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ΟιΟι ΟλοκληρωμένεςΟλοκληρωμένες ΧωρικέςΧωρικές ΕπενδύσειςΕπενδύσεις ((ΟΧΕΟΧΕ) ) στηνστην ΠΙΝΠΙΝ (1/2)(1/2)

Οι ΟΧΕ αποτελούν Ειδικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για

την εφαρμογή Αναπτυξιακών Στρατηγικών σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα

προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. 

Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση

συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, 

με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των

αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.

Ειδικότερα για τις ΟΧΕ το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπει την εφαρμογή τους στον

γενικό χωρικό τύπο «υπο-περιφερειακές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις, 

όπου την πρωτοβουλία του σχεδιασμού αναλαμβάνει η Περιφέρεια». Πιο συγκεκριμένα, το

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων προτείνει την προώθηση παρεμβάσεων ΟΧΕ στα ακόλουθα επιλεγμένα

τμήματα του χώρου
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ΟιΟι ΟλοκληρωμένεςΟλοκληρωμένες ΧωρικέςΧωρικές ΕπενδύσειςΕπενδύσεις στηνστην ΠΙΝΠΙΝ (2/2)(2/2)

Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ειδικότερα προβλέπει την προώθηση παρεμβάσεων ΟΧΕ στα ακόλουθα
επιλεγμένα τμήματα του χώρου:

Παράκτιες περιοχές, με αναπτυξιακή δυναμική στη θαλάσσια οικονομία: η εδαφική
επένδυση αφορά σε δράσεις που άπτονται της θαλάσσιας οικονομίας (θαλάσσιος & 
παράκτιος τουρισμός, περιβάλλον & πολιτισμός κλπ.).

Παράκτιες περιοχές με επέκταση στην ενδοχώρα: περιοχές με προοπτικές οικολογικού -
τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου προκύπτουν σημαντικές δυνατότητες διαφοροποίησης του
τουριστικού προϊόντος και προώθησης του θεματικού ποιοτικού τουρισμού (π.χ. 
οικολογικός)

Αστικές περιοχές (κυρίως σε μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις): περιοχές με πλούσιο
πολιτιστικό απόθεμα, όπου προτείνεται η εμβάθυνση στο πλαίσιο της δημιουργικής & 
πολιτιστικής οικονομίας, δηλαδή η διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος και της
ιδιαίτερης ταυτότητας με την επιχειρηματική αξιοποίηση

Αστικές περιοχές (κυρίως σε ημιαστικές, μικρότερης κλίμακας συγκεντρώσεις), που
αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παραγωγικής ανασύνταξης, που ενδεχομένως
επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους
(π.χ. σεισμοί), όπου η ανασυγκρότησή τους εστιάζει στο εγχείρημα της ανάδειξης του
φυσικού κινδύνου σε «πλεονέκτημα»

3



ΟλοκληρωμένηΟλοκληρωμένη ΧωρικήΧωρική ΕπένδυσηΕπένδυση στηστη χερσόνησοχερσόνησο τηςτης ΠαλικήςΠαλικής

Η περιοχή της χερσονήσου της Παλικής βρίσκεται στο επίκεντρο της σεισμικής διαδικασίας

της περιοχής του Ιονίου και χωρίς αμφιβολία ανταποκρίνεται σε εκείνον τον χωρικό τύπο

εφαρμογής των ΟΧΕ (περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους) της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής

που περιγράφεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. 

Με αιτιολογημένη εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ και απόφαση της 1ης

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Μάιος 2015) εγκρίθηκε η εξειδίκευση

της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στη χερσόνησο της Παλικής, δηλαδή δόθηκε το

τυπικό “πράσινο” φως για την εκκίνηση των διαδικασιών ωρίμανσης της στρατηγικής και

σχεδιασμού των προτεινόμενων.

