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ΘΕΜΑ 1ο: Παρουσίαση του Περιφερειακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 

2021-2027  
 

Α.ΕΣΠΑ 2021-2027 

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει συνολικούς πόρους: 26,2 δις € και περιλαμβάνει 22 Προγράμματα.  

 9 Τομεακά, συνολικού προϋπολογισμού 18,1 δις €  

- Ανταγωνιστικότητα (3,88 δις €)  

- Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή (4,16)  

- Ψηφιακός Μετασχηματισμός (0,94 δις €) - Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (3,6 δις €)  

- Μεταφορές (2,22 δις €)  

- Πολιτική Προστασία (0,71 δις €)  

- Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων (0,5 δις €)  

- Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (1,63 δις €)  

- Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (0,45 δις €)  

και  

 13 Περιφερειακά, συνολικού προϋπολογισμού 8,1 δις €. 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» (ΠεΠ ΙΝ) 2021-2027 εγκρίθηκε τον 9/2022 με 

συνολικούς πόρους σε 287,6 εκ. ευρώ. 

 

Β.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ νέας Π.Π. -Προγράμματος (Πε.Π) 
 

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκαταλέγεται στις «Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες» (ποσοστό Κοινοτικής Συνδρομής στο 85,0% των συνολικών πόρων του 
Πε.Π.) 

 
 Το Πρόγραμμα συνοδεύεται από 20 Αναγκαίους Πρόσφορους Όρους που πρέπει να 

πληρούνται. 
 

 Είναι δομημένο σε 5 Στόχους Πολιτικής, Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους. Ο 
Στόχος Πολιτικής -5- (και η αντίστοιχη Προτεραιότητα) αναφέρεται στις 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 

 
 Νέες απαιτήσεις όσον αφορά στην επιλογή πράξεων αποτελούν μεταξύ άλλων: 

 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

 Η «κλιματική ανθεκτικότητα» της επένδυσης/πράξης («climate proofing») 

 Η αρχή της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» (DNSH Principle) 

 H οικονομική βιωσιμότητα των πράξεων – δεν μειώνεται η κοινοτική συνδρομή 
λόγω παραγωγής εσόδων 
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Γ.ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πε.Π. 

α. Το έναυσμα για τη διαδικασία εκπόνησης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος δόθηκε 

με την «1η ΕΓΚΥΚΛΙΟ για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού» (6/2019) 

Ακολούθησαν η «2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 

2021-2027» (11/2020) και οι «Κατευθύνσεις για την υποβολή των Προγραμμάτων 2021-

2027» (6/2021) 

β. Τον 12/2020 συγκροτήθηκε η «Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος» για τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2021-2027 

γ. Η διαβούλευση απετέλεσε κυρίαρχο στοιχείο της  διαδικασίας εκπόνησης/σχεδιασμού του 

Περιφερειακού Προγράμματος για τα Ιόνια Νησιά. Σε αυτήν συμμετείχαν τοπικές αρχές, 

κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, φορείς της κοινωνίας των πολιτών κλπ.  

Ειδικότερα:  

Η διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε με ένα πρώτο κύκλο (1+5) διαδικτυακών ημερίδων  (18-

23/12/2020), με  συζήτηση για την «Κατάσταση και τις Προκλήσεις για την ΠΊ.Ν.». 

Ακολούθησε δεύτερος κύκλος 11 διαδικτυακών συναντήσεων-ημερίδων, με πιο 

εξειδικευμένη θεματολογία, αποσκοπώντας στην ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση 

προτάσεων με τη μορφή «προτεινόμενων δράσεων» 

Στη συνέχεια διοργανώθηκε  τρίτος κύκλος διαβούλευσης με τους Φορείς χάραξης Τομεακών 

πολιτικών (Υπουργεία και Επιτελικές Δομές), τον Μάϊο του 2021.  

Τέλος, τον Οκτώβριο 2021 πραγματοποιήθηκε τέταρτος κύκλος διαβούλευσης με την 

παρουσίαση Σχεδίου του Πε.Π. Ι.Ν. 2021-2027, στις τοπικές αρχές και φορείς.  

