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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Προγράμματος  «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 

 

Κέρκυρα, 25/11/2022 

                                                                                            Α.Π.: οικ.  

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ιόνια 

Νησιά» (Πε.Π. Ι.Ν.) 2021-2027, η οποία συστάθηκε με την με α.π. 2576/24.10.2022 

(ΦΕΚ 5582/Β΄/01.11.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, συνήλθε στην 

1η της Συνεδρίαση στις 25 Νοεμβρίου 2022 στην Κέρκυρα, μετά από πρόσκληση της 

Προέδρου της Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων. 

 

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε.Π. Ι.Ν. 2021-2027 

παρέστησαν 30 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 46 Μελών1,  (65,2%), 

και 7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 13 μελών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση της Προέδρου, εγκρίθηκε 

από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

Ι. Εισαγωγικό μέρος 
 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 
2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕπΠα 

3. Εισαγωγικές ομιλίες 
 

ΙΙ. Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 

1. Παρουσίαση του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027  

2. Ενημέρωση για την εξειδίκευση και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων  
3. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων 
4. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής 

                                       
1 Για επιπλέον 3 φορείς δεν έχει οριστεί εκπροσώπηση 
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5. Παρουσίαση της περιφερειακής διάστασης της Στρατηγικής για την 
«’Έξυπνη Εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν. (RIS) 

 
ΙIΙ. Ειδικά θέματα 
1. Παρουσίαση του εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
2. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  
 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
 Αναγκαίοι όροι  
 Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης 
 Υποστήριξη Δικαιούχων  
 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021-2027 

3. Άλλα θέματα 
 

1. Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Η Πρόεδρος της Επ.Πα. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, αναφέρθηκε στον Κανονισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επ.Πα με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος», 

και κάλεσε τα μέλη να τον εγκρίνουν. 

 Η Επ.Πα. ενέκρινε ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος 

επισυνάπτεται στο συνημμένο  Παράρτημα Ι. 

Ακολούθησε η εναρκτήρια εισήγηση της Προέδρου της Επ.Πα., καθώς και 

χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ  κ.ά. συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. 

 
2. Παρουσίαση του Προγράμματος   

 Παρουσιάστηκαν από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος, τα βασικά στοιχεία του Περιφερειακού Προγράμματος «Ιόνια 

Νησιά» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν 

η διάσταση και δυναμική του νέου Προγράμματος, οι στόχοι πολιτικής, οι 

διαθέσιμοι πόροι ανά Προτεραιότητα, καθώς και οι κατηγορίες δράσεων ανά 

Προτεραιότητα.  

 
3. Ενημέρωση για την εξειδίκευση και τον προγραμματισμό των 

προσκλήσεων 

Παρουσιάστηκε από στέλεχος της Μονάδας Α’ στα μέλη της Επιτροπής η 

διαδικασία και το περιεχόμενο της 1ης φάσης εξειδίκευσης, καθώς  και ο αρχικός 

προγραμματισμός των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων 
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χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, ο οποίος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΥΔ. 

Ειδικότερα, η ΕΥΔ κοινοποίησε ήδη στα μέλη της Επ.Πα. με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος» σχετική 

εισήγηση με το περιεχόμενο  της εξειδίκευσης και τον προγραμματισμό των 

προσκλήσεων όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων η 

οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4914/2022: α) τη 

μεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης, β) το περιεχόμενο της 

εξειδίκευσης με βάση το εγκεκριμένο Πε.Π., δηλαδή τις δράσεις  που πρόκειται 

να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και γ) τον 

προγραμματισμό των προσκλήσεων, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη της 

Επιτροπής.   

Η 1η φάση Εξειδίκευσης του Προγράμματος αφορά σε 12 δράσεις, συνολικής 

Δημόσιας Δαπάνης € 23.473.334,00 εκ., τα στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται 

συνοπτικά στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. 

Σε συνέχεια της τεχνικής συνάντησης με την Ε.Ε. που προηγήθηκε, όσον αφορά στον 

Προγραμματισμό Προσκλήσεων, συμφωνήθηκε και η ΕΥΔ δεσμεύεται στην 

επίσπευση των διαδικασιών εξειδίκευσης-ένταξης των «phasing projects» κατά 

περίπου ένα 3μηνο, σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό του προγραμματισμού 

Προσκλήσεων και με έργα που «ωρίμασαν» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014.2020, 

για τα οποία η ΕΥΔ θα λάβει μέτρα για την απλοποίηση της διαδικασίας εντάξεώς 

τους στο Πε.Π. Ι.Ν. 2021-2027. 

Επίσης με πρωτοβουλία της Ε.Ε. και τη συνεργασία της ΕΥΔ πρόκειται να οργανωθεί 

προσεχώς συνάντηση με  δυνητικούς Δικαιούχους με αντικείμενο την έγκαιρη 

προώθηση και ενεργοποίηση των Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ. 

4. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων  

Παρουσιάστηκε από στέλεχος της Μονάδας Α’ στα μέλη της Επιτροπής  η 
μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων των 12 εξειδικευμένων  
δράσεων στο πλαίσιο του Πε.Π. Ι.Ν. 2021-2027. 
 
Η ΕΥΔ κοινοποίησε στα μέλη της Επ.Πα. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω της 
Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος» σχετική εισήγηση με την τεκμηρίωση 
επιλογής της μεθοδολογίας αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων 
των προτεινόμενων δράσεων (βλ. συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ) προς έγκριση από τα μέλη της 
Επιτροπής. 

Η Επ.Πα. ενέκρινε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων 

δώδεκα (12) δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ  και 
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εξουσιοδόησε την ΕΥΔ να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος σημασίας αλλαγές στην 

εξειδίκευση των κριτηρίων, προκειμένου αυτά να καθίστανται πιο σαφή και 

αποτελεσματικά. 

Επίσης, η Επ.Πα., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας, εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της Επ.Πα. να πραγματοποιεί Γραπτή 

Διαδικασία για την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης για τις 

δράσεις του Πε.Π. που, σύμφωνα με τον Πίνακα Προσκλήσεων, θα ενεργοποιηθούν το 

επόμενο διάστημα και μέχρι την επόμενη συνεδρίασή της. 

 

5. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής 

Παρουσιάστηκαν από την Υπεύθυνο Επικοινωνίας του Πε.Π. Ι.Ν. / στέλεχος της 

Μονάδας Α’, στα μέλη της Επιτροπής τα βασικά θέματα επικοινωνίας και προβολής 

του νέου Προγράμματος. 

 

6. Παρουσίαση της περιφερειακής διάστασης της Στρατηγικής για την 
«’Έξυπνη Εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν. (RIS) 

Παρουσιάστηκε από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α’ στα μέλη της Επιτροπής η 

αξιολόγηση της RIS3 Ι.Ν. 2014-2020, καθώς και η περιφερειακή διάσταση της RIS3 Ι.Ν. 

για την περίοδο 2021-2027. 

 
7. Παρουσίαση αρμοδιοτήτων και έργου  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
 
Παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οι  
αρμοδιότητες και το έργο αυτής. 

 
8. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων 

Παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω οριζόντια θέματα: 

i) Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 

Υποστήριξης 

ii) Αναγκαίοι Όροι, από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης 

iii) Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, καθώς και η πρωτοβουλία  «GReco-islands» 

iv) Υποστήριξη Δικαιούχων, από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης 

v) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021-2027, από την 
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Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

 

9. Συζήτηση - παρεμβάσεις 

Ακολούθησε συζήτηση και παρεμβάσεις από τα μέλη της Επ.Πα. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»  2021-2027 

 
 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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