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ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη 

Υποµέτρου 16.1 – 

της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιµότητα της γεωργίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014 – 2020. 

Η

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ισχύει κάθε φορά, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23.12.2014), 
έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 13ης
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ297/τΑ/

3. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε µε το Άρθρο πρώτο του Π.∆.

4. Την υπ' αριθ. 739/2019 απ
την επικύρωση του αποτελέσµατος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019
2019, για την ανάδειξη των περιφερειακών 

5. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014
ειδικότερα το σηµείο 8.2.15 «Μέτρο 16 
φορά, 

6. Την C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
για την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
ισχύει κάθε φορά, 

7. Την µε αρ. πρωτ. 1065/19.4.2016 ΥΑ, (ΦΕΚ 1273/τΒ/04.05.2016) µε θέµα «Θέσπιση 
διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014

8. Το µε αρ. πρωτ. 2353/27.09.2016 έγγραφο της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014
κατανοµής πόρων εκχωρούµενων µέτρων/δράσεων του ΠΑΑ
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 Προς: Ως Πίνακας ∆ιανοµής

Ένταξη πράξεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη 

 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων 

της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιµότητα της γεωργίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλι

Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23.12.2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δί
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ297/τΑ/6.12.2015) και άλλες διατάξεις», 

Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
µε το Άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005, (ΦΕΚ 98/τΑ/22

απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας
την επικύρωση του αποτελέσµατος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014
σηµείο 8.2.15 «Μέτρο 16 – Συνεργασία (άρθρο 35)» όπως ισχύει κάθε 

ην C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

Την µε αρ. πρωτ. 1065/19.4.2016 ΥΑ, (ΦΕΚ 1273/τΒ/04.05.2016) µε θέµα «Θέσπιση 
διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική 

2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά, 

Το µε αρ. πρωτ. 2353/27.09.2016 έγγραφο της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020 περί Περιφερειακής 
κατανοµής πόρων εκχωρούµενων µέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020

 

 

.2021 

Ως Πίνακας ∆ιανοµής 

Ένταξη πράξεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη ∆ράση 1 του 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων 

της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιµότητα της γεωργίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως 

«Α) Για τη διαχείριση, τον 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
6.12.2015) και άλλες διατάξεις»,  

Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
63/2005, (ΦΕΚ 98/τΑ/22-4-2005),  

Κέρκυρας σχετικά µε 
την επικύρωση του αποτελέσµατος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 

αρχών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  

2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και 
ρθρο 35)» όπως ισχύει κάθε 

ην C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως 

Την µε αρ. πρωτ. 1065/19.4.2016 ΥΑ, (ΦΕΚ 1273/τΒ/04.05.2016) µε θέµα «Θέσπιση 
διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική 

2020 περί Περιφερειακής 
2020,  

ΑΔΑ: ΨΦ527ΛΕ-Φ69



        

 

9. Την µε αρ. πρωτ. 2545/17
Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ) του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) Πράξεων ΠΑΑ

10. Την αριθµ. πρωτ. 3886/11.05.2018 (Α∆Α:ΩΠΕ34653ΠΓ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων : «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των Υποµέτρων 16.1 
16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης 
Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» και 16.1 
«Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 
κλιµατική αλλαγή» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 
1735/τΒ/17.05.2018), όπως ισχύει κάθε φορά

11. Την αριθµ. πρωτ. 4267/24.05.2018 (Α∆Α : ΨΛΟΧ4653ΠΓ
Αιτήσεων Στήριξης στη ∆ράση 1 των Υποµέτρων 16.1 
Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» και 16.1 
περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιµατική αλλαγή» 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 

12. Την υπ’ αριθµόν 630/5
συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής 
το Μέτρο 16 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014

13. Την υπ’ αριθµόν Οικ. 128/1
«Απόφαση ορισµού εισηγητών 
της ∆ράσης 1 του Υποµέτρου 16.1
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Ιονί
Νήσων» προς τα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

14. Τις αιτήσεις στήριξης όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων και τους φυσικούς φακέλους όπως υποβλήθηκαν στην 
αρµόδια ΕΥ∆ ΕΠ, 

