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     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

στο πλαίσιο της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  

του Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- 2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για την ενεργοποίηση του ΠΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 

 

 

Α. Εισαγωγικά 

 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμόν Ε C(2014) 10165 

απόφασή της ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων» (ΠΕΠ) της 

περιόδου 2014-2020. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2017 μεσολάβησε η έγκριση της Αναθεώρησης του 

Προγράμματος στο πλαίσιο της «Τεχνικής Προσαρμογής», με την οποία αυξήθηκαν 

οι πόροι του ΠΕΠ, ειδικά όσον αφορά στις Δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

Τον Δεκέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε η έγκριση της νέας Αναθεώρησης του 

Προγράμματος, που αφορούσε «μετακινήσεις» πόρων μεταξύ των αξόνων, καθώς 

και τροποποιήσεις των επιχειρησιακών δεικτών, του πλαισίου επίδοσης, των ειδικών 

στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων κλπ. 

 

Τον Ιανουάριο του 2020 εγκρίθηκε η Αναθεώρηση του Προγράμματος έτους 2019, η οποία 

συνδέεται με την ανακατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης. 

Τον Ιούλιο του 2020 εγκρίθηκε η 4η Αναθεώρηση του ΠΕΠ η οποία συνδέεται με 

την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 

για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 (μέσω της 

χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας) 

 

Το Νοέμβριο του 2021 εγκρίθηκε η 5η Αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία 

συνδέεται με την ανάγκη περαιτέρω συμβολής του ΠΕΠ στην αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19 σε 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

 

Με βάση τα παραπάνω, η συνολική χρηματοδότηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 

ανέρχεται σε 201.696.536,0 € € (Δημόσια Δαπάνη) εκ των οποίων τα 161.357.226,0 
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€ αφορούν σε Κοινοτική Συνδρομή (80,0%) και τα 40.339.310,0 € σε Εθνική 

Συμμετοχή (20,0%).  

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με το ποσό των 165.019.007,0€ 

(81,8%) και από το ΕΚΤ με το ποσό των 36.677.529,0€ (18,2%). 

 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες – στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσω 

των αξόνων προτεραιότητας οι οποίοι είναι: 

ΑΠ.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΩΝ ΤΠΕ 

ΑΠ.2    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΠ.3    ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΠ.4    ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΠ.5  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 

Τέλος το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τους άξονες -6- «Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ» και -7- «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»  για την Τεχνική Υποστήριξη της 

Εφαρμογής του Προγράμματος.  

 

Οι παραπάνω Άξονες διαρθρώνονται σε Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές 

Προτεραιότητες. 

 

Β.  Συνολική Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος  

 

Η εικόνα της υλοποίησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020  σύμφωνα με τα 

στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/10/2022, υποδηλώνει 

την παρακάτω πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησής του.  

 

Το ύψος των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων ανέρχεται στα 449,8 

εκατ.€1 Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 223,0% της συνολικής 

χρηματοδότησης του προγράμματος και σε 1102  Προσκλήσεις. 

  

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων (3.128 πράξεις) ανέρχεται στο 

ποσό των 442,3 εκατ. € σε Δ.Δ. το οποίο αποτελεί το 219,2% της συνολικής 

                                                 
1 435,8 εκατ. € από την ΕΥΔ ΠΕΠ+ 14,0 εκατ.€ από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
2 108 Προσκλήσεις από την ΕΥΔ ΠΕΠ + 1 Πρόσκληση από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, που έχει οριστεί ως 

Ενδιάμεσος Φορέας του ΠΕΠ Ι.Ν. 
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χρηματοδότησης του προγράμματος, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί ανέρχονται στο ποσό των 291,3 εκατ. €, το οποίο αποτελεί το 144,4% 

της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. Οι δε καταχωρημένες δαπάνες 

στο ΟΠΣ μέχρι 8/11/2022 ανέρχονται στο ποσό των 162,9 εκατ. €3, ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 80,7 % των συνολικών πόρων ΠΕΠ ΙΝ 2014-

2020. 

 

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος έως 

σήμερα (10/2022) αποτυπώνεται κατά έτος, στο γράφημα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Με βάση τα Δημοσιονομικά Στοιχεία που καταχωρούνται στην SFC (Πίνακας 1) 

2014-
2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022(8/1

1)

Εξειδίκευση 79,9 127,3 12,8 11,2 137,1 112,6 4,0 0,0

Προσκλήσεις 45,8 87,8 69,1 57,9 73,5 108,1 6,3 1,3

Εντάξεις 2,3 71,7 41,3 45,1 65,6 146,7 64,6 4,9

Συμβάσεις 0,2 55,4 15,2 19,7 26,8 80,7 64,8 28,4

Πληρωμές 0,0 17,8 21,2 14,3 16,6 17,6 29,8 45,6
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ΠΙΝΑΚΑΣ:Ενεργοποίηση ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020    
(έως 8/11/2022)

Εξειδίκευση Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές
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Σωρευτικά, η εξέλιξη της πορείας ενεργοποίησης και υλοποίησης του 

Προγράμματος έως σήμερα (8/11/2022) αποτυπώνεται στο παρακάτω Διάγραμμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ:Ενεργοποίηση ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 -
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Εξειδίκευση Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

ΠΕΠ
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Γ. Πρόοδος υλοποίησης κατά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

 

 

 

Αναλυτικά, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 

 

1a. Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 

αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων 

ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

                                                 
4 Πρόκειται για 2.451 ΜΜΕ που ενισχύθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, 

τουλάχιστον 80 επενδυτικά σχέδια για νέες τουριστικές επιχειρήσεις και 95 χορηγήσεις δανείων μέσω 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Α/Α Άξονας 

προτεραιότητας 

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα 

προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για 

την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

1 Ενίσχυση της 

περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας 

με ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, 

της καινοτομίας & 

των ΤΠΕ 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του 

Α.Π. ανέρχονται σε: 57.884.600,0€ 

 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

86.438.329,00€ (το 149,3% Δ.Δ. του (αναθεωρημένου) 

Α.Π.) 

Επίσης, συνολικά: 

-έχουν εκδοθεί 11 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 

55.625.530,00€ (Δ.Δ.)  

-έχουν ενταχθεί 2.882 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 

104.647.674,6€  

-οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 102.246.134,5€ 

(Δ.Δ.) και 

-οι Πληρωμές ανέρχονται σε 49.296.481,7€ (Δ.Δ.).  

 

Με την Αναθεώρηση του 2021, οι πόροι του Α.Π. 

ενισχύθηκαν ήδη σημαντικά με 36,5 εκατ.€ για την 

υποστήριξη των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της πανδημίας, αλλά και της επιχειρηματικότητας γενικότερα 

(νέες τουριστικές επιχειρήσεις) 

 

Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να 

υπάρξει: 

 Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων επιχειρήσεων 

(επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη):~2.6264 

ΜΜΕ 

 Δημιουργία Ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς 

Τουρισμός –Πολιτισμός – Περιβάλλον:10 

εφαρμογές 

 Απασχόληση νέων ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση: ~ 37 Ισοδύναμα Π.Α. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 3.125,2 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 16 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 3.358,5 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 3.330,9 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

1.184,7 χιλ.€ 

Το σύνολο των πράξεων προήλθε από διαδικασία «επιχειρηματικής ανακάλυψης» 

στο πλαίσιο της RIS (τομείς αγροδιατροφής και νευρο-επιστημών) και προβλέπεται 

να υλοποιηθεί/ολοκληρωθεί. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 11 πράξεις. 

 

1b. Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και 

συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα 

της ανώτατης εκπαίδευσης, κλπ 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΑΕΙ-ΜΜΕ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 250,0 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.  

Στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβλήθηκαν 16 αιτήσεις χρηματοδότησης. Σε τελική 

φάση αξιολόγησης με προοπτική ένταξης βρίσκονται 2 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 370,0 

χιλ.€. Σε επόμενη φάση θα ενταχθούν στο ΠεΠ 2021-2027  

 

2b. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της 

ζήτησης για ΤΠΕ 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ: 

Μετά την 7η Αναθεώρηση οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 0,0 χιλ.€ 

 

2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού 

και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 2.817,9 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 14 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 4.766,9 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 2.392,9 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

503,7 χιλ.€ 

Πρόκειται για δράσεις ψηφιακής ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού και 

φυσικού αποθέματος. Οι 13 πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν, ενώ 1 πράξη 

πρόκειται να απενταχθεί. 
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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 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη στήριξη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μέσω 

επιχορήγησης: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 47.917,8 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 2.851 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 92.522,2 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 92.522,2 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 43.608,1 χιλ.€. 

Η δράση που αφορά στην «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» με π/υ ένταξης (Δ.Δ.) 30,8 εκατ.€ 

προβλέπεται να υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό της (30,16 εκατ.€), ενώ 

Η δράση για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με π/υ ένταξης (Δ.Δ.) 61,6 εκατ.€ εκτιμάται ότι μπορεί 

να απορροφήσει λίγο περισσότερα από τα 20,0 εκατ.€. 

 

3c. Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη στήριξη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μέσω άλλων 

μορφών: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 3.773,6 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχει ενταχθεί 1 πράξη συνολικής Δ.Δ. 4.000,0 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 4.000,0 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται 

επίσης σε 4.000,0 χιλ.€ 

Η πράξη αφορά στη χορήγηση δανείων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και έως σήμερα έχουν 

εκδοθεί 85 δάνεια συνολικής αξίας 3,9 εκατ.€. 

Η προβλεπόμενη πράξη για τη «Δομή προώθησης της Καινοτομίας» δεν κατέστη 

δυνατόν να ενταχθεί/υλοποιηθεί, παρά τις επανειλημμένες Προσκλήσεις. Σε επόμενη 

φάση θα επιδιωχθεί η ένταξή της στο ΠεΠ 2021-2027, όπου υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη. 
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Αναλυτικά, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 

 

4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και 

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 3.939,4 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 8 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 10.730,0 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 7.421,5 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

2.935,2 χιλ.€. 

Προβλέπεται να ολοκληρωθούν 4 πράξεις (συμπεριλαμβανομένης της «Αξιοποίησης 

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας» στην οποία 

αναλογεί το ~60% του π/υ εντάξεων). Μία πράξη θα υλοποιηθεί ως «phased 

project» και οι υπόλοιπες 3 θα υλοποιηθούν εντός της π.π. 2021-27. 

 

 

2 Προστασία του 

Περιβάλλοντος και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. 

ανέρχονται σε: 59.881.230,0€ 

 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

157.920.977€ (το 263,7% Δ.Δ. του (αναθεωρημένου) Α.Π.) 

Επίσης, συνολικά: 

-έχουν εκδοθεί 33 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 

140.982.146€ (Δ.Δ.)  

-έχουν ενταχθεί 100 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 

136.785.936,2€,  

-οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 87.310.735,7€ (Δ.Δ.) 

και  

-οι Πληρωμές ανέρχονται σε 35.769.867,3€ (Δ.Δ.). 

 

Με την Αναθεώρηση του 2021, αφαιρέθηκαν πόροι ύψους  

23,0 εκατ. € ΔΔ προς ενίσχυση του Α.Π. -1- για δράσεις 

μετριασμού των επιπτώσεων της πανδημίας. 

 

Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να 

υπάρξει: 

 Αριθμός από Νοικοκυριά που κατατάσσονται σε 

καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης: 

~320 νοικοκυριά 

 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και 

διαχείρισης φυσικών καταστροφών:207.855 άτομα 

 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένα 

συστήματα ύδρευσης: ~ 115.000 κατ. 

 Βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής: 

2 τουριστικά αγκυροβόλια 
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5a. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των 

τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην προσαρμογή στην ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 5.325,0 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 3 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 8.889,0 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 6.484,4 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

3.474,3 χιλ.€. Πρόκειται για προμήθειες εξοπλισμού πυρόσβεσης και για ένα 

ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης κινδύνου («ΛΑΕΡΤΗΣ»-

πυρκαγιές, πλημμύρες κα) 

Από τις 3 πράξεις πρόκειται να ολοκληρωθούν και οι 3 (2 προμήθειες και 1 

ολοκληρωμένο σύστημα). 

 

5b. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 

εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αντιμετώπιση ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 1.886,8 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 3 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 3.240,0 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 2.434,9 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

705,2 χιλ.€. Πρόκειται για προμήθειες εξοπλισμού αντιμετώπισης σεισμικού 

κινδύνου και για ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης κινδύνου 

(«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ»- σεισμοί, θαλάσσια ρύπανση). 

Από τις 3 πράξεις πρόκειται να ολοκληρωθούν οι 2 , ενώ η τρίτη (προμήθεια 

περιπολικού σκάφους) εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί στην π.π. 2021-2027. 

 

6a. Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 

λόγω απαιτήσεις 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαχείριση των ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 1.340,5 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 3 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 2.782,5 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 170,6 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

0,0 χιλ.€. Πρόκειται για 2 πράξεις προμήθειας εξοπλισμού σε Μικρά Νησιά 

(Μεγανήσι) και 2 πράξεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης. 

Από τις 4 πράξεις, οι 3 αναμένεται να ολοκληρωθούν, ενώ 1 (Δράσεις για την 

διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου) θα υλοποιηθεί ως «phasing 

project». 
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6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαχείριση του ΝΕΡΟΥ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 8.197,9 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 24 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 16.934,8 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 10.157,6 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 5.024,2 χιλ.€. Πρόκειται για 13 πράξεις που αφορούν το πόσιμο 

νερό (αντικαταστάσεις δικτύων και συστήματα ελέγχου διαρροών για εξοικονόμηση) 

και 9 πράξεις που αναφέρονται στην ποιότητα των υδάτων. 

Οι 20 από αυτές προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθούν, ενώ 1 πράξη θα υλοποιηθεί ως 

«phasing project» και 3 ακόμη θα υλοποιηθούν εντός της π.π. 2021-27 

 

6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Ειδικότερα, όσον αφορά στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 35.550,0 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 41 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 83.128,9 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 53.824,7 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 22.451,5 χιλ.€. 

Πρόκειται για 27 πράξεις πολιτιστικής κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ (9 αναμένεται να 

ολοκληρωθούν, 4 να υλοποιηθούν ως «phasing projects», και 14 να υλοποιηθούν 

εντός της π.π.2021-27) και 10 πράξεις κληρονομιάς & σύγχρονου πολιτισμού που 

υλοποιούνται από άλλους φορείς (7 αναμένεται να ολοκληρωθούν και 3 να 

υλοποιηθούν ως «phasing projects». Επίσης 1 πράξη σημαντικής βαρύτητας αφορά 

στην «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του "Αχιλλείου-β’φάση" (με 

βάση το κυρίαρχο σενάριο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της π.π. 2014-2020). 

Στην ίδια Επ.Προτ. περιλαμβάνονται 2 «phasing” πράξεις του τουριστικού τομέα 

(αγκυροβόλια Βασιλικής και Σπηλιάς)  τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν (το 

Καταφύγιο Σπηλιάς ως «ημιτελές»), καθώς και 1 πράξη «τουριστικής προβολής» 

(υλοποιείται) 

 

6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 

2000, και των πράσινων υποδομών 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην προστασία της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 3.141,5 χιλ.€ 
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Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 14 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 5.017,6 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 3.470,6 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

1.056,8 χιλ.€.  

Πρόκειται για 14 πράξεις που αφορούν στην προστασία περιοχών NATURA. Οι 12 

από αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν,  1 πράξη θα υλοποιηθεί ως «phasing εντός 

της π.π. 2021-27 και 1 πράξη («Ιχθυοτροφείο Λευκάδας») πρόκειται να απενταχθεί. 

 

6e. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση 

των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 

περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για 

τον περιορισμό του θορύβου 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη βελτίωση του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 500,0 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 3 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 6.062,4 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 3.346,3 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

122,6 χιλ.€. 

Πρόκειται για 3 πράξεις αστικών αναπλάσεων, από τις οποίες  1 πράξη θα υλοποιηθεί 

ως «phasing project» και 2 πράξεις αναμένεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της π.π. 