Η ΟΧΕ της χερσονήσου Παλικής προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων

Νήσων, ενώ προτείνεται να συμβάλουν χρηματοδοτικά το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», και δυνητικά τα Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
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Εξειδίκευση του ΠΕΠ ΠΙΝ



ΣτόχοιΣτόχοι ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής ΟλοκληρωμένηςΟλοκληρωμένης ΧωρικήςΧωρικής ΕπένδυσηςΕπένδυσης

Με βάση τα κρίσιμα ζητήματα και τις προκλήσεις της περιοχής, καθώς και τα συμπεράσματα των
εργασιών της Τ.Ο.Δ., Στρατηγικός Στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην περιοχή
της Παλικής Κεφαλονιάς είναι η αξιοποίηση των στοιχείων ενός φυσικού κινδύνου, ο οποίος
αποτελεί μειονέκτημα για την περιοχή, και η μετατροπή τους σε πλεονέκτημα για την βιώσιμη
διαβίωση των κατοίκων και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Ως Όραμα της Στρατηγικής της ΟΧΕ προτείνεται :

5

Όραμα και Αναπτυξιακοί Στόχοι

Για την επίτευξη του Οράματος της Στρατηγικής, προτείνονται οι εξής τρεις Αναπτυξιακοί Στόχοι: 

Η μετατροπή του μειονεκτήματος του φυσικού κινδύνου που απειλεί την
περιοχή σε ευκαιρία βιώσιμης διαβίωσης, διεύρυνσης του αναπτυξιακού

μοντέλου και ευημερίας των κατοίκων

1ος Αναπτυξιακός Στόχος
Δημιουργία αναπτυξιακών

πόλων στην περιοχή της
Παλικής

2ος Αναπτυξιακός Στόχος
Αξιοποίηση των ιδιαίτερων

περιβαλλοντικών και
οικιστικών πόρων

3ος Αναπτυξιακός Στόχος
Βελτίωση της ασφάλειας
και της ποιότητας ζωής
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ΣτόχοιΣτόχοι ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής ΟλοκληρωμένηςΟλοκληρωμένης ΧωρικήςΧωρικής ΕπένδυσηςΕπένδυσης

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Άξονες Προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα
ενταχθούν Κατηγορίες Δράσεων για την επίτευξή τους και την υλοποίηση της Στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής.
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Ανάλυση Στρατηγικής (1 από 2)

1ος Αναπτυξιακός Στόχος
Δημιουργία αναπτυξιακών πόλων

στην περιοχή της Παλικής

2ος Αναπτυξιακός Στόχος
Αξιοποίηση των ιδιαίτερων

περιβαλλοντικών και οικιστικών
πόρων

3ος Αναπτυξιακός Στόχος
Βελτίωση της ασφάλειας και της

ποιότητας ζωής

Άξονας Προτεραιότητας 1
Αξιοποίηση νέων

τεχνολογιών, έρευνας και
καινοτομίας για τη

δημιουργία πόλων έλξης

Άξονας Προτεραιότητας 2 
Ενίσχυση της

απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας για

την αξιοποίηση ιδιαίτερων
περιβαλλοντικών και

οικιστικών πόρων

Άξονας Προτεραιότητας 3 
Αναβάθμιση δομών και

υποδομών για τη
βελτίωση της ασφάλειας
και της ποιότητας ζωής



ΣτόχοιΣτόχοι ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής ΟλοκληρωμένηςΟλοκληρωμένης ΧωρικήςΧωρικής ΕπένδυσηςΕπένδυσης

Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας και Προτεινόμενες Κατηγορίες Δράσεων.
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Ανάλυση Στρατηγικής (2 από 2)
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Ειδικός Στόχος 1.1: Αύξηση ερευνητικής
αντισεισμικής δραστηριότητας

Ειδικός Στόχος 1.2: Αύξηση επισκεψιμότητας
περιοχής και ικανοτήτων μετάδοσης εμπειρίας & 
γνώσης

Ειδικός Στόχος 2.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση
φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικών / 
αρχιτεκτονικών τοποσήμων

Ειδικός Στόχος 2.2: Αύξηση του τοπικού
εισοδήματος και της απασχόλησης

Ειδικός Στόχος 3.1: Προστασία των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού από τα φυσικά φαινόμενα

Ειδικός Στόχος 3.2: Βελτίωση των δομών και
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας

Ειδικός Στόχος 3.3: Προστασία βασικών δημόσιων
υποδομών στην περιοχή της Παλικής από τους
σεισμούς