15. Την υπ’ αριθµόν 1367/1
«Έγκριση αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην 
Ε∆Α Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Υποµέτρο 16.1

16. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενδικοφανείς προσφυγές

17. Το αριθ. πρωτ. 1804/25-6-
υπερδέσµευσης της αριθµ. 4267/24
υποµέτρου 16.1 – 16.2 της Περιφέρειας 

18. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των παραδεκτών επιλέξιµων 
αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

19. Την υπ’ αριθµόν ΟΙΚ 2991
«Έγκριση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσµάτων 
που κατατέθηκαν στην ΕΥ∆ ΕΠ της
Υποµέτρου 16.1-16.2 ‘Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής 
Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και βιωσιµότητα 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης

20. Τη µε αρ. πρ. οικ 113/19
Επιχειρησιακού Προγράµµατος

  

     

Την µε αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/τΒ/25.10.2016), Κοινή Υπουργική 
όφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ) του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε φορά,  

Την αριθµ. πρωτ. 3886/11.05.2018 (Α∆Α:ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων : «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των Υποµέτρων 16.1 
16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης 

ίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» και 16.1 
«Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 
κλιµατική αλλαγή» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 

), όπως ισχύει κάθε φορά,  

Την αριθµ. πρωτ. 4267/24.05.2018 (Α∆Α : ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8) 1η Πρόσκληση Υποβολής 
Αιτήσεων Στήριξης στη ∆ράση 1 των Υποµέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 
Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την 

ωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για 
περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιµατική αλλαγή» 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.», όπως ισχύει κάθε φορά,

630/5-3-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
πιτροπής Αξιολογησης δράσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων για 

το Μέτρο 16 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

Την υπ’ αριθµόν Οικ. 128/1-3-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 
«Απόφαση ορισµού εισηγητών -ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για τις Αιτήσεις Στήριξης 
της ∆ράσης 1 του Υποµέτρου 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν κατατεθεί στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Ιονί

προς τα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών της ΓΓΕΤ. 

Τις αιτήσεις στήριξης όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων και τους φυσικούς φακέλους όπως υποβλήθηκαν στην 

Την υπ’ αριθµόν 1367/1-7-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε θέµα: 
«Έγκριση αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην 
Ε∆Α Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Υποµέτρο 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014

Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενδικοφανείς προσφυγές από τους απορριφθέντες,

-2020 έγγραφο της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020 µε θέµα «∆υνατότητα 
υπερδέσµευσης της αριθµ. 4267/24-5-2018 πρόσκλησης στο πλαίσιο της ∆ράσης 1

16.2 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,  

ου ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των παραδεκτών επιλέξιµων 
αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

ΟΙΚ 2991/18-12-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε θέµα: 
Οριστικού Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης 

ΕΥ∆ ΕΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
‘Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και βιωσιµότητα 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»  

οικ 113/19-1-2021 σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
ογράµµατος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς την

 

 

2016 (ΦΕΚ 3447/τΒ/25.10.2016), Κοινή Υπουργική 
όφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ) του Προγράµµατος 

2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι 

8ΦΨ) Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων : «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των Υποµέτρων 16.1 – 
16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης 

ίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 
«Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 
κλιµατική αλλαγή» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.» (ΦΕΚ 

ΨΡ8) 1η Πρόσκληση Υποβολής 
16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 

Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την 
16.5 «Συνεργασία για 

περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιµατική αλλαγή» 
2020.», όπως ισχύει κάθε φορά, 

2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
δράσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων για 

2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε θέµα 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για τις Αιτήσεις Στήριξης 

2020 που έχουν κατατεθεί στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Ιονίων 

Τις αιτήσεις στήριξης όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων και τους φυσικούς φακέλους όπως υποβλήθηκαν στην 

2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε θέµα: 
«Έγκριση αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην 

16.2 του ΠΑΑ 2014-2020»  

από τους απορριφθέντες, 

2020 µε θέµα «∆υνατότητα 
κλησης στο πλαίσιο της ∆ράσης 1 του 

ου ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των παραδεκτών επιλέξιµων 
αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε θέµα: 
των αιτήσεων στήριξης 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη ∆ράση 1 του 
‘Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και βιωσιµότητα της γεωργίας’ του 

σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
ην Περιφερειάρχη, 
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21. Το γεγονός ότι µε την έκδοση της παρού
βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, (Π∆Ε).  