Κατά την περίοδο που ακολούθησε έως την έγκριση του Προγράμματος, έλαβε χώρα 

εντατική διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

δ. Το Πε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εγκρίθηκε στις 5/9/2022 με την αριθμ. C(2022) 

6508 final απόφαση της Ε.Ε. 
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Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.Ν. 2021-2027  
 
Δ.1. Συνοπτική παρουσίαση 
 
Δ.1.1. Γενικά στοιχεία Π.Ι.N  
Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών (ΠΙΝ) αποτελείται από 32 νησιά (κατοικούνται τα 14) στο δυτικό 

ανάπτυγμα του ελλαδικού χώρου, με συνολική έκταση 2.318 τ.χλμ (1,8% της χώρας). 

 Διαρθρώνεται διοικητικά σε 5 Περιφερειακές Ενότητες (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, 

Ιθάκης & Ζακύνθου) και 11 Δήμους. Έδρα της είναι η πόλη της Κέρκυρας.  

Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά είναι οι ορεινοί όγκοι με σημαντικό για τα 

νησιωτικά δεδομένα υψόμετρο, οι λοφοσειρές, οι λιμνοθάλασσες, καθώς και οι παράκτιες 

κυρίως, πεδινές εκτάσεις, που συνιστούν μια ιδιαίτερη φυσιο-γεωγραφική ταυτότητα, με τη 

γεωλογία να την κατατάσσει στις πλέον σεισμογενείς περιοχές της χώρας.  

Ο πληθυσμός της (2011-ΕΛΣΤΑΤ) ανέρχεται σε 207.855 κατοίκους (-0,8% περίπου, κυρίως 

από το 2008), με τη γήρανση να αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Αποτελεί μια από τις πλέον 

πυκνοκατοικημένες Περιφέρειες της χώρας (101 κατ./km2).  

Σύμφωνα με το “Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας” (RCI, 2019) κατατάσσεται στην 

256η θέση μεταξύ 268 ευρ. περιφερειών (7η θέση στην ελληνική κατάταξη), στην 221η θέση 

με βάση το κκ ΑΕΠ & στη 207η θέση σε σύνολο 240 ευρ. περιφερειών (5η θέση στη χώρα) με 

βάση το “Δείκτη Κοινωνικής Προόδου”. 

Δ.1.2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π.Ι.Ν.  

Από την Ανάλυση της Κατάστασης της Π.Ι.Ν.1, προέκυψε μια σειρά από κρίσιμα 

χαρακτηριστικά και προκλήσεις που ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την περίοδο 2021-2027. 

Ειδικότερα πρόκειται για:  

8 χαρακτηριστικά... 

1- μάλλον δυσμενές δημογραφικό περιβάλλον 

2- παραγωγικό σύστημα: 

-σχεδόν μονομερούς προσανατολισμού - κυριαρχούμενο από τον τριτογενή τομέα 

(μαζικός τουρισμός και εμπόριο),  

-χαμηλής δια- λειτουργικότητας και  

-με χαμηλά επίπεδα καινοτομίας (παρά τη σχετική βελτίωση) 

                                                           
1 Κείμενο για την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Αναπτυξιακής Στρατηγικής  

2021-2027 
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3. ανθεκτική (λόγω τουρισμού) στην πρόσφατη οικονομική κρίση, αγορά εργασίας (σχετικά 

συγκρατημένη ανεργία), που όμως προσφέρει ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας 

χαμηλής εξειδίκευσης, σε αντίθεση με τα επίπεδα δεξιοτήτων των ανέργων 

4-περιβαλλοντική ποικιλομορφία και εύθραυστες ισορροπίες όσον αφορά στους φυσικούς 

και περιβαλλοντικούς πόρους λόγω της νησιωτικότητας, που καλούν για:  “εξοικονόμηση”, 

“επανάχρηση” και βιώσιμη “διαχείριση”, ενώ 

Ταυτόχρονα η (γεω) μορφολογία της αυξάνει τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. 