Άξονας Προτεραιότητας 1
Αξιοποίηση νέων

τεχνολογιών, έρευνας και
καινοτομίας για τη

δημιουργία πόλων έλξης

Άξονας Προτεραιότητας 2 
Ενίσχυση της

απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας για

την αξιοποίηση ιδιαίτερων
περιβαλλοντικών και
πολιτιστικών πόρων

Άξονας Προτεραιότητας 3 
Αναβάθμιση δομών και

υποδομών για τη βελτίωση
της ασφάλειας και της

ποιότητας ζωής

Κατηγορία Δράσης 1.1.1: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών
και δικτύων πρόγνωσης σεισμικών καταστροφών

Κατηγορία Δράσης 1.2.1: Ενίσχυση υποδομών και δράσεων
ανάδειξης, προβολής και αντιμετώπισης του σεισμικού
φαινομένου

Κατηγορία Δράσης 2.2.1: Επιχειρηματική αξιοποίηση των
περιβαλλοντικών πόρων της Παλικής

Κατηγορία Δράσης 3.1.1: Δράσεις προστασίας των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τους σεισμούς

Κατηγορία Δράσης 3.2.1: Ενίσχυση των δομών και των
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας

Κατηγορία Δράσης 3.3.1: Σεισμική θωράκιση βασικών
δημόσιων υποδομών Παλικής

Κατηγορία Δράσης 2.1.1: Δράσεις ανάδειξης και αξιοποίησης
ιαματικών πηγών της Παλικής

Κατηγορία Δράσης 2.1.2: Ενίσχυση δράσεων περιηγητικού
τουρισμού – Ανάδειξη γεώτοπων, υγρότοπων και
βιοποικιλότητας

Κατηγορία Δράσης 2.1.3: Ανάδειξη της ιστορίας και της
φυσιογνωμίας της προσεισμικής χερσονήσου Παλικής με τη
χρήση ΤΠΕ



ΑνάλυσηΑνάλυση ΣχεδίουΣχεδίου ΔράσηςΔράσης ΟΧΕΟΧΕ ΠαλικήςΠαλικής ανάανά ΆξοναΆξονα ΠροτεραιότηταςΠροτεραιότητας
Ενδεικτικές Δράσεις (1 από 3)
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Κατηγορία Δράσης 1.1.1: Ενίσχυση
ερευνητικών υποδομών και δικτύων
πρόγνωσης σεισμικών καταστροφών

Κατηγορία Δράσης 1.2.1: Ενίσχυση
υποδομών και δράσεων ανάδειξης, 
προβολής και αντιμετώπισης του
σεισμικού φαινομένου

• Ενίσχυση τοπικού δικτύου ερευνητικών
υποδομών ανάλυσης σεισμικής
δραστηριότητας

• Ανάπτυξη δικτύων γνώσης αντιμετώπισης
κινδύνων σεισμικών καταστροφών

• Διαδραστικό Μουσείο Σεισμολογίας
• Κέντρο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 

μαθητών, πολιτών, υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης

Άξονας Προτεραιότητας 1
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία πόλων έλξης



ΑνάλυσηΑνάλυση ΣχεδίουΣχεδίου ΔράσηςΔράσης ΟΧΕΟΧΕ ΠαλικήςΠαλικής ανάανά ΆξοναΆξονα ΠροτεραιότηταςΠροτεραιότητας
Ενδεικτικές Δράσεις (2 από 3)
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Άξονας Προτεραιότητας 2 
Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση ιδιαίτερων

περιβαλλοντικών και οικιστικών πόρων

Κατηγορία Δράσης 2.2.1: Επιχειρηματική
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων
της Παλικής

Κατηγορία Δράσης 2.1.1: Δράσεις
ανάδειξης και αξιοποίησης ιαματικών
πηγών της Παλικής

Κατηγορία Δράσης 2.1.2: Ενίσχυση
δράσεων περιηγητικού τουρισμού –
Ανάδειξη γεώτοπων, υγρότοπων και
βιοποικιλότητας

Κατηγορία Δράσης 2.1.3: Ανάδειξη της
ιστορίας και της φυσιογνωμίας της
προσεισμικής χερσονήσου Παλικής με τη
χρήση ΤΠΕ

• Δράσεις προσδιορισμού και τεκμηρίωσης γεωτόπων
και γεωδιαδρομών & παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας της Παλικής

• Δράσεις ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών της
Παλικής

• Δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Αποθετήριου
Ληξουρίου

• Ανάδειξη του Ληξουρίου με τη χρήση τεχνολογιών
Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

