕΚΤ 106

ΕΚΤ 113

ΣΥΝΟΛΟ 3.392.351

Μετάβασης

Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας και της 
επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονοµία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην απασχόληση

2.400.000

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Πεδίο Παρέµβασης 

Στήριξη της Ένωσης
Τίτλος

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & των διακρίσεων"

Μετάβασης

Μετάβασης

Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία 
επιχειρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
καινοτοµικών πολύ µικρών, µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων

Προσαρµογή των εργαζοµένων, 
των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηµατιών στις αλλαγές

356.000

636.351
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ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης Α Γ Σ

CO26

Έρευνα, καινοτοµία:
Αριθµός επιχειρήσεων που

συνεργάζονται µε
ερευνητικά ιδρύµατα

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 10

CO27
Έρευνα, καινοτοµία:

Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται µε δηµόσια

ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβασης 2.080.000

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης Α Γ Σ

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

στήριξη
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 15

CO28

Έρευνα, καινοτοµία: Αριθµός 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν
νέα προϊόντα στην αγορά

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 5

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μεταβασης 10

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης Α Γ Σ

SO012
Επιχειρηµατικά πάρκα που 

ενισχύονται
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 1

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 65

SO026
Επιχειρηµατικά συνεργατικά 

δίκτυα
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 5

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός 

νέων επιχειρήσεων που 
λαµβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 10

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κλπ

Επενδυτική Προτεραιότητα
Μονάδα 
Μέτρησης

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 

Τιµή Στόχος (2023) 

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 

Τιµή Στόχος (2023) 

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: "Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας"

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & 
των ΤΠΕ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ο φορέας ΕΦΕΠΑΕ στον οποίο εκχωρείται το ποσό των 16.190.439 ευρώ συνολικής χρηµατοδότησης (δηµόσια δαπάνη) αναλαµβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης 
των παρακάτω δεικτών: 

Επενδυτική Προτεραιότητα Τιµή Στόχος (2023) 

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & 
των ΤΠΕ"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: "Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών"

Μονάδα 
Μέτρησης

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 

Επενδυτική Προτεραιότητα
Μονάδα 
Μέτρησης
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Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης Α Γ Σ

CO05
απασχολούµενοι, 

συµπεριλαµβανοµένων των 
αυτοαπασχολουµένων

Αριθµός ΕΚΤ Μετάβασης 60

CO23
αριθµός υποστηριζόµενων πολύ 
µικρών, µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων 

Αριθµός ΕΚΤ Μετάβασης 10

CO01
άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων 

των µακροχρόνια
ανέργων

Αριθµός ΕΚΤ Μετάβασης 210

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης Α Γ Σ

11301

Αριθµός υποστηριζόµενων 
υφιστάµενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας

Αριθµός ΕΚΤ Μετάβασης 81

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: "Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναµικού"

Επενδυτική Προτεραιότητα
Μονάδα 
Μέτρησης

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 

Τιµή Στόχος (2023) 

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"

Επενδυτική Προτεραιότητα
Μονάδα 
Μέτρησης

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιµή Στόχος (2023) 
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ΣΧΕΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

Τ2603
∆απάνη των επιχειρήσεων για 

Ε&Α (ως ποσοστό του
ΑΕΠ της ΠΙΝ)

%

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

Τ2724
Επιχειρήσεις που διέθεσαν 

κεφάλαια για
ΤΠΕ

%

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

Τ2607
Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε 

τοµείς της έξυπνης
εξειδίκευσης

εκ.€

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

CR06

συµµετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
µηνών από τη λήξη της 

συµµετοχής τους

Αριθµός

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

11305

Αριθµός επιχειρήσεων που η 
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα 

έτος µετά τη
λήξη της παρέµβασης

Αριθµός

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & 
των διακρίσεων"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: "Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού"

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων,και ειδικά 
καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

Ειδικός Στόχος 
Μονάδα 
Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: "Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών"

Μονάδα 
Μέτρησης

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της 
καινοτοµίας & των ΤΠΕ"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: "Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας"

Μονάδα 
Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)

Μετάβασης 412,3

Μετάβασης 189

Ειδικός Στόχος 

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

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b:Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εµπόριο και αύξηση της ζήτησης για 
ΤΠΕ

Ειδικός Στόχος 
Μονάδα 
Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)

Μετάβασης 50,00

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)"

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας"

0,23

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη δεσµών και 
συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κλπ

Ειδικός Στόχος 

Μετάβασης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)

Μετάβασης 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 8.v: Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές

Ειδικός Στόχος 
Μονάδα 
Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)
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Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

11305

Αριθµός επιχειρήσεων που η 
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα 

έτος µετά τη
λήξη της παρέµβασης

Αριθµός

CR07

συµµετέχοντες µε βελτιωµένη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας 

εντός έξι
µηνών από τη λήξη της 
συµµετοχής τους

Αριθµός

Κωδικός 
∆είκτη

∆είκτης

11303

Αριθµός υποστηριζόµενων 
υφιστάµενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος µετά τη 

λήξη της παρέµβαση

Αριθµός

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & 
των διακρίσεων"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.v: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής ένταξης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και της οικονοµίας της αλληλεγγύης 
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Ειδικός Στόχος 
Μονάδα 
Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)

Περισσότερο Ανεπτυγµένες 73

Μετάβασης 60

Μετάβασης 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 8.v: Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές

Ειδικός Στόχος 
Μονάδα 
Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιµή Στόχος 
(2023)
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α Γ Σ Α Γ Σ

F100 Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβασης 11.950.000

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 65

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθµός 

νέων επιχειρήσεων που 
λαµβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβασης 10

Α Γ Σ Α Γ Σ

F100 Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Μετάβασης 4.240.439

Άξονας Προτεραιότητας  5: "Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας & των διακρίσεων"

Τύπος 
∆είκτη

∆είκτης ή Βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 

Ορόσηµο για το 2018
Τελικός Στόχος 

(2023)

Άξονας Προτεραιότητας  1: "Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & των ΤΠΕ"

Ορόσηµο για το 2018
Τελικός Στόχος 

(2023)Τύπος 
∆είκτη

∆είκτης ή Βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ταµείο Κατηγορία Περιφέρειας 
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