2021-275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Με την προϋπόθεση ένταξης σε ΟΧΕ-ΒΑΑ 
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Αναλυτικά, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 

 

7b. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων 

και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 

πολυτροπικών κόμβων 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη βελτίωση του βασικού ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: 

Μετά από τις Αναθεωρήσεις του ΠΕΠ, οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 818,7 

χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 6 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 46.092,8 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 1.456,6 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

817,7 χιλ.€ 

Πρόκειται για 2 σχετικά μεγάλης κλίμακας οδικά έργα («3Γεφύρια-Βριώνη» 

Κέρκυρας και «Αεροδρόμιο-Κρανιά» Κεφαλονιάς) που θα υλοποιηθούν ως «phasing 

projects», μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών υπο-έργων στο πλαίσιο 

της π.π. 2014-2020. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί 4 πράξεις οδικής ασφάλειας 

(αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 2 που αφορούν σε προμήθειες ειδικού εξοπλισμού, 

1 να υλοποιηθεί στην π.π. 2021-27 και 1 να απενταχθεί). 

3 Ενίσχυση 

υποδομών 

μεταφορών 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. 

ανέρχονται σε: 8.627.477,0€ 

 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

93.000.000€ (το 1.078% της Δ.Δ. του (αναθεωρημένου) 

Α.Π.) 

Επίσης, συνολικά: 

 -έχουν εκδοθεί 6 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 

101.794.230,00€ (Δ.Δ.)  

-έχουν ενταχθεί 8 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 53.858.124,6€,  

-οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 9.151.371,8€ (Δ.Δ.) 

και  

-οι Πληρωμές ανέρχονται σε 8.436.936,6€ (Δ.Δ.). 

 

Οι πόροι του Α.Π. -3- έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση 

με την αρχική έγκριση του ΠΕΠ. Πρόσφατα δε, στο πλαίσιο 

της αναθεώρησης του 2021, μεταφέρθηκαν πόροι ύψους  

5,4 εκατ. € ΔΔ στον Α.Π. -1-. 

 

Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να 

προκύψουν: 

 ενέργειες/Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας:2 

 Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε Μικρά Νησιά:2 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι το πλήρες έργο «Οδικής Ασφάλειας 

ΠΙΝ» (μελέτη ΕΓΝΑΤΙΑ) προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί 

από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
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Σημειώνεται τέλος ότι το , σημειώνεται ότι το πλήρες έργο «Οδικής Ασφάλειας ΠΙΝ» 

(μελέτη ΕΓΝΑΤΙΑ) προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 

7c. Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των 

θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη βελτίωση των ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ υποδομών: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 7.808,7 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 2 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 7.765,3 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 7.694,8 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

7.619,2 χιλ.€ 

Πρόκειται για 2 λιμενικά έργα στα Μικρά Νησιά, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. 
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Αναλυτικά, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 

 

9a. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 

στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη 

μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 

και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη 

φροντίδα της κοινότητας 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη βελτίωση των υποδομών ΥΓΕΙΑΣ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 21.090,0 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 11 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 33.021,7 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 27.625,6 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 23.745,3 χιλ.€ 

Πρόκειται για νοσοκομειακές υποδομές («ΓΝ Λευκάδας»- ολοκληρωμένο έργο), 

κινητό εξοπλισμό (3 πράξεις προμήθειας ασθενοφόρων & σκαφών εκ των οποίων οι 

2 αναμένεται να ολοκληρωθούν και 1 θα υλοποιηθεί στην π.π. 2021-27), ειδικό 

                                                 
6 Τα 49 άτομα αφορούν στο Γηροκομείο Λευκάδας 

4 Ενίσχυση 

υποδομών 

εκπαίδευσης, 

υγείας και πρόνοιας 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. 

ανέρχονται σε: 35.047.458,0€ 

 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

82.618.349€ (το 235,7% της Δ.Δ. του (αναθεωρημένου) 

Α.Π.) 

Επίσης, συνολικά: 

-έχουν εκδοθεί 14 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 

108.110.981€ (Δ.Δ.)  

-έχουν ενταχθεί 25 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 85.340.956,9€,  

-οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 42.346.410,0€ (Δ.Δ.) 

και  

-οι Πληρωμές ανέρχονται σε 36.636.100,6€ (Δ.Δ.). 

 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021, αφαιρέθηκαν 

πόροι ύψους  8,15εκατ. € ΔΔ και μεταφέρθηκαν στον Α.Π. -

1-. 

 

Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να 

προκύψουν: 

 294 εργαστήρια (26.5000 μαθητές) με  αναβάθμιση 
εργαστηριακού εξοπλισμού  

 Ενισχυμένες κοινωνικές υποδομές (για ηλικιωμένους 

κυρίως) δυναμικότητας:1276 ατόμων 

 Κάλυψη σημαντικού μέρους του πληθυσμού με 

βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (από πλευράς 

εξοπλισμού-υποδομών) 
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ιατρικό εξοπλισμό (4 πράξεις εκ των οποίων οι 3 αναμένεται να ολοκληρωθούν και 

1 θα υλοποιηθεί στην π.π. 2021-27), καθώς και 3 πράξεις πρόνοιας που 

ολοκληρώνονται. 

 

 

10a. Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση 

για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 

κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη βελτίωση των υποδομών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 13.957,4 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 14 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 52.319,2 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 14.720,8 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 12.890,7 χιλ.€ 

Πρόκειται για 11 πράξεις συμπλήρωσης υποδομών και εκπαιδευτικού εξοπλισμού α’-

β’ θμιας εκπαίδευσης (οι 9 αναμένεται να ολοκληρωθούν και 2 θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της π.π. 2021-27), καθώς και για 3 πράξεις υποδομών & εξοπλισμού γ’ 

βάθμιας εκπαίδευσης (εκ των οποίων η 1 αφορά στο «Κτήριο Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου» που θα υλοποιηθεί ως «phasing project» και οι 

άλλες 2 αφορούν σε προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για Ι.Π. και ΑΕΝ και θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο της π.π. 2021-27).  
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Αναλυτικά, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 

 

8i. Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και 

των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της 

υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πρόσβαση ανέργων στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 1.185,5 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 6 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 55.810,5 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 1.721,6 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

0,0 χιλ.€. 

Πρόκειται για πράξεις με ενεργητικές πολιτικές (συμβουλευτική, κατάρτιση, 

πιστοποίηση) για την προώθηση ανέργων στην απασχόληση σε τομείς RIS. Τρεις (3) 

                                                 
7 Περιλαμβάνονται 204 ΑμεΑ 

5 Κοινωνική ένταξη, 

ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

δυναμικού και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας & των 

διακρίσεων 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. 

ανέρχονται σε: 36.528.932,0€ 

 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

59.506.397,00€ (το 162,9% της Δ.Δ. του 

(αναθεωρημένου) Α.Π.) 

Επίσης, συνολικά: 

 -έχουν εκδοθεί 38 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 

42.779.754,00€ (Δ.Δ.)  

-έχουν ενταχθεί 64 πράξεις συνολικής Δ.Δ 57.189.567,7€, 

-οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 46.990.908,7€ (Δ.Δ.) 

και  

-οι Πληρωμές ανέρχονται σε 30.912.260,0€ (Δ.Δ.).  

 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021, ο Α.Π. -5- 

ενισχύθηκε με 0,45 εκατ..€ Δ.Δ., ενώ παράλληλα έγινε 

ανακατανομή των πόρων μεταξύ των Επ.Προτ. προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες 

(κυρίως του Συστήματος Υγείας λόγω πανδημίας) ορισμένων 

από αυτές. 

 

Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται μεταξύ 

άλλων να προκύψουν: 

 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων ατόμων (περιλαμβανομένων ΑμεΑ): 

5527 άτομα7 

 Κοινωνικές Δομές (Κέντρα Κοινότητας, Δομές για 

ΑμεΑ & Γυναίκες, δομές Βασικών Αγαθών) που 

υποστηρίζεται η λειτουργία τους: 25 δομές 
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πράξεις προβλέπεται να απενταχθούν εξαιτίας μη έγκαιρης ενεργοποίησης και άλλες 

3 στην παρούσα φάση προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός της π.π. 2014-20. 