• Μελέτη διάγνωσης επιχειρηματικών ευκαιριών και
αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς
συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής

• Ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στους
τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής

• Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης και προσέλκυσης
ανθρώπινου δυναμικού

• Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ιαματικών πηγών



ΑνάλυσηΑνάλυση ΣχεδίουΣχεδίου ΔράσηςΔράσης ΟΧΕΟΧΕ ΠαλικήςΠαλικής ανάανά ΆξοναΆξονα ΠροτεραιότηταςΠροτεραιότητας
Ενδεικτικές Δράσεις (3 από 3)

Άξονας Προτεραιότητας 3 
Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής

Κατηγορία Δράσης 3.1.1: Δράσεις
προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων από τους σεισμούς

Κατηγορία Δράσης 3.2.1: Ενίσχυση των
δομών και των υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας

Κατηγορία Δράσης 3.3.1: Σεισμική
θωράκιση βασικών δημόσιων υποδομών
Παλικής

• Μελέτη και εφαρμογή συστήματος τηλε-
ειδοποίησης για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

• Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικού Συστήματος
Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου στην περιοχή

• Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών και των φορέων
της περιοχής

• Δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην
περιοχή της Παλικής (περιφερειακή οδός Παλικής)

• Δράσεις ανάδειξης οικιστικού ιστού και
αντισεισμικής προστασίας Ληξουρίου

• Ανάπλαση παραλιακού μετώπου πόλεως
Ληξουρίου

• Πρόσβαση στην παραλία Πλατιά Άμμος



ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός καικαι ΠηγέςΠηγές ΧρηματοδότησηςΧρηματοδότησης ΟΧΕΟΧΕ (1 (1 απόαπό 2)2)

Προϋπολογισμός Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής
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 Π/Υ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία πόλων έλξης 1.500.000 

Ειδικός Στόχος 1.1: Αύξηση ερευνητικής αντισεισμικής δραστηριότητας 300.000 

Ειδικός Στόχος 1.2: Αύξηση επισκεψιμότητας  περιοχής και ικανοτήτων μετάδοσης εμπειρίας & γνώσης 1.200.000 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση ιδιαίτερων 
περιβαλλοντικών και οικιστικών πόρων 

2.569.000 

Ειδικός Στόχος 2.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικών / αρχιτεκτονικών  τοποσήμων 1.205.000 

Ειδικός Στόχος 2.2: Αύξηση του τοπικού εισοδήματος και της απασχόλησης 1.364.000 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής 41.210.000 

Ειδικός Στόχος 3.1: Προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τα φυσικά φαινόμενα 230.000 

Ειδικός Στόχος 3.2: Βελτίωση των δομών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας  480.000 

Ειδικός Στόχος 3.3: Προστασία και αναβάθμιση βασικών δημόσιων υποδομών της Παλικής  40.500.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.279.000 

 

Προϋπολογισμός Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής



ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός καικαι ΠηγέςΠηγές ΧρηματοδότησηςΧρηματοδότησης ΟΧΕΟΧΕ (2 (2 απόαπό 2)2)

Πηγές Χρηματοδότησης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής
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Πηγές Χρηματοδότησης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής

 Π/Υ 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία πόλων έλξης 

Ειδικός Στόχος 1.1: Αύξηση ερευνητικής αντισεισμικής δραστηριότητας 

Κ.Δ. 1.1.1: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δικτύων πρόγνωσης σεισμικών καταστροφών 300.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Ειδικός Στόχος 1.2: Αύξηση επισκεψιμότητας  περιοχής και ικανοτήτων μετάδοσης εμπειρίας & γνώσης 

Κ.Δ. 1.2.1: 
Ενίσχυση υποδομών και δράσεων ανάδειξης, προβολής  και αντιμετώπισης του σεισμικού 
φαινομένου 

1.200.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:  Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και 
οικιστικών πόρων 

Ειδικός Στόχος 2.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικών / αρχιτεκτονικών  τοποσήμων 