 

 

Άρθρο 1  

Ένταξη πράξεων  

1. Την ένταξη στη ∆ράση 1 του Υποµέτρου 16.1 

Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα 

και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014

2020 οκτώ (8) παραδεκτών

οι οποίες είναι καταχωρηµένες στο 

(εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της.  

2. Η δηµόσια δαπάνη των πράξε

την ΣΑ 082/1 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

 

Άρθρο 2  

Αναλυτική ενηµέρωση του δικαιούχου για το πόρισµα της Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Προσφυγών 

1. Το έργο της γνωµοδοτικής επιτ

Στήριξης» (εφεξής «πόρισµα γνωµοδοτικής επιτροπής»). Το έργο της επιτροπής 

προσφυγών απεικονίζεται στο «Έντυπο Εξέτασης Επιτροπής προσφυγών» (εφεξής 

«πόρισµα επιτροπής προσφυγών»). Τα πορίσµατα της γνωµο

επιτροπής προσφυγών βρίσκονται αναρτηµένα στην καρτέλα του δικαιούχου στο 

www.ependyseis.gr  

2. Ο δικαιούχος οφείλει να εισέρθει στο 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτησή του και στα πορίσµατα της 

γνωµοδοτικής επιτροπής και της επιτροπής προσφυγών (εφόσον έχει υποβληθεί 

ενδικοφανής προσφυγή) προκειµένου να ενηµερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία

έγκρισής του.  

Άρθρο 3  

Υποχρεώσεις του δικαιούχου 

Ο δικαιούχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρµόζει το θεσµικό πλαίσιο της δράσης, όπως 

τροποποιούµενο κάθε φορά ισχύει, το οποίο αποτελείται από την ΥΑ 3886/2018, ΦΕΚ 

1735/τΒ/17.05.2018, όπως αυτή τρο

του Γενικού Γραµµατέα 4267/24.5.201

(εφεξής «πρόσκληση»).  

Η υπαγωγή στις διατάξεις περί ανώτερης βίας γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 της ΥΑ. 

Οι δεσµεύσεις και υποχρεώσεις δικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ ενώ οι κυρώσεις 

από την αθέτηση των όρων και των προϋποθέσεων ορίζονται στο άρθρο 29 της ΥΑ. 

  

     

κδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη 
βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 

Αποφασίζει  

Την ένταξη στη ∆ράση 1 του Υποµέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και 

Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα 

και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014

παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό 

οι οποίες είναι καταχωρηµένες στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 

(εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας που αποτελεί 

Η δηµόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 40.000,00€ και θα χρηµατοδοτηθεί από 

την ΣΑ 082/1 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  

Αναλυτική ενηµέρωση του δικαιούχου για το πόρισµα της Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Προσφυγών  

Το έργο της γνωµοδοτικής επιτροπής απεικονίζεται στο «Έντυπο Γνωµοδότησης Αίτησης 

Στήριξης» (εφεξής «πόρισµα γνωµοδοτικής επιτροπής»). Το έργο της επιτροπής 

προσφυγών απεικονίζεται στο «Έντυπο Εξέτασης Επιτροπής προσφυγών» (εφεξής 

«πόρισµα επιτροπής προσφυγών»). Τα πορίσµατα της γνωµοδοτικής επιτροπής και της 

επιτροπής προσφυγών βρίσκονται αναρτηµένα στην καρτέλα του δικαιούχου στο 

Ο δικαιούχος οφείλει να εισέρθει στο www.ependyseis.gr χρησιµοποιώντας το όνοµα 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτησή του και στα πορίσµατα της 

γνωµοδοτικής επιτροπής και της επιτροπής προσφυγών (εφόσον έχει υποβληθεί 

ενδικοφανής προσφυγή) προκειµένου να ενηµερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία

Υποχρεώσεις του δικαιούχου  

Ο δικαιούχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρµόζει το θεσµικό πλαίσιο της δράσης, όπως 

τροποποιούµενο κάθε φορά ισχύει, το οποίο αποτελείται από την ΥΑ 3886/2018, ΦΕΚ 

1735/τΒ/17.05.2018, όπως αυτή τροποποιούµενη κάθε φορά ισχύει και από την απόφαση 

4267/24.5.2018 όπως αυτή τροποποιούµενη κάθε φορά ισχύει 

Η υπαγωγή στις διατάξεις περί ανώτερης βίας γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 της ΥΑ. 