 

8iii. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

Μετά τις Αναθεωρήσεις του ΠΕΠ, οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται πλέον σε 0,0 

χιλ.€ 

 

8v. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην προσαρμογή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ: 

Μετά τις Αναθεωρήσεις του ΠΕΠ, οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται πλέον σε 0,0 

χιλ.€ 

 

9i. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 10.639,9 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 10 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 16.248,7 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 13.890,3 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 12.421,0 χιλ.€. 

Πρόκειται για 2 πράξεις «προώθησης ευπαθών ομάδων στην απασχόληση» που 

προβλέπεται να ολοκληρωθούν, 7 πράξεις «εναρμόνισης» που υλοποιούνται σε 

ετήσιους κύκλους και 1 πράξη που αφορά στη δημιουργία Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε πρόσφατα 

(και θα συνεχιστεί και στην νέα π.π. 2021-27) 

 

9ii. Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 2.846,4 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 9 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 3.110,3 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 2.673,5 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

1.472,1 χιλ.€ 

Οι πράξεις αναφέρονται σε Κέντρα Κοινότητας. Τα 5 εξ αυτών λειτουργούν από την 

περίοδο 2017-2018 (στις 4 πρωτεύουσες νομών και στην Ιθάκη) και από τα 
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υπόλοιπα 4 (που εντάχθηκαν πρόσφατα και αφορούν σε νεοσύστατους Δήμους) ήδη 

λειτουργούν τα 3. 

 

9iii. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 6.296,7 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 8.729,0 χιλ.€, με νομικές 

δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 7.419,1 χιλ.€ και πληρωμές που διαμορφώνονται σε 

5.229,8 χιλ.€ 

Πρόκειται για 4 πράξεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών (3 Συμβουλευτικά Κέντρα και 1 Ξενώνας Φιλοξενίας που λόγω 

προβλημάτων διεκόπη η λειτουργία του και εντάχθηκε εκ νέου στο τέλος του 2021 

χωρίς να έχει ξεκινήσει ακόμη η (επανα)λειτουργία του). Επίσης περιλαμβάνονται 2 

Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας και μία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ που 

λειτουργούν κανονικά. Τέλος υλοποιούνται σε ετήσιους κύκλους προγράμματα 

«εναρμόνισης» και εκπαιδευτικής υποστήριξης» ΑμεΑ. 

 

9iv. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ & ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 

Οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται σε 15.560,4 χιλ.€ 

Έως 8/11/2022 έχουν ενταχθεί 20 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 23.291,0 χιλ.€, με 

νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 21.286,4 χιλ.€ και πληρωμές που 

διαμορφώνονται σε 11.789,3 χιλ.€ 

Πρόκειται για δομές υγείας (2 από τις 5 προγραμματισμένες ΤΟΜΥ, 3 πράξεις για τις 

Εξαρτήσεις και 1 κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας) που λειτουργούν και δομές 

πρόσβασης σε Βασικά Αγαθά (λειτουργούν 5 Κοινωνικά Παντοπωλεία-Συσσίτια, 3 

Κοινωνικά Φαρμακεία, 1 δομή Αστέγων και 4 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων. Ένα (1) ακόμη ΚΗΦΗ αναμένεται να λειτουργήσει προσεχώς) 

 

9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενίσχυση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 

Μετά τις Αναθεωρήσεις του ΠΕΠ, οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται πλέον σε 0,0 

χιλ.€ 
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9vi. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην εφαρμογή ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ: 

Μετά τις Αναθεωρήσεις του ΠΕΠ, οι πόροι της Επ.Προτ. ανέρχονται πλέον σε 0,0 

χιλ.€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. 

ανέρχονται σε: 3.578.242,0€ 

 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

4.778.241,0€ (το 133,5% της Δ.Δ.) του Α.Π. 

Επίσης, συνολικά: 

έχουν εκδοθεί 3 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 5.578.241,0€ 

(Δ.Δ.)  

έχουν ενταχθεί 44 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 4.468.723,6€,  

οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3.094.392,40€ (Δ.Δ.) 

και  

οι Πληρωμές ανέρχονται σε 1.771.918,51 € (Δ.Δ.). 

 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπερ-δέσμευση 

πόρων στο 124,9% (κατά 0,9 εκατ.€), ενώ με βάση τις 

εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπερ-δέσμευση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 117,7% (κατά 0,63 εκατ.€). 

 

7 Τεχνική Βοήθεια 

ΕΚΤ 

Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. 

ανέρχονται σε :148.597,0€ 

Έως 8/11/2022 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 

του συνόλου της Δ.Δ.(598.286,00 €), ήτοι 100,0% του 

Α.Π. 

Επίσης, συνολικά: 

έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 698.286,0€ 

(Δ.Δ.)  

έχουν ενταχθεί 6 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 173.134,8€,  

οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 153.134,8€ (Δ.Δ.) και 

Πληρωμές 118.041,6€ (Δ.Δ.). 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπερ-δέσμευση 

πόρων στο 116,5% (κατά 0,03 εκατ.€), ενώ με βάση τις 

εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπερ-δέσμευση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 100,0% περίπου. 
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Δ. Πλαίσιο Επίδοσης 2023 

 

Με βάση την τελευταία (5η-12/2021) Αναθεώρηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, 
παρουσιάζονται στη συνέχεια οι προβλέψεις του Πλαισίου Επίδοσης για το 2023. 
Πρόκειται για Δείκτες και Xρηματο-οικονομικούς Στόχους που θα πρέπει έως τότε να 
έχουν επιτευχθεί. Ιδιαίτερα δε, οι Δείκτες οι οποίοι συνδέονται με συγκεκριμένες 
πράξεις ή κατηγορίες πράξεων. 
 

Όσον αφορά στους χρηματοοικονομικούς δείκτες  (F100) ισχύουν τα εξής 
λαμβάνοντας υπόψη και το Σχέδιο Δράσης (παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα): 
 

Άξονες Προτεραιότητας / 

Ταμείο 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

F100 (€) – 

ορόσημο 2023 

(Δ.Δ.) 

Πληρωμές 

 έως 8/11/2022 (€) 

ΑΠ1 (Ερευνα, Ψηφιακά, 

ΜΜΕ) 

ΕΤΠΑ 

 57.884.600.0 49.296.482,0 

ΑΠ2 (Περιβάλλον, 

Ενεργειακά, Πολιτισμός, 

Τουρισμός) 

ΕΤΠΑ 

 59.881.230,0 35.769.867,0 

ΑΠ3 (υποδομές 

Μεταφορών) 

ΕΤΠΑ 

   8.627.477,0 8.436.937,0 

ΑΠ4 (Υποδομές 

Εκπαίδευσης, Υγείας, 

Πρόνοιας) 

ΕΤΠΑ 

 35.047.458,0 36.636.101,0 

ΑΠ5 (Απασχόληση, 

Κοινωνικές Δομές, Υγεία, 

Κοινων. Οικονομία) 

ΕΚΤ 

 36.528.932,0 30.912.260,0 

 
Από τον παραπάνω Πίνακα, προκύπτει ότι ο οικονομικός δείκτης F100 έχει ήδη σχεδόν 

καλυφθεί για τους Α.Π. 3 και 4. Με βάση το Σχέδιο Δράσης (παρουσιάζεται στη 

συνέχεια) προβλέπεται να επιτευχθούν όλοι οι F100 στόχοι. 

 
 
Όσον δε αφορά στους λοιπούς Δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης προβλέπονται τα εξής: 
 
Α. Όσον αφορά στο ΕΚΤ, οι δείκτες αυτοί είναι 2: 
-10501 - Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων με 
τιμή  5.527 Άτομα 
-05502 - Αριθμός υποστηριζόμενων δομών με τιμή 25 δομές 
Αναμένεται να επιτευχθούν αμφότεροι οι Δείκτες.  
 