Κ.Δ. 2.1.1: Δράσεις ανάδειξης μορφών ιαματικού τουρισμού στην Παλική 60.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Κ.Δ. 2.1.2: Ενίσχυση δράσεων περιηγητικού τουρισμού – Ανάδειξη γεώτοπων, υγρότοπων και βιοποικιλότητας 490.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Κ.Δ. 2.1.3: Ανάδειξη της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της προσεισμικής χερσονήσου Παλικής με τη χρήση ΤΠΕ 655.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Ειδικός Στόχος 2.2: Αύξηση του τοπικού εισοδήματος και της απασχόλησης 

Κ.Δ. 2.2.1: Επιχειρηματική αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων της Παλικής 1.260.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής 

Ειδικός Στόχος 3.1: Προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τα φυσικά φαινόμενα 

Κ.Δ. 3.1.1: Δράσεις προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τους σεισμούς 230.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Ειδικός Στόχος 3.2: Βελτίωση των δομών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας  

Κ.Δ. 3.2.1: Ενίσχυση των δομών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας 480.000 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Ειδικός Στόχος 3.3: Προστασία και αναβάθμιση βασικών δημόσιων υποδομών της Παλικής  

Κ.Δ. 3.3.1: Αναβάθμιση και σεισμική θωράκιση βασικών υποδομών Παλικής 40.500.000 
ΠΕΠ ΙΝ & 

Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ 
 



ΣύστημαΣύστημα ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης (1/2)(1/2)

Το Σύστημα Διακυβέρνησης της ΟΧΕ Παλικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) επίπεδα:

α) Σχεδιασμός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας Στρατηγικής)

β) Διαχείριση της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας Διαχείρισης)

γ) Υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορείς υλοποίησης)

Η ΟΧΕ θα είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της ΕΥΔ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, με Φορέα Στρατηγικής
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Φορείς
Υλοποίησης τους Δικαιούχους των έργων / πράξεων, που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Σχέδιο
Δράσης της ΟΧΕ Παλικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες του κάθε επιπέδου του Συστήματος Διακυβέρνησης είναι οι εξής:

Φορέας Στρατηγικής (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης
σε συνεργασία με το Δ. Κεφαλονιάς και τους τοπικούς Φορείς)

•Συντονίζει τη διαδικασία εκπόνησης του Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Παλικής

•Υποβάλλει το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης της ΟΧΕ, μετά από σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ
Ιονίων Νήσων

•Παρακολουθεί και μεριμνά για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου από την ΕΥΔ του
ΠΕΠ Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης

•Μεριμνά για την προσαρμογή του Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης, είτε κατόπιν σχετικής απαίτησης
της ΕΥΔ, είτε κατόπιν πρότασης δικής του προς την ΕΥΔ και αποδοχής / έγκρισης αυτής της
πρότασης από την ΕΥΔ.
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Φορέας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020)

Έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο περί
διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία παρεμβάσεων
και ειδικότερα:

•Εκδίδει Προσκλήσεις προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων
χρηματοδότησης των έργων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της ΟΧΕ.

•Αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης των έργων/πράξεων, σύμφωνα με
κριτήρια που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

•Εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης των έργων/πράξεων στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

•Παρακολουθεί την υλοποίηση των ενταγμένων στο ΠΕΠ πράξεων / έργων

Στα καθήκοντα της ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων περιλαμβάνεται και η διαχείριση των κρατικών
ενισχύσεων (μέριμνα για την εξειδίκευση του πλαισίου των ενισχύσεων, έκδοση Προσκλήσεων
υποβολής και αξιολόγηση προτάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων).  

Φορείς Υλοποίησης

Είναι οι αρμόδιοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Φορείς για την υλοποίηση των έργων, 
που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Αναλυτικό
Σχέδιο Δράσης.

Οι κατά περίπτωση Φορείς Υλοποίησης ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση της ΕΥΔ, μεταξύ των
Δυνητικών Δικαιούχων των έργων/πράξεων που περιγράφονται στο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης της
ΟΧΕ, και αναλαμβάνουν όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπουν οι Κανονισμοί των
ΕΔΕΤ, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των συγχρηματοδοτούμενων από τα ΕΔΕΤ
Προγραμμάτων, καθώς και το αντίστοιχο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.
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ΣύστημαΣύστημα ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης (2/2)(2/2)



ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες ΔιαβούλευσηςΔιαβούλευσης (1/2)(1/2)

Εξειδίκευση της ΟΧΕ

•Με αιτιολογημένη εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ και απόφαση της 1ης
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Μάιος 2015) εγκρίθηκε η εξειδίκευση της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στη χερσόνησο της Παλικής, δηλαδή δόθηκε το τυπικό
“πράσινο” φως για την εκκίνηση των διαδικασιών ωρίμανσης της στρατηγικής και σχεδιασμού των
προτεινόμενων.

