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      ΣΧΕΔΙΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑ, ….-01-2019 

Αρ. Πρωτ.: ……………. 

Ταχ. Δ/νση      : Αλυκές - Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας  : 49100 – Κέρκυρα 
Πληρ. : Π. Βαρσάκη 
Τηλέφωνο       : 2661031696 
E-mail              : pin@pin.gov.gr   
 

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

Σχετ. : Την με αρ. πρ. 302180/MA5558/07-11-2018, 3η πρόσκληση για τα στρατηγικά 
έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Co-operation  Programme Interreg V/A 
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. 

 Η υπ’ αρ. 223-23/2018 Απόφαση Π.Σ.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το ανωτέρω (2) σχετικό αποφάσισε τη συμμετοχή της ως 
Επικεφαλής Εταίρου στην 3η πρόσκληση για τα στρατηγικά έργα στο πλαίσιο του 
προγράμματος Co-operation  Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) με την πρόταση 
«Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural 
Development -BEST»". 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση αρμοδιότητας από 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ως Κύριο του έργου) στην «Επιτροπή Ερευνών Ιονίου 
Πανεπιστήμιου» (φορέας υλοποίησης), για την υλοποίηση δράσεων του έργου «Addressing 
joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development 
(Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργικής και της υδατικής 
βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη αγροτικής ανάπτυξη)-BEST»" το οποίο προτείνεται 
προς ένταξη στην στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-
2020. 
Λαμβάνοντας υπόψη : 

 ο Κύριος του Έργου (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, 

 ο Φορέας Υλοποίησης Έργου (Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστήμιου) δεν δύναται 
να συμμετέχει ως δικαιούχος στο  εταιρικό σχήμα του προς υλοποίηση Έργου σύμφωνα 
με τους όρους της 3ης Πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα INTERREG Co-operation  
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενη πράξη πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω 
δράσεις:  
1. Σχεδιασμός αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε χερσαία 

περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένης εικόνας και ήχου). 
2. Σχεδιασμός αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε υδάτινα 

περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένης εικόνας και ήχου). 
3. Ανάπτυξη αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε χερσαία 

περιβάλλοντα. 
4. αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε υδάτινα περιβάλλοντα. 
5. Εγκατάσταση πρότυπων αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε 

χερσαία και υδάτινα περιβάλλοντα. 
6. Ανάπτυξη καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

βιοποικιλότητας από τους αισθητήρες χαμηλού κόστους. 
7. Ανάπτυξη μοντέλων και αντίστοιχου λογισμικού για τον καθορισμό μικροκλιμάτων 

βιοποικιλότητας σε χερσαία περιβάλλοντα. 
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8. Ανάπτυξη μοντέλων και αντίστοιχου λογισμικού για τον καθορισμό μικροκλιμάτων 
βιοποικιλότητας σε υδάτινα περιβάλλοντα. 

9. Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για εκτίμηση επικινδυνότητας από ξενικά είδη. 
10. Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για εκτίμηση αποτελεσματικότητας πιθανών αντιμέτρων 

ενάντια στην εμφάνιση ξενικών ειδών. 
11. Ανάπτυξη καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση επικινδυνότητας της 

βιοποικιλότητας από ξενικά είδη. 
12. Πιλοτική εκτίμηση επικινδυνότητας και αντίστοιχων προληπτικών μέτρων μέσω του καινοτόμου 

πληροφοριακού συστήματος για επιλεγμένα ξενικά είδη: 
α) Μπλε καβούρι 
β) Αείλανθος 
γ) Κουνούπι τίγρης 
δ) Κόκκινο σκαθάρι  
ε) Ακανθώδης αλευρώδης 
Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 Ευρώ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου 
«Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural 
Development – (Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργικής και της 
υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη αγροτικής ανάπτυξη) -BEST» το οποίο 
προτείνεται προς ένταξη στην στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-
IT) 2014-2020. 

 
Κατόπιν τούτων εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο:  
 

1. την έγκριση του σχεδίου της ανωτέρω αναφερομένης Προγραμματικής Σύμβασης,  

2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης με την Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστήμιου για την υλοποίηση του 
έργου «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing 
SuSTainable Rural Development – (Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα 
της γεωργικής και της υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη αγροτικής 
ανάπτυξη) -BEST». 
 

Επίσης παρακαλούμε όπως οριστεί ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τον 
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση της συγκεκριμένης Σύμβασης. 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ : 
Σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 