Β. Όσον δε αφορά στο ΕΤΠΑ, οι δείκτες αυτοί είναι: 
-SO031 - Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται,  με τιμή 78 φυσικά 
πρόσωπα. 
Συνδέεται με το ενταγμένο έργο  5000113 «Γηροκομείο Αργοστολίου» (εκ 
παραδρομής έχει παραμείνει στο ΤΔΠ η τιμή του αρχικού δείκτη που αφορούσε 
πληθυσμό που ωφελείται, αντί της δυναμικότητας - πρέπει να διορθωθεί σε επόμενη 
τροποποίηση).Η ολοκλήρωση της πράξης θα σημάνει και την επίτευξη του δείκτη-
στόχου. Η πράξη έχει ολοκληρωθεί 
 

-T2706 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με 
τιμή 207.855 φυσικά πρόσωπα. 
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Ο δείκτης συνδέεται κυρίως με την ενταγμένη πράξη  5006371 που αφορά σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης στην ΠΙΝ. Η πράξη προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
 
-Τ2628 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, με τιμή 207.855 φυσικά πρόσωπα. 
Συνδέεται με τα ενταγμένα έργα 5007986 «σύστημα Τηλέμαχος» με δείκτη 
207.855  και 5007866 «Εξοπλισμός πυροσβεστικής» με δείκτη 103.484. 
Η πράξη 5007986 έχει ολοκληρωθεί (αναμένεται να ολοκληρωθεί και η άλλη 
πράξη) 
 
-Τ2701 - Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός –Περιβάλλον, 
με τιμή αριθμός έργων 10 
Συνδέεται με 14 ενταγμένα έργα εκ των οποίων με βάση το Σχέδιο Δράσης ένα 
πρόκειται να απενταχθεί. Προβλέπεται να ολοκληρωθούν περισσότερες από 10 
πράξεις. 
 
-SO035 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής με 
τιμή  αριθμός έργων 2 
Συνδέεται με τα 2 ενταγμένα έργα 5045170 «Σπηλιά» και 5003754 «Βασιλική». 
Αναμένεται να ολοκληρωθούν, ακόμη και ως «ημιτελή». Χρειάζεται 
εντατικοποίηση στην υλοποίηση. 
 
-SO034 - Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται, με τιμή  αριθμός έργων 2 
Συνδέεται με τα 2 ενταγμένα έργα 5000244 «Λιμάνι Πισαετού» και 5000287 «Λιμάνι 
Ερείκουσας». Οι πράξεις έχουν ολοκληρωθεί. 
 
-CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις με τιμή  2.438 επιχειρήσεις 
Ο δείκτης συνδέεται με την Πρόσκληση ΙΟΝ97 «Ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω COVID 
19» στην οποία έχουν ενταχθεί 2.451 επιχειρήσεις και  την Πρόσκληση «Ενίσχυση της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στην 
οποία έχουν ενταχθεί 400 επιχειρήσεις, από τις οποίες έχουν ήδη πληρωμές οι 80 
πράξεις. Οι πράξεις που αφορούν στις ενισχύσεις λόγω Covid-19 αναμένεται να 
ολοκληρωθούν σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και 
σχεδόν το 1/3 των επενδυτικών σχεδίων των τουριστικών ΜΜΕ. Με βάση τα 
δεδομένα αυτά, ο στόχος αναμένεται να επιτευχθεί. 
 
-CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων με τιμή  95 επιχειρήσεις 

Ο δείκτης συνδέεται με τη δράση «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό / καινοτομία σε 
τομείς προτεραιότητας, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» (5001932). Η τιμή 
στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 95. 

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 97 δάνεια, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με 96 ΜΜΕ, 
ενώ έχουν υποβληθεί αιτήματα εκταμίευσης από 95 ΜΜΕ. Ο στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί. 
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-CO35 - Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με τιμή  1.468 άτομα 
Κρίσιμη για την επίτευξη του δείκτη είναι η ολοκλήρωση της πράξης 5007785 
«Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων ΠΙΝ προσχολικής, 
α'θμιας &  β’θμιας εκπαίδευσης», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί.  
 
-CO18 - Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης, με τιμή  65.000 άτομα 

Για να επιτευχθεί ο δείκτης θα πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον η πράξη 5006226 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ» με 
τιμή δείκτη 72.276 άτομα. Το εξελίσσεται κανονικά και αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί. 

 
-CO23 - Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση 
για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης, με τιμή 75.000 εκτάρια 
 
Για να επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη (έστω και οριακά) θα πρέπει  να υλοποιηθεί 
και η πράξη (50349238) που είναι σε κατάσταση 6 στο σχέδιο δράσης 
 
-CO31 - Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, με τιμή 320 νοικοκυριά 
 
Συνδέεται με την Πρόσκληση ΙΟΝ53, στην 3η τροποποίηση της οποίας ο δείκτης είναι 
715 νοικοκυριά.  Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 226 σχέδια και εκτιμάται ότι δεν 
υπάρχει πρόβλημα στην επίτευξη του στόχου. 
 

Με βάση τα παραπάνω, είναι αναγκαίες στοχευμένες ενέργειες για την υλοποίηση 
και ολοκλήρωση ορισμένων πράξεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΞΩΝ 
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Ε. Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του ΠΕΠ 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι έως σήμερα (10/2022) εκτιμήσεις και 

προβλέψεις για το «κλείσιμο» του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, σε επίπεδο Άξονα 

Προτεραιότητας και Ταμείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΡΟΙ Π.Ε.Π. 

(Δ.Δ.) 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. 

Δ.Δ.) 8/11/2022

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

8/11/2022

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

8/11/2022

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗΣ                  

31/12/2023

ΧΡΕΩΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27                              

(πράξεις κατηγ. -

6-)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ                  

31/12/2023

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ           

(%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

"ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ" ΠΠ 

2021-2027  

(πράξεις κατηγ.    -

3- & -6-)

Επ.Προτ. 1a 3.125.206 3.358.535 3.330.960 1.184.737 3.296.201 0 3.296.201 105,5 0

Επ.Προτ. 1b 250.000 0 0 0 0 0 0 0,0 375.000

Επ.Προτ. 2b 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Επ.Προτ. 2c 2.817.955 4.766.907 2.392.941 503.664 4.450.079 0 4.450.079 157,9 0

Επ.Προτ. 3a 47.917.854 92.522.233 92.522.233 43.608.081 50.165.840 0 50.165.840 104,7 0

Επ.Προτ. 3c 3.773.585 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 106,0 0

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -1- 57.884.600 104.647.675 102.246.135 49.296.482 61.912.120 0 61.912.120 107,0 375.000

Επ.Προτ. 4c 3.939.365 10.730.553 7.421.561 2.935.170 7.765.727 1.460.000 6.305.727 160,1 2.160.000

Επ.Προτ. 5a 5.325.000 8.889.006 6.484.402 3.474.324 6.145.086 0 6.145.086 115,4 0

Επ. Προτ. 5b 1.886.790 3.240.030 2.434.989 705.264 3.070.000 750.000 2.320.000 123,0 750.000

Επ.Προτ. 6a 1.340.565 2.782.494 170.610 0 1.586.400 0 1.586.400 118,3 600.000

Επ.Προτ. 6b 8.197.995 16.934.813 10.157.646 5.024.245 13.345.546 3.960.672 9.384.874 114,5 4.810.672

Επ.Προτ. 6c 35.550.000 83.128.935 53.824.695 22.451.536 45.849.668 9.450.536 36.399.132 102,4 24.885.454

Επ.Προτ. 6d 3.141.515 5.017.654 3.470.559 1.056.775 4.217.910 500.000 3.717.910 118,3 500.000

Επ.Προτ. 6e 500.000 6.062.451 3.346.274 122.553 4.012.370 3.012.370 1.000.000 200,0 4.888.404

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -2- 59.881.230 136.785.936 87.310.736 35.769.867 85.992.707 19.133.578 66.859.129 111,7 38.594.530

Επ.Προτ. 7b 818.714 46.092.827 1.456.575 817.698 5.795.426 4.234.400 1.561.026 190,7 30.734.400

Επ.Προτ. 7c 7.808.763 7.765.297 7.694.797 7.619.238 7.619.238 0 7.619.238 97,6

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -3- 8.627.477 53.858.125 9.151.372 8.436.937 13.414.664 4.234.400 9.180.264 106,4 30.734.400