5-βελτιούμενη “εξωτερική διασύνδεση” μέσω πυλών εισόδου-εξόδου με τα ΔΕΔ-Μ, αλλά 

και σημαντικό έλλειμμα στην “εσωτερική” δια-συνδεσιμότητα μικρών και μεγάλων νησιών 

6-διατηρούμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στις βελτιούμενες κοινωνικές (εκπαιδευτικές και 

υγειονομικές) υποδομές και στις αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες (κυρίως λόγω 

ποσοτικών και ποιοτικών ελλείψεων σε στελεχιακό δυναμικό) 

7-βελτιωμένη εικόνα συγκριτικά με τις άλλες Περιφέρειες, όσον αφορά στην κοινωνική 

ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας 

8-ορατές χωρικές διαφοροποιήσεις (παρά μια γενική ομοιογένεια) που αφορούν: τόσο τους 

οικιστικούς, πολιτιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόρους, όσο και την παραγωγική 

εξειδίκευση των επιμέρους χωρικών ενοτήτων. 

 

και 2 νέες παράμετροι... 

α. Η θαλάσσια οπτική, που τοποθετεί τα Ιόνια Νησιά με τρόπο άμεσο στη μεσογειακή γεω-

οικονομία και αναδεικνύει την αναγκαιότητα των συνδεδεμένων κόσμων και ρόλων, τη 

διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας, την εγκράτεια στην αξιοποίηση των πόρων και το 

σεβασμό στο οικοσύστημα. 

β. Οι αλληλο- διαδεχόμενες κρίσεις, που αγγίζουν σχεδόν ολόκληρο τον κοινωνικο-

οικονομικό ιστό της Περιφέρειας, συμπληρώνοντας τους «συνήθεις» γεωλογικούς (σεισμοί) 

και κλιματολογικούς κινδύνους (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ) που επιφέρουν μάλλον τοπικού 

χαρακτήρα επιπτώσεις ανά τακτά διαστήματα. 

 

Δ.1.3.Προκλήσεις  & Γενικοί Στόχοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ της Π.Ι.Ν. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά διατυπώνονται 7 Προκλήσεις που καλείται 

να αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2021-

2027, οι οποίες οδηγούν στην υιοθέτηση αντίστοιχου αριθμού, Γενικών Στόχων. 
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Η ελκυστικότητα, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα συνθέτουν το όραμα της 

στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

 

Δ.1.4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ μέσω Πε.Π. Ι.Ν. για 2021-2027 

Δ.1.4.1.Προτεραιότητες 

Με βάση τις Προκλήσεις και τους Γενικούς Στόχους (που έχουν ήδη αναφερθεί) το 

Πε.Π. περιλαμβάνει τις παρακάτω Προτεραιότητες στρατηγικής για την περίοδο 

2021-2027: 

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της 

προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού 

μετασχηματισμού (31,50 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, 

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (54,06 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (4,00 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (26,07 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 4Α:  Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών 

(42,14 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+): Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού (72,96 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

(51,50 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,54 εκατ.€) 

Προτεραιότητα 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,79 εκατ.€) 
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Συνολικά, οι πόροι του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 διαμορφώνονται σε: 

 
 

Το 85% των πόρων αποτελεί Κοινοτική Συνδρομή και το υπόλοιπο 15% την Εθνική 

Συμμετοχή. 

Δ.1.4.2.Ειδικοί Στόχοι και Δράσεις 

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της 

προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού 

μετασχηματισμού 

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:10,2 εκ€ 

Ε.Σ.(i)-Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και 

αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)  

 Δράση: Στήριξη ερευνητικών φορέων για την προαγωγή της ερευνητικής 

δραστηριότητας και της καινοτομίας σε τομείς RIS (ενίσχυση ερευνητικών 

δομών του ΠΕΠ ΙΠ & υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας έρευνας),  

 Δράση : Στήριξη επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α (ερευνητικές 

συμπράξεις ΑΕΙ+ΜΜΕ) 

 Δράση : Δημιουργία δομής για  την προώθηση της καινοτομίας στην 

Περιφέρεια 

ΨΗΦΙΑΚΑ: 7,8 εκ.€ 

E.Σ.(ii)-Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για  τους  πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς & τις δημόσιες αρχές 

 Δράση : Ψηφιακές εφαρμογές στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