οχρεώσεις δικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ ενώ οι κυρώσεις 

από την αθέτηση των όρων και των προϋποθέσεων ορίζονται στο άρθρο 29 της ΥΑ. 

 

 

σας προκαλείται δαπάνη ύψους 40.000€ σε 
βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 

Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα 

και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

αιτήσεων στήριξης που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό 

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 

(εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας που αποτελεί 

θα χρηµατοδοτηθεί από 

Αναλυτική ενηµέρωση του δικαιούχου για το πόρισµα της Γνωµοδοτικής 

ροπής απεικονίζεται στο «Έντυπο Γνωµοδότησης Αίτησης 

Στήριξης» (εφεξής «πόρισµα γνωµοδοτικής επιτροπής»). Το έργο της επιτροπής 

προσφυγών απεικονίζεται στο «Έντυπο Εξέτασης Επιτροπής προσφυγών» (εφεξής 

δοτικής επιτροπής και της 

επιτροπής προσφυγών βρίσκονται αναρτηµένα στην καρτέλα του δικαιούχου στο 

χρησιµοποιώντας το όνοµα 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτησή του και στα πορίσµατα της 

γνωµοδοτικής επιτροπής και της επιτροπής προσφυγών (εφόσον έχει υποβληθεί 

ενδικοφανής προσφυγή) προκειµένου να ενηµερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία της 

Ο δικαιούχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρµόζει το θεσµικό πλαίσιο της δράσης, όπως 

τροποποιούµενο κάθε φορά ισχύει, το οποίο αποτελείται από την ΥΑ 3886/2018, ΦΕΚ 

ποποιούµενη κάθε φορά ισχύει και από την απόφαση 

8 όπως αυτή τροποποιούµενη κάθε φορά ισχύει 

Η υπαγωγή στις διατάξεις περί ανώτερης βίας γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 της ΥΑ.  

οχρεώσεις δικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ ενώ οι κυρώσεις 

από την αθέτηση των όρων και των προϋποθέσεων ορίζονται στο άρθρο 29 της ΥΑ.  
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Οι δικαιούχοι δεσµεύονται ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο από τις σχετικές 

αιτήσεις στήριξης και τα αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια όπως αυτά έχουν υποβληθεί στο 

ΠΣΚΕ και έχουν διαµορφωθεί κατά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης

φακέλων υποψηφιότητας από την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Ρόδη Κράτσα 

 

 

  

  

     

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο από τις σχετικές 

αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια όπως αυτά έχουν υποβληθεί στο 

ΠΣΚΕ και έχουν διαµορφωθεί κατά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης

φακέλων υποψηφιότητας από την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 

Ιονίων Νήσων και του ΠΑΑ. 

Η Περιφερειάρχης 

 

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου 

 

 

 

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο από τις σχετικές 

αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια όπως αυτά έχουν υποβληθεί στο 

ΠΣΚΕ και έχουν διαµορφωθεί κατά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης-

.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
1. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

α) ∆ικαιούχοι (διεκπεραίωση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο βάσει της µε αριθµ. 
3886/11.05.2018 (ΦΕΚ 1735 Β’/17.5.2018) Υπουργικής Απόφασης, αρθ. 18, ¶ 6)

1. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
2. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
3. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
4. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
5. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
6. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
7. Πράξη Μ16ΣΥΝ-
8. Πράξη Μ16ΣΥΝ-

egs_kef@otenet

β) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

• Προϊστάµενος Γεν. ∆/νσης κ. Μπέσης Θεοφάνης 
o Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

spitsiou

γ) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

• ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
• ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων  

 

2. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
α) Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του ΠΑΑ 2014
 

� Προϊστάµενο ΕΥ∆, κ. Νικόλαο Μανέτα 
� Προϊστάµενο Μονάδας Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης, κ. 

Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο 
� Προϊστάµενο Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Ροών και Ο.Π

∆ηµήτριο dpappas
� Στέλεχος Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α., κ. Σάρρου 

Θέµις thsarrou@
 

β) Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής (ΕΥΕ) του ΠΑΑ 

� Προϊσταµένη ΕΥΕ, κ. Πυριοβόλη Παναγιώτα 
� Στέλεχος Μονάδας Συνεργασίας και Κανοτοµίας, κ. Γολεγού Ειρήνη 

igolegou@mou.
� Στέλεχος Μονάδας Συνεργασίας και 

edellis@mou.gr 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

Μονάδα Β1 

 
  

  

     

α) ∆ικαιούχοι (διεκπεραίωση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο βάσει της µε αριθµ. 
3886/11.05.2018 (ΦΕΚ 1735 Β’/17.5.2018) Υπουργικής Απόφασης, αρθ. 18, ¶ 6)

-00902, Ζακυνθινός Γεώργιος geozakyn@gmail
-00103, Καυκαλέτου Μίνα mkafkaletou@gmail
-00209, Αικατερινιάδου Λουκία ekateriniadou
-00210, Αικατερινιάδου Λουκία ekateriniadou
-00238, Σκώττη Έφη efskotti@ionio.gr 
-00605, Καραµόσχος Αθανάσιος transcoop@
-00835, Γαρδικιώτης Μενέλαος general@eplant
-00365, Ενιαίος Αγροτικός Συν/σµος Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

otenet.gr 

Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Προϊστάµενος Γεν. ∆/νσης κ. Μπέσης Θεοφάνης theobesis
Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
spitsiou@minagric.gr 

∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας  
∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων   

α) Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του ΠΑΑ 2014-2020 

Προϊστάµενο ΕΥ∆, κ. Νικόλαο Μανέτα nmanetas@mou.gr 
Προϊστάµενο Μονάδας Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης, κ. 
Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο kapostolopoulos@mou.gr 
Προϊστάµενο Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Ροών και Ο.Π

dpappas@mou.gr 
Στέλεχος Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α., κ. Σάρρου 

@mou.gr 

) Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής (ΕΥΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 

Προϊσταµένη ΕΥΕ, κ. Πυριοβόλη Παναγιώτα ppyriovoli@mou
Στέλεχος Μονάδας Συνεργασίας και Κανοτοµίας, κ. Γολεγού Ειρήνη 

gr 
Στέλεχος Μονάδας Συνεργασίας και Κανοτοµίας, κ. ∆ελλής Ευάγγελος 

 

 

 

α) ∆ικαιούχοι (διεκπεραίωση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο βάσει της µε αριθµ. 
3886/11.05.2018 (ΦΕΚ 1735 Β’/17.5.2018) Υπουργικής Απόφασης, αρθ. 18, ¶ 6) 

gmail.com 
gmail.com 

ekateriniadou@vri.gr 
ekateriniadou@vri.gr 

@transcoop.gr 
eplant.gr 

00365, Ενιαίος Αγροτικός Συν/σµος Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

theobesis@minagric.gr 
Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Πίτσιου Σοφία 

 
Προϊστάµενο Μονάδας Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης, κ. 

Προϊστάµενο Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α., κ. Παππά 

Στέλεχος Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α., κ. Σάρρου 

mou.gr 
Στέλεχος Μονάδας Συνεργασίας και Κανοτοµίας, κ. Γολεγού Ειρήνη 

Κανοτοµίας, κ. ∆ελλής Ευάγγελος 
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Π

Α/Α 
Κωδικός Έργου 

(ΠΣΚΕ) 

Κωδικός Έργου 

(ΟΠΣΑΑ) 