Επ.Προτ. 10a 13.957.458 52.319.188 14.720.816 12.890.747 19.020.883 5.100.000 13.920.883 99,7 29.600.000

Επ.Προτ. 9a 21.090.000 33.021.768 27.625.594 23.745.354 29.589.045 4.300.000 25.289.045 119,9 4.300.000

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -4- 35.047.458 85.340.957 42.346.410 36.636.101 48.609.928 9.400.000 39.209.928 111,9 33.900.000

Επ.Προτ. 8i 1.185.500 5.810.451 1.721.608 0 3.950.000 0 3.950.000 333,2

Επ.Προτ. 8ii 0 0 0 0 0 0 0 -

Επ.Προτ. 8iii 0 0 0 0 0 0 0 -

Eπ.Προτ. 9i 10.639.885 16.248.769 13.890.306 12.421.069 13.670.348 0 13.670.348 128,5

Επ.Προτ. 9ii 2.846.458 3.110.281 2.673.481 1.472.056 2.677.827 0 2.677.827 94,1

Επ.Προτ. 9iii 6.296.708 8.729.013 7.419.134 5.229.813 6.482.549 0 6.482.549 103,0

Επ.Προτ. 9iv 15.560.381 23.291.053 21.286.380 11.789.322 21.128.602 0 21.128.602 135,8

Επ.Προτ. 9v 0 0 0 0 0 0 0 -

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -5- 36.528.932 57.189.568 46.990.909 30.912.260 47.909.326 0 47.909.326 131,2 0

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -6- 3.578.242 4.468.724 3.094.392 1.771.919 4.212.143 0 4.212.143 117,7 0

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. -7- 148.597 173.135 153.135 118.042 149.635 0 149.635 100,7 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 165.019.007 385.101.416 244.149.044 131.911.305 214.141.562 32.767.978 181.373.584 109,9 103.603.930

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 36.677.529 57.362.703 47.144.044 31.030.302 48.058.961 0 48.058.961 131,0 0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 201.696.536 442.464.119 291.293.088 162.941.606 262.200.523 32.767.978 229.432.545 113,8 103.603.930
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Αναλυτικά: 

Α. Ταμείο ΕΤΠΑ 

Άξονας Προτεραιότητας -1- 

 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 180.8% (κατά 

46.7 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 107,0% (κατά 4,03 εκατ.€) σε σχέση με το 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα. 

 Με βάση την προβλεπόμενη στο Σχέδιο Δράσης δυνατότητα υπερ-δέσμευσης (στο 

110.0%) και την προβλεπόμενη μηδενική «μετάπτωση9» έργων στην π.π. 2021-27, 

οι εκτιμώμενες πληρωμές διαμορφώνονται στο  107,0% ( < 110,0%).  

Σημειώνεται ότι  προβλέπεται προσεχώς η ένταξη 2 πράξεων που θα χρεωθούν στην 

συνέχεια με 375.000€ στην π.π. 2021-2027. 

 

Άξονας Προτεραιότητας -2- 

 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 228,4% (κατά 

76,9 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπερ-δέσμευση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 143,6% (κατά 26,1 εκατ.€).  

Με βάση την προβλεπόμενη στο Σχέδιο Δράσης δυνατότητα υπερ-δέσμευσης (στο 

110.0%) και την προβλεπόμενη «μετάπτωση» έργων στην π.π. 2021-2027 οι 

εκτιμώμενες πληρωμές διαμορφώνονται στο  111,7% ( ελαφρώς > 110,0% κατά 

0,99 εκατ. €). 

Ειδικότερα, με βάση το Σχέδιο Δράσης Δαπανών, 12 έργα έχουν χαρακτηριστεί 

«phasing» και εκτιμάται ότι θα «επιβαρύνουν» τη νέα π.π. με 19,5 εκατ.€, ενώ άλλα 

24 έργα που θα ολοκληρωθούν στη νέα π.π. θα την «επιβαρύνουν με 19,1 εκατ.€ 

 

Άξονας Προτεραιότητας -3- 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 624,3% (κατά 

45,2 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπερ-δέσμευση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 155,5% (κατά 4,8 εκατ.€).  

Με βάση την προβλεπόμενη στο Σχέδιο Δράσης δυνατότητα υπερ-δέσμευσης (στο 

110,0%) και την προβλεπόμενη «μετάπτωση» έργων στην π.π. 2021-2027, οι 

εκτιμώμενες πληρωμές διαμορφώνονται στο  106,4% ( μικρότερο < 110,0% εκατ. 

€). 

                                                 
9 Πρόκειται για ενταγμένες πράξεις της π.π. 2014-2020, που ωρίμασαν ή/και ξεκίνησε η υλοποίησή 

τους με δαπάνες μετά το 2021 και θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου την π.π. 2021-2027 
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Ειδικότερα, με βάση το Σχέδιο Δράσης Δαπανών, 2 έργα έχουν χαρακτηριστεί 

«phasing» και εκτιμάται ότι θα «επιβαρύνουν» τη νέα π.π. με 26,5 εκατ.€, ενώ άλλο 

1 έργο που θα ολοκληρωθεί στη νέα π.π. θα την «επιβαρύνει με 4,2 εκατ.€ 

 

Άξονας Προτεραιότητας -4- 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 243,5% (κατά 

50,3 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 138,7% (κατά 13,5 εκατ.€).  

Με την προβλεπόμενη στο Σχέδιο Δράσης δυνατότητα υπερ-δέσμευσης (στο 

110,0%), και την προβλεπόμενη «μετάπτωση»  έργων οι εκτιμώμενες πληρωμές 

διαμορφώνονται στο  111,9% ( ελαφρά > 110,0% κατά 0,7 εκατ. €). 

Ειδικότερα, με βάση το Σχέδιο Δράσης Δαπανών, 1 έργο έχει χαρακτηριστεί 

«phasing» και εκτιμάται ότι θα «επιβαρύνει» τη νέα π.π. με 12,5 εκατ.€, ενώ άλλα 

6 έργα που θα ολοκληρωθούν στη νέα π.π. θα την «επιβαρύνουν» με (9,4 +12,0 

εκατ.€) 

 

Άξονας Προτεραιότητας -6- 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 124,9% (κατά 

20,7 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 117,7% (κατά 0,63 εκατ.€). 

 

Στο σύνολο του ΕΤΠΑ  

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 233,4% (κατά 

220,1 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 129,8% (κατά 46,1 εκατ.€).  

Με την προβλεπόμενη στο Σχέδιο Δράσης δυνατότητα υπερ-δέσμευσης (στο 

110,0%), και την προβλεπόμενη «μετάπτωση»  έργων οι εκτιμώμενες πληρωμές 

διαμορφώνονται στο  109,9% ( ~ 110,0% ). 

 

 

Β. Ταμείο ΕΚΤ 

 

Άξονας Προτεραιότητας -5- 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 156,6% (κατά 

0,9 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 131,2% (κατά 11,4 εκατ.€).  

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Σχεδίου Δράσης αναμένεται αφενός να 

επανεκτιμηθεί η περίοδος λειτουργίας των Κοινωνικών δομών που θα ενισχυθεί 
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τελικά από το ΠΕΠ 2014-2020 και αφετέρου να οριστικοποιηθεί η μη δυνατότητα 

έγκαιρης υλοποίησης ορισμένων δράσεων (π.χ. δράσεις κατάρτισης κλπ), 

προκειμένου ο Α.Π. να «κλείσει» με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση στο 110,0% 

περίπου («εξοικονόμιση» 7,7 εκατ.€ συνολικά) 

 

Άξονας Προτεραιότητας -7- 

 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 116,5% (κατά 

0,025 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 100,7%. 

 

Στο σύνολο του ΕΚΤ 

Με βάση τις συνολικές εντάξεις σημειώνεται υπέρβαση πόρων στο 156,4% (κατά 

20,7 εκατ.€), ενώ με βάση τις εκτιμώμενες πληρωμές 31/12/2023 η υπέρβαση 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 131,0% (κατά 11,4 εκατ.€).  