(ψηφιακές εφαρμογές με βάση τη RIS – π.χ. «ευφυής τουρισμός») 

 Δράση : Παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα («ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση Μ. Νησιών», «έξυπνα συστήματα» σε τομείς περιβάλλον, 

τουρισμός π.χ. «έξυπνος προορισμός», Digital Coastline κλπ) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 13,5 εκ€ 

Ε.Σ.(iii)-Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

κλπ 

 Δράση : Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ για την προαγωγή της 

περιφερειακής οικονομίας (επενδυτικά σχέδια σε τομείς RIS & πράσινης 

οικονομίας) 

 Δράση : Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τους τομείς της έξυπνης 

εξειδίκευσης (συνεργασίες-δικτυώσεις ΜΜΕ) 

 Δράση : Υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας  (εκκολαπτήριο, 

επιχειρηματικό πάρκο) 

Οι Ειδικοί Στόχοι και Δράσεις της Προτεραιότητας σχετίζονται άμεσα με την 

«Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση», που δίνει έμφαση στους 

παρακάτω τομείς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της 

Κλιματικής Αλλαγής 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:11,0 εκ€ 

E.Σ. (i)-Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης 

 Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές  

E.Σ. (ii)-Προώθηση των ΑΠΕ  

 Δράση : Ενεργειακές Κοινότητες (πιλοτική δράση) 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 22,8 εκ€ 

Ε.Σ.(iv)-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών.  

 Δράση: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα (Δράσεις που 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή σε ιστορικά κέντρα πόλεων, μικρά 

αντιπλημμυρικά, ειδικός εξοπλισμός ΟΤΑ) 

ΤΟ
Μ

ΕΙ
Σ 

 R
.I

.S
. 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Μονάδα Α 
 

Εισήγηση στο πλαίσιο της 1ης Συνεδρίασης της Επ.Πα του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 

 Δράση: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (ολιστική αντιμετώπιση 

κινδύνων  σε θαλάσσιο-παράκτιο χώρο -σεισμοί, θαλάσσια ρύπανση- και 

αποτύπωση τρωτότητας δημόσιων κτιριακών υποδομών) 

ΥΔΑΤΑ – ΛΥΜΑΤΑ: 16,5 εκ€ 

Ε.Σ.(v)-Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού (ΕΤΠΑ). 

 Δράσεις στον τομέα των Υδάτων-Πόσιμο νερό (έργα υδροδότησης, «συστήματα» 

εντοπισμού διαρροών, ποιότητα υδάτων) 

 Δράση: Διαχείριση λυμάτων (ν. Ιθάκη κλπ) 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 2,0 εκ€ 

Ε.Σ.(vi)-Προώθηση της μετάβασης σε κυκλική και  αποδοτική ως προς τους πόρους 

οικονομία 

 Δράσεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων (Πράσινα Σημεία/γωνιές)  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: 2,2 εκ.€  

Ε.Σ.(vii)Ενίσχυση της προστασίας και διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας, 

των πράσινων υποδομών κά  

 Δράσεις προστασίας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός 

NATURA)  

Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4,0 εκ€ 

Ε.Σ. (iv)-Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας  

 Δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας  («έξυπνα» συστήματα 

διαχείρισης της κυκλοφορίας, δράσεις διευκόλυνσης της αστικής μικρο-

κινητικότητας,  έξυπνες και «πράσινες» αστικές μεταφορές κλπ  στο πλαίσιο ΣΒΑΚ ) 

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

ΟΔΟΙ: 21,07 εκ€ 

Ε.Σ. (iii)-Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 

ασφαλούς και δια-τροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, κλπ 

 Δράση: συμπλήρωση υποδομών οδικής  διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ 

(βασικές οδοί πρόσβασης προς τις πύλες εισόδου-εξόδου (ΔΕΔ-Μ) – 2 «έργα γέφυρα» π.π. 