1 Μ16ΣΥΝ-00902 0030330931 

Πρακτικές βελτίωσεις και ταυτοποίησης του φαινολικού 

περιεχομένου του ελαιολάδου Λιανολιάς Κέρκυρας

2 Μ16ΣΥΝ-00103 0030330870 

Υιοθέτηση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον 

προσυλεκτικών χειρισμών με μαννιτόλη

καλλιεργητική τεχνική της ελιάς στοχεύοντας στην αύξηση 

της παραγωγής λαδιού και στην πρωίμηση της 

συγκομιδής

3 Μ16ΣΥΝ-00209 0030330887 
Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος εκτροφής προβάτων 

και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη 

4 Μ16ΣΥΝ-00210* 0030330894 

Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος διαχείρισης 

αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την 

παραγωγή ζώων απαλλαγμένων από νοσήματα στην 

Κεφαλονιά, αναβίωση παραδοσιακών τυριών

5 Μ16ΣΥΝ-00238 0030330900 Ποιοτικό αποτύπωμα κτηνοτροφικών προϊόντων ΠΙΝ

6 Μ16ΣΥΝ-00605 0030330917 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών 

οινοποιήσιμων ποικιλιών στα νησιά του Ιονίου

7 Μ16ΣΥΝ-00835 0030330955 

Μείωση οξύτητας ελαιολάδου μέσω ορθού χωροχρονικού 

εντοπισμού προσβολής δάκου και προγραμματισμού 

συλλογής

8 Μ16ΣΥΝ-00365 0030330924 
Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής 

παραγωγής (ελαιοκομίας) 

*Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στην ∆ράση 2, θα πρέπει να αποτυπωθεί η νέα σύνθεση της επιχειρησιακής οµάδας, σύµφωνα
2747/25.11.2020 επιστολή του συντονιστή φορέα ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  

      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τίτλος Σχεδίου Δράσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε.Ο.

Πρακτικές βελτίωσεις και ταυτοποίησης του φαινολικού 

περιεχομένου του ελαιολάδου Λιανολιάς Κέρκυρας 
Σύμπραξη για τη βελτίωση 

και ταυτοποίηση του 

φαινολικού περιεχομένου 

του ελαιολάδου Λιανολιάς 

Κέρκυρας

Υιοθέτηση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον 

προσυλεκτικών χειρισμών με μαννιτόλη στην 

καλλιεργητική τεχνική της ελιάς στοχεύοντας στην αύξηση 

της παραγωγής λαδιού και στην πρωίμηση της 

συγκομιδής 

MannitOil

Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος εκτροφής προβάτων 

και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Ζάκυνθο 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΑΡΜΕΣ

Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος διαχείρισης 

αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την 

παραγωγή ζώων απαλλαγμένων από νοσήματα στην 

Κεφαλονιά, αναβίωση παραδοσιακών τυριών 

BEST-RUMIN

Ποιοτικό αποτύπωμα κτηνοτροφικών προϊόντων ΠΙΝ IONIAN MEATing

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών 

οινοποιήσιμων ποικιλιών στα νησιά του Ιονίου 
ΙΟΝΙΟΣ ΟΙΝΟΣ

Μείωση οξύτητας ελαιολάδου μέσω ορθού χωροχρονικού 

εντοπισμού προσβολής δάκου και προγραμματισμού 

συλλογής 
Bio-Digi Olive Oil

Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής 

παραγωγής (ελαιοκομίας) για την παραγωγή ζωοτροφών ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στην ∆ράση 2, θα πρέπει να αποτυπωθεί η νέα σύνθεση της επιχειρησιακής οµάδας, σύµφωνα
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε.Ο. 
Επιχορηγούμενη 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

Σύμπραξη για τη βελτίωση 

και ταυτοποίηση του 

φαινολικού περιεχομένου 

του ελαιολάδου Λιανολιάς 

Κέρκυρας 

5.000,00 € 

MannitOil 5.000,00 € 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΑΡΜΕΣ 5.000,00 € 

RUMIN 5.000,00 € 

IONIAN MEATing 5.000,00 € 

ΙΟΝΙΟΣ ΟΙΝΟΣ 5.000,00 € 

Digi Olive Oil 5.000,00 € 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 5.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 € 

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στην ∆ράση 2, θα πρέπει να αποτυπωθεί η νέα σύνθεση της επιχειρησιακής οµάδας, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 

ΑΔΑ: ΨΦ527ΛΕ-Φ69
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