Διασφάλιση της Συμμετοχής της Τοπικής Κοινωνίας – Οικονομίας με την Συγκρότηση της
Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης (Τ.Ο.∆.) 

•Ρόλος της Τ.Ο.∆., η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
(Ιανουάριος 2016), είναι η διασφάλιση της εμπλοκής των τοπικών φορέων της περιοχής Παλικής
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης µε σημείο
αναφοράς την εν λόγω περιοχή, µέσω διαδικασίας διαβούλευσης σε όλα τα «κρίσιμα» στάδια.

•Μέλη της είναι Εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών και φορέων (Περιφέρεια, Δήμος Κεφαλονιάς, Δ.Κ. 
Ληξουρίου, Επιμελητήριο / Τεχνικό Επιμελητήριο / Ένωση Ξενοδόχων & Ενιαίος Γεωργικός
Συνεταιρισμός Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των
Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», Πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ», Φιλαρμονική και
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου). 
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ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες ΔιαβούλευσηςΔιαβούλευσης (2/2)(2/2)

Σύσκεψη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Τοπικούς Φορείς

•Πραγματοποιήθηκε στο Ληξούρι η 1η συνάντηση διαλόγου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με
τους Τοπικούς Φορείς και κατοίκους της περιοχής, όπου ο Περιφερειάρχης εισηγήθηκε το πλαίσιο
και τις ενέργειες για το σχεδιασμό έως την έναρξη της υλοποίησης της ΟΧΕ

Εργασίες Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης

•Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις της Τ.Ο.Δ. (Ιούλιος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος
2016), με τη συμμετοχή εκπροσώπων και λοιπών φορέων μη μελών της Τ.Ο.Δ. (ΕΦΔ Αίνου, 
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Παλικής,  Παραγωγικοί Φορείς).

•Στις εργασίες της Ο.Τ.Δ. συζητήθηκαν οι βασικοί Άξονες Προτεραιότητας της ΟΧΕ, κατατέθηκαν
και συζητήθηκαν πληθώρα σημειωμάτων/προτάσεων, τόσο εκπροσώπων τοπικών φορέων, όσο
και Ερευνητικών Φορέων εθνικής εμβέλειας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής κ.α.).
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ΣτρατηγικήΣτρατηγική ΟλοκληρωμένηςΟλοκληρωμένης ΧωρικήςΧωρικής ΕπένδυσηςΕπένδυσης

ΚρίσιμαΚρίσιμα ΖητήματαΖητήματα

1.1.ΈγκαιρηΈγκαιρη ωρίμανσηωρίμανση δράσεωνδράσεων και διασφάλιση της υλοποίησης τους εντός
της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

2.2.ΑξιολόγησηΑξιολόγηση ΔυνατότητωνΔυνατότητων ΠρόσθετηςΠρόσθετης ΧρηματοδότησηςΧρηματοδότησης, , για την κάλυψη
των αυξημένων αναγκών, πέραν του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και ενδεικτικά από
άλλα εθνικά (ΕΠΑνΕΚ, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), αλλά και Διακρατικά (Εδαφικής
Συνεργασίας,), καθώς και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Horizon).

3.3.ΒέλτιστηΒέλτιστη ΑξιοποίησηΑξιοποίηση / / ΚατανομήΚατανομή τωντων ΠόρωνΠόρων, με κατά προτεραιότητα
χρηματοδοτική ενίσχυση εκείνων των Δράσεων που δυνητικά μπορούν να
παράγουν σημαντικά και μόνιμα αποτελέσματα στην περιοχή
παρέμβασης.

4.4.ΔυνατότηταΔυνατότητα επικαιροποίησηςεπικαιροποίησης του Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης, με την
ένταξη έργων/παρεμβάσεων που αναδείχθηκαν/προτάθηκαν κατά τη
διαδικασία διαβούλευσης της στρατηγικής της ΟΧΕ.
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Ολοκλήρωση και Υλοποίηση της Στρατηγικής