2014-2020) 

 Δράση: συμπλήρωση υποδομών με έμφαση στην ασφάλεια των χερσαίων 

μεταφορών 

(εστίαση στην οδική ασφάλεια με: παράκαμψη οικισμού, «ενεργητική» οδική ασφάλεια και 

«έξυπνα» συστήματα προ-ειδοποίησης) 
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ΛΙΜΕΝΕΣ: 5,0 εκ€ 

  Δράση: βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών 

(«πράσινες» λιμενικές υποδομές περιφερειακής κινητικότητας, «πράσινη» πιστοποίηση 

λιμένων) 

Προτεραιότητα 4Α-ΕΤΠΑ:  Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 24,0 εκ€ 

Ε.Σ. (ii)-Βελτίωση της  ισότιμηςπρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

υποδομές κ.λ.π  

 Δράση: τεχνολογικός – εκπαιδευτικός εξοπλισμός α’θμιας & β’θμιας εκπαίδευσης 

(υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ΤΠΕ, 

δημιουργία εργαστηρίων) 

 Δράση: ανάπτυξη υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης  (προτεραιότητα σε 

υποδομές προσχολικής εκπαίδευσης) 

 Δράση: ανάπτυξη  υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης (κτιριακές και εξοπλιστικές 

ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου – έργα π.π. 2014-2020) 

ΥΓΕΙΑ: 10,0 εκ€  

(v) εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη  κλπ- υποδομές 

 Δράση: Βελτίωση των υποδομών υγείας ( υποδομές Π.Φ.Υ., εξοπλισμός ΕΚΑΒ & 

κινητών μονάδων) 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 8,14 εκ€ 

Ε.Σ. (vi) - Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού  

 Δράση: Αξιοποίηση του τουριστικού & πολιτιστικού τομέα για την ενίσχυση  της 

κοινωνικής συνοχής (πολιτιστική κληρονομιά-έργα ΥΠΠΟ κ.ά. από π.π. 2014-2020) 

Προτεραιότητα 4Β-ΕΚΤ+: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου 

δυναμικού 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 7,7 εκ€ 

Ε.Σ.(α) βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση κ.λ.π  

 Δράση: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε. (ΟΧΕ,ΒΑΑ ΠεΠ 

&ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΑ) 

 Δράση: Κοινωνική επιχειρηματικότητα (Επιχορήγηση νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο) 

 Δράση: Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 11,5 εκ€ 

Ε.Σ. (στ)- προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και  χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση. 
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 Δράση:  Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ΑμεΑ (εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών, 

ΚΕΣΥ) 

 Δράση:  ΚΔΑΠ ΣΤΕΜ (προγράμματα μαθηματικών, φυσικής και ρομποτικής σε 

μαθητές γυμνασίου) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: 4,36 εκ€ 

Ε.Σ. (η)- Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, 

απαγόρευση διακρίσεων κ.λ.π 

 Δράση: Επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ΕΚΟ (προγράμματα κατάρτισης για 

ευπαθείς ομάδες) 

 Δράσεις για την ενεργό γήρανση (καταπολέμηση ψηφιακού αποκλεισμού 

ηλικιωμένων κλπ) 

 Δράσεις για τη συμμετοχή των ΑμεΑ στην ενεργή κοινωνική ζωή (συμμετοχή σε 

πολιτιστικά δρώμενα) 

 Δράση: Ενίσχυση της ικανότητας φορεών  σχετικών με την κοινωνική ένταξη (ΑμεΑ, 

Ηλικιωμένους, Παιδιά) 

 Δράση:Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση (Φοιτητές ΑμέΑ και με 

εκπαιδευτικές ανάγκες) 

Ε.Σ.(θ)-Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών  

 Δράση: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 

εργασίας ( πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ)  

Ε.Σ.(ι)- Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά  

 Δράση: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά (βελτίωση 

συνθηκών διαβίωσης & εργασίας, ενίσχυση ικανοτήτων φορέων) 

ΔΟΜΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 42,76 εκ€ 

Ε.Σ. (ια)- Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής προστασίας & φροντίδας   

 Δράση: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (ΤΟΜΥ, Ψ.Υ., εξαρτήσεις) 

 Δράση: Κέντρα Κοινότητας & Δομές Παροχής Αγαθών (Κέντρα Κοινότητας,κοινωνικά 

παντοπωλεία, φαρμακεία κλπ) 