Με την προβλεπόμενη στο Σχέδιο Δράσης δυνατότητα υπερ-δέσμευσης (στο 

110,0%), και την προβλεπόμενη «μετάπτωση»  έργων οι εκτιμώμενες πληρωμές 

διαμορφώνονται στο  109,9% ( ~ 110,0% ). 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να ληφθούν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου ο Α.Π. να «κλείσει» με την προβλεπόμενη 

υπερδέσμευση στο 110,0% περίπου (η απαιτούμενη «εξοικονόμιση» υπολογίζεται 

σε 7,7 εκατ.€ συνολικά). 
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ΣΤ.  Ειδικές Στρατηγικές στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Αναφορικά με τις Ειδικές Στρατηγικές που συνδέονται με το Π.Ε.Π Ι.Ν. 2014-2020 

σημειώνονται τα εξής: 

1. «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS) 

Σε συνέχεια της έγκρισης της RIS: 

 Υλοποιούνται οι πράξεις σε ότι αφορά την «Δημόσια Έρευνα» (Επ.Προτ.1a, 

Προσκλήσεις ΙΟΝ40 και ΙΟΝ51). 

 Εκδόθηκε νέα Πρόσκληση αναφορικά με τις "Συμπράξεις ΜΜΕ με 

Οργανισμούς Έρευνας" (Επ.Προτ.1b), στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν 

16 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 2,3 εκ.€. Αφού 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί 

εμπροσθοβαρώς στη νέα π.π. 

 Υλοποιούνται οι πράξεις σε ότι αφορά την «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 

στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός  - Περιβάλλον» (Επ.Προτ. 2c). 

 Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενεργοποίησης δράσεων «ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας» σε τομείς της RIS, καθώς και η «ανάπτυξη εφαρμογών 

ΤΠΕ από ΜΜΕ» στο πλαίσιο των Επ.Προτ. 3a και 2b αντίστοιχα. Η Δράση 

αναμένεται να υλοποιηθεί στη νέα π.π. 

 Δομή προώθησης της Καινοτομίας: Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί 

εμπροσθοβαρώς στη νέα π.π. 

 ΠΣΕΚ: πλέον λειτουργεί, μετά τη συγκρότησή του (11/2020) 

 Αξιολόγηση RIS: Ολοκληρώθηκε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα η 

εκπόνηση της αξιολόγησης της υλοποίησης της RIS ΠΙΝ 

 Αξιολόγηση και επικαιροποίηση RIS: ανατέθηκε σε εξωτερικό 

εμπειρογνώμονα και ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της αξιολόγησης της 

υλοποίησης της RIS ΠΙΝ. Επίσης με βάση ευρεία διαδικασία διαβούλευσης / 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» εκπονήθηκε / επικαιροποιήθηκε η (νέα) 

περιφερειακή διάσταση της RIS. 

2. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο του ΕΠ έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η υλοποίηση 4 Ο.Χ.Ε., ως 

ακολούθως: 

 «ΟΧΕ της περιοχής Παλικής Κεφαλονιάς». Η Τοπική Στρατηγική εγκρίθηκε 

τον 12/ 2017 και τον 09/2018 συγκροτήθηκε το σύστημα «Σχεδιασμού, 
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παρακολούθησης και Αξιολόγησης». Τον 10/2020 ανασυγκροτήθηκε η 

Τοπική Ομάδα Σχεδιασμού. Δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση.  

 «ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας». Η Τοπική Στρατηγική εγκρίθηκε τον 06/2018 και 

ακολούθησε ο ορισμός της Αστικής Αρχής. Έως 12/2021 έχουν ενταχθεί στο 

ΠΕΠ Ι.Ν.  10 πράξεις συνολικού Π/Υ (Δ.Δ.) 21,17 εκ.€. Αναμένεται να 

συνεχιστεί και κατά τη νέα π.π., αφού (ενδεχομένως) επικαιροποιηθεί. 

 «ΟΧΕ ανατολικού παράκτιου τόξου της Λευκάδας». Τον 09/2018 εκδόθηκε 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την Ο.Χ.Ε. 

Λευκάδας. Τον 4/2019 υποβλήθηκε η Τοπική Στρατηγική. 

 «ΟΧΕ Ζακύνθου». Εντός του 2018 εντάχθηκε στην Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ 

η εκπόνηση μελέτης για την Τοπική Στρατηγική, η οποία ολοκληρώθηκε στο 

τέλος του 2020. 

Σημειώνεται ότι για τις 2 τελευταίες Στρατηγικές δεν προχώρησαν οι 

διαδικασίες γιατί στο μεταξύ ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2021-2027, με διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο 

σχεδιασμό των ΟΧΕ και ΒΑΑ.  

3. «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη» (ΠΕΣΚΕ).  

Σε συνέχεια της έγκρισης της ΠΕΣΚΕ: 

 "Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης": Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό της Περιφέρειας, το εν λόγω Παρατηρητήριο εντάσσεται στο έργο 

της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας. Για 

την ενίσχυση της λειτουργίας του εντάχθηκε στο ΠΕΠ τον 5/2019 σχετική 

πράξη. Πρόσφατα ξεκίνησε  λειτουργία του, η οποία προβλέπεται να 

συνεχιστεί  στο πλαίσιο και της νέας π.π. 

 Ενεργοποίηση Δράσεων: σχετικές δράσεις έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των 

Επ.Προτ.9i (Εναρμόνιση και δράσεις για την επαγγελματική ένταξη ανέργων 

ευπαθών ομάδων-Πρόσκληση ΙΟΝ69), 9ii (Κέντρα Κοινότητας), 9iii 

(Εναρμόνιση ΑΜΕΑ, Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, Συμβουλευτικά Κέντρα / Ξενώνες για τις 

κακοποιημένες γυναίκες, ΣΥΔ ΑμεΑ, καθώς και Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας  ΑμεΑ) και 9iv (δομές Παροχής Βασικών αγαθών, δομές για 

Αστέγους, Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων, πρόσβαση σε 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας - λειτουργία  Τοπικών Ομάδων Υγείας) κλπ 
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4. «Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ» 

 Η σχετική Μελέτη διάγνωσης αναγκών για τα Ιόνια Νησιά εγκρίθηκε από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν. το 12/2017. 

 Εντός του 2021 εξειδικεύτηκε η Δράση για τη δημιουργία Μηχανισμού 

Διάγνωσης Αναγκών, που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός της νέας π.π. 

 Εντός του 2019 εντάχθηκαν 2 πράξεις, ενώ τον 11/2021 εντάχθηκαν ακόμη 

4 πράξεις (με ενεργητικές πολιτικές προώθησης στην απασχόληση) στο 

πλαίσιο της Επ.Προτ. 8i. 

 

Ζ. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2021 

 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2021 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 

Ιούνιο του 2022 και αφορά στην περίοδο υλοποίησης έως 31/12/2021. 

Σύμφωνα με αυτήν: 

Το εγκεκριμένο (2014) Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας  με 

συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 201.696.536,00 € εκ των οποίων τα 161.357.226,00 € 

αποτελούν Κοινοτική Συμμετοχή (Κ.Σ.). 

Κατά την 8ετία 2014-2021 εξειδικεύτηκαν (έως 12/2021) συνολικά 484.860.579.00€ σε όρους Δ.Δ.(το 240,4% 

της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ). 

Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 107 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 455.469.168,00€ (το 225,8% 

της συνολικής Δ.Δ.), ενώ εντάχθηκαν 3.071 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 437.357.963,18 € (το 

216,8% της συνολικής Δ.Δ.). 

Τα συνολικά ποσά των Νομικών Δεσμεύσεων (Ν.Δ.) έως 31/12/2021 ανέρχονται σε 266.519.053,62€ (το 132,1% 

της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ), ενώ οι συνολικές Πληρωμές ανέρχονται σε 117.375.800,83€ (το 58,2%% της 

συνολικής Δ.Δ.). 

Ειδικότερα, το έτος 2021: 

 εξειδικεύτηκαν  3.950.750,00€ (το 0,8% της συνολικής εξειδίκευσης Δ.Δ.) 

 εκδόθηκαν 7 νέες Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 6.273.670,00€ (το 1,3% του συνόλου του π/υ των 

Προσκλήσεων (Δ.Δ.), ενώ εντάχθηκαν 2.425 νέες Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 

64.419.262,62€ (το 14,7%  του συνολικού π/υ των εντάξεων). 

 οι Ν.Δ. που αναλήφθηκαν το 2021 ανήλθαν σε 64.752.272,98€ (το 24,3% επί των συνολικών Ν.Δ.) και 

οι Πληρωμές σε 29.800.153,72€ (το 25,4% επί των συνολικών Πληρωμών). 

Β.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Αναφορικά με τις Ειδικές Στρατηγικές που συνδέονται με το Π.Ε.Π σημειώνονται τα εξής: 

1. «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS) 

Σε συνέχεια της έγκρισης της RIS: 

 Υλοποιούνται οι πράξεις σε ότι αφορά την «Δημόσια Έρευνα» (Επ.Προτ.1a, Προσκλήσεις ΙΟΝ40 και 

ΙΟΝ51). 
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 Εκδόθηκε νέα Πρόσκληση αναφορικά με τις "Συμπράξεις ΜΜΕ με Οργανισμούς Έρευνας" 

(Επ.Προτ.1b), στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν 16 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 

2,3 εκ.€. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί εμπροσθοβαρώς στη 

νέα π.π. 

 Υλοποιούνται οι πράξεις σε ότι αφορά την «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς Τουρισμός 

– Πολιτισμός  - Περιβάλλον» (Επ.Προτ. 2c). 

 Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενεργοποίησης δράσεων «ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» σε 

τομείς της RIS, καθώς και η «ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ από ΜΜΕ» στο πλαίσιο των Επ.Προτ. 3a και 

2b αντίστοιχα.Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί στη νέα π.π. 

 Δομή προώθησης της Καινοτομίας: Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί εμπροσθοβαρώς στη νέα π.π. 

 ΠΣΕΚ: πλέον λειτουργεί, μετά τη συγκρότησή του (11/2020) 

 Αξιολόγηση RIS: Ολοκληρώθηκε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα η εκπόνηση της αξιολόγησης της 

υλοποίησης της RIS ΠΙΝ 

2. Ολοκληρωμένη Προσέγγισης στην Εδαφική Ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο του ΕΠ έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η υλοποίηση 4 Ο.Χ.Ε., ως ακολούθως: 

 «ΟΧΕ της περιοχής Παλικής Κεφαλονιάς». Η Τοπική Στρατηγική εγκρίθηκε τον 12/ 2017 και τον 

09/2018 συγκροτήθηκε το σύστημα «Σχεδιασμού, παρακολούθησης και Αξιολόγησης». Τον 6/2020 

εντάχθηκε 1 πράξη Π/Υ 0,93 εκ.€ (6e). Εξετάζεται από την ανασυγκροτηθήσα (10/2020) Τοπική 

Ομάδα Σχεδιασμού η μερική τροποποίηση της Στρατηγικής.  

 «ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας». Η Τοπική Στρατηγική εγκρίθηκε τον 06/2018 και ακολούθησε ο ορισμός της 

Αστικής Αρχής. Έως 12/2021 έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν.  10 πράξεις συνολικού Π/Υ (Δ.Δ.) 21,17 

εκ.€. Αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα π.π., αφού (ενδεχομένως) επικαιροποιηθεί. 

 «ΟΧΕ ανατολικού παράκτιου τόξου της Λευκάδας». Τον 09/2018 εκδόθηκε πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την Ο.Χ.Ε. Λευκάδας. Τον 4/2019 υποβλήθηκε η 

Τοπική Στρατηγική. 

 «ΟΧΕ Ζακύνθου». Εντός του 2018 εντάχθηκε στην Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ η εκπόνηση μελέτης 

για την Τοπική Στρατηγική, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020. 

3. «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη» (ΠΕΣΚΕ).  

Σε συνέχεια της έγκρισης της ΠΕΣΚΕ: 

 "Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης": Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας, 

το εν λόγω Παρατηρητήριο εντάσσεται στο έργο της στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας της Περιφέρειας. Για την ενίσχυση της λειτουργίας του εντάχθηκε στο ΠΕΠ τον 5/2019 

σχετική πράξη. Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας π.π. 

 Ενεργοποίηση Δράσεων: σχετικές δράσεις υλοποιούνται έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των Επ.Προτ.9i 

(Εναρμόνιση και δράσεις για την επαγγελματική ένταξη ανέργων ευπαθών ομάδων-Πρόσκληση 

ΙΟΝ69), 9ii (Κέντρα Κοινότητας), 9iii (Εναρμόνιση ΑΜΕΑ, Υποστήριξη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, Συμβουλευτικά Κέντρα / Ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες, ΣΥΔ ΑμεΑ, 

καθώς και ΚΔΗΦ  ΑμεΑ) και 9iv (δομές Παροχής Βασικών αγαθών, δομές για Αστέγους, ΚΗΦΗ 

λειτουργία  Τοπικών Ομάδων Υγείας) κλπ 

4. «Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ» 

 Η σχετική Μελέτη διάγνωσης αναγκών για τα Ιόνια Νησιά εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Ι.Ν. το 12/2017. 

 Εντός του 2021 εξειδικεύτηκε η Δράση για τη δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών, που 

αναμένεται να υλοποιηθεί εντός της νέας π.π. 

 Εντός του 2019 εντάχθηκαν 2 πράξεις, ενώ τον 11/2021 εντάχθηκαν ακόμη 4 πράξεις στο πλαίσιο της 

8i. 

Γ.ΜΕΣΑ Χρηματο-οικονομικής Τεχνικής 

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΙΝ χρησιμοποιούνται τα εξής: 

 Το "Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ" για δράσεις «ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». 

 Το "Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ" για τη δράση «αξιοποίησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον 

τομέα της κατοικίας». 
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Δ. ΠΑΝΔΗΜΙΑ Covid-19 

Από τους πρώτους μήνες του 2020 η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 είχε σημαντικές επιπτώσεις στον 

κοινωνικο-οικονομικό ιστό. Για το λόγο αυτό προωθήθηκαν (και) μέσω του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 σημαντικές 

δράσεις: 

-αφενός για τη στήριξη των επιχειρήσεων της ΠΙΝ που επλήγησαν από την πανδημία (τον 10/2020 εκδόθηκε η 

Πρόσκληση ΙΟΝ97 με συνολικό Π/Υ Δ.Δ. 14,0 εκ.€ (ΕΤΠΑ), για την παροχή στήριξης στις ΜΜΕ με τη μορφή 

της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Τον 8/2021 ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανήλθε σε 30,0 εκατ.€, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση για ενίσχυση ΜΜΕ. Εντός του 2021 ενισχύθηκαν 2.398 

ΜΜΕ με 30,17 εκατ.€, συνολικά. 

-αφετέρου για τη στήριξη του περιφερειακού συστήματος Υγείας με ιατρικό κλπ προσωπικό (8,16 εκατ.€) 

Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 

Εντός του 2021 πραγματοποιήθηκε η 5η αναθεώρηση του ΠΕΠ,  με στόχο την αντιμετώπιση των αλλαγών στο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τις οποίες επέφερε η πανδημία (κυρίως οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τον 

μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην περιφερειακή οικονομία μέσα από την στήριξη της 

επιχειρηματικότητας), αλλά και γενικότερα τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, 

σε συνδυασμό με τη μείωση των υπερδεσμεύσεων. 

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

Η πρόοδος όσον αφορά στην υλοποίηση του ΠΕΠ συνεχίστηκε και το 2021, ενώ μέτρα που 

ελήφθησαν  αποτελούν: 

--η περαιτέρω ενεργοποίησή του με βάση το αναλυτικό "Σχέδιο Δράσης 2019" και το επικαιροποιημένο "Σχέδιο 

Δράσης Δαπανών". 

-η χρησιμοποίηση Ενδιάμεσων Φορέων για την ενεργοποίηση δράσεων (π.χ. ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

μέσω ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΦΕΠΑΕ κλπ.) 

-η συνεχιζόμενη ενίσχυση των Δικαιούχων μέσω δράσης Τεχνικής Βοήθειας με φορέα τη ΜΟΔ ΑΕ 

 

 

 

10/11/2022 

ΜΟΝΑΔΑ Α 

  