 Δράση: Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας (ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ) 

 Δράση: καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών (συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες) 

 Δράση: Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού      (κοινωνικός 

φροντιστής ΑμεΑ, ηλικιωμένων-πιλοτική δράση) 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Μονάδα Α 
 

Εισήγηση στο πλαίσιο της 1ης Συνεδρίασης της Επ.Πα του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 

 Δράση: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (έργο απο π.π. 2014-2020) 

 Δράση Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (3 κύκλοι για 

πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ για παιδιά και ΑμεΑ) 

 Δράση: Εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής προστασίας (ξενώνες αναδοχής) 

 Δράση: Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την 

αποϊδρυματοποίηση παιδιών        (με βάση το πιλοτικό έργο «Child Guarantee III» 

τηUNICEF) 

  Δράση: Δράση υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας  

Ε.Σ. (ιβ)-προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού  

 Δράση:  Στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και Κ.Α. (Δομές  

Αστέγων: Κέντρα Ημέρας / Υπνωτήρια.)  

 Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων (ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο για 

ορφανοτροφεία και συναφείς δομές παιδιών και εφήβων) 

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ): 37,2 εκ€ 

Ε.Σ. (i)-Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και 

της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΒΑΑ)  

 Δράση: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές       (Ολοκληρωμένες τοπικές 

στρατηγικές  σε πρωτεύουσες νομών με εστίαση στη RIS ή/και στην κατεύθυνση των 

«έξυπνων», «όμορφων/βιώσιμων», «ανθεκτικών» πόλεων. Προτεραιότητα στη 

στρατηγική ΒΑΑ που ήδη υλοποιείται από την π.π. 2014-2020-πόλη Κέρκυρας)  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΧΕ): 14,3 εκ€ 

Ε.Σ.(ii)-Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των 

αστικών  

 Δράση: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο (Ολοκληρωμένη Θεματική 

τοπική στρατηγική για το Βιώσιμο Τουρισμό με χωρική εστίαση στον παράκτιο, 

θαλάσσιο χώρο και τα Μικρά Νησιά στην κατεύθυνση των «έξυπνων» (RIS-γαλάζια 

οικονομία & θεματικός τουρισμός), «βιώσιμων», «ανθεκτικών» και «εξωστρεφών» 

χώρων) 
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Προτεραιότητες 6 (1,5 εκ.€) & 7(3,8 εκ.€) : Τεχνική Βοήθεια 

Περιλαμβάνονται: 

 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του 

Προγράμματος (συμπεριλαμβάνονται και δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των ΔΑ 

και των περιφερειακών και τοπικών φορέων σε θέματα όπως η μετάβαση σε 

ψηφιακές, πράσινες και καινοτόμες συμβάσεις, την έξυπνη εξειδίκευση κλπ). 

 Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

 Ενίσχυση συστημάτων διακυβέρνησης της περιφερειακής διάστασης της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 

 Ενίσχυση συστημάτων διακυβέρνησης ΟΧΕ -ΒΑΑ. 

 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

 Υποστήριξη Δικαιούχων και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος 

 

Δ.2.Έργα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027, περιλαμβάνονται οι παρακάτω 2 

πράξεις "στρατηγικής σημασίας": 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ: -2- 

Ε.Σ. RSO2.4.: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ) 

 Τύπος Δράσης 2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα 

Πρόκειται για περιφερειακό σχέδιο ολιστικής αντιμετώπισης κινδύνων μη συνδεόμενων με 

την κλιματική αλλαγή στο θαλάσσιο & παράκτιο χώρο του Ιονίου Πελάγους (υποθαλάσσια 

σεισμική δραστηριότητα, θαλάσσια ρύπανση) που περιλαμβάνει σχεδιασμό & οργάνωση 

ενεργειών, παρακολούθηση, διαχείριση & μετριασμό επιπτώσεων, ευαισθητοποίηση κλπ. 

Πρόκειται για υποστηρικτικό σύστημα του περιφερειακού μηχανισμού αντιμετώπισης 

κινδύνων. 

Στο πλαίσιο της Δράσης εντάσσεται η Πράξη: 

"'Ερευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών & 

ανθρωπογενών κινδύνων στην Π.Ι.Ν." (ειδικός στόχος RSO2.4), με έναρξη το 2023 και 

διάρκεια υλοποίησης 70 μήνες 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ: -4Α- 

Ε.Σ. RSO4.2.: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 

υποδομών κλπ (ΕΤΠΑ)  

 Τύπος Δράσης 4Α.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης 

Αφορά στη συμπλήρωση των υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου των 

αναγκαίων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, καθώς και του 

αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο της Δράσης εντάσσεται η Πράξη: 

"Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου" (ειδικός στόχος RSO4.2) με 

έναρξη το 2021 και διάρκεια υλοποίησης 44 μήνες ("phasing") 

 

Δ.3.ΟΡΟΣΗΜΑ 

Έως τις 31/12/2024 θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει, λειτουργούν ή ολοκληρωθεί 
(ανάλογα με την περίπτωση) τα παρακάτω: 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -1- 

 Eρευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις 
(τομείς RIS): 4 Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης 

 Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία (κύκλους) επιχειρηματικής 
ανακάλυψης  (ΕΑ): 1 κύκλος με 7 τουλάχιστον φορείς 

 Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών: 1 ψηφιακή εφαρμογή 

 Εκκολαπτήριο - Ικανότητα εκκόλαψης επιχειρήσεων: 1 δομή για 20 ΜΜΕ 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2- 

 Δημόσια κτίρια με ενεργειακή απόδοση (κάλυψη σε τμ):  11.842m2  

 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων  δημ. δικτύων ύδρευσης: 12,55 χλμ 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -4- 

 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων: 1.193 άτομα (αφορά στο Ι.Π.) 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -4Α- 

 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργού ένταξης ΑμεΑ (στην 
κοινωνική- πολιτιστική ζωή: 1 φορέας 

 Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών ΑμεΑ & άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες: 1 δομή στο Ι.Π. 

 Υπήκοοι τρίτων χωρών: 20 υπήκοοι που ωφελούνται από σχετικά 
προγράμματα 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Μονάδα Α 
 

Εισήγηση στο πλαίσιο της 1ης Συνεδρίασης της Επ.Πα του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 

 Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας & 
δημιουργικής απασχόλησης: 3.668 άτομα 

 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται: 24 δομές 

 Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται:7 δομές 

 Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται: 5 δομές 

 Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται: 9 δομές 

 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών αστέγων: 1 (συνεχιζόμενη) δομή 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -5- 

 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (ΒΑΑ) που υποστηρίζονται: 
1 συνεχιζόμενη στρατηγική ΒΑΑ (πόλης Κέρκυρας) 

 Αριθμός πολιτιστικών & τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται (ΒΑΑ): 
ολοκλήρωση 1 πράξη πολιτισμού στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής 
ΒΑΑ (πόλης Κέρκυρας) 
 

Δ.4.ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ 

Πρόκειται για μια προ-απαιτούμενη προϋπόθεσή για την αποτελεσματική και αποδοτική 

εφαρμογή του κάθε Ειδικού Στόχου. 

Με βάση την απόφαση έγκρισης του Πε.Π., από τους 20 συνολικά αναγκαίους Όρους (4 

οριζόντιους και 16 θεματικούς) απομένει να πληρωθούν οι παρακάτω:  

– Οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος «4. Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) σύμφωνα με την 

απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου»·  

– Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «1.1. Ορθή διακυβέρνηση της εθνικής ή 

περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης»· 

 – Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «2.5. Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τις 

απαιτούμενες επενδύσεις στους τομείς των υδάτων και των λυμάτων»·  

– Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «2.6. Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τη 

διαχείριση των αποβλήτων»· 

 – Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «3.1. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός μεταφορών στο 

κατάλληλο επίπεδο»·  

– Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.1. Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις 

ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας»·  

– Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.3. Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τo σύστημα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα»·  

– Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.5. Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

ένταξη των Ρομά»·  

– Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.6. Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία 

και τη μακροχρόνια περίθαλψη» 

Κέρκυρα, 10/11/2022                                                                                               ΜΟΝΑΔΑ Α’ 


