
Περίληψη για τους πολίτες του επιχειρησιακού προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΥ  

(κατά περίπτωση). 

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ; 

 Το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 αφορά τον προγραμματικό σχεδιασμό της 

Περιφέρειας για την 5
η
 προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 260.677.513€ κοινοτική 

συνδρομή και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 θεματικούς στόχους που έχουν τεθεί στο 

πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020: 

o Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας 

o Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

o Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

o Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

o Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 

και της διαχείρισης κινδύνων 

o Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

o Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές δικτύων 

o Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 

της κινητικότητας της εργασίας 

o Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

και των διακρίσεων 

o Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 Το ΠΕΠ διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας (εκ των οποίων οι δύο 

αφορούν την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμμάτος). Κάθε Άξονας 

Προτεραιότητας χρηματοδοτείται από ένα Ταμείο (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ). 

 

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ; 

 Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας για την περίοδο 2014 - 2020 είναι να 

καταστεί «Αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή 

ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό 

στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου». 



 Το όραμα συμπληρώνεται από τη στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» η 

οποία είναι εστιασμένη σε επιλεγμένους κλάδους στους οποίους η Περιφέρεια 

διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα: 

o Πρωτογενής τομέας – μεταποίηση – αγροδιατροφή – γαστρονομία.  

o Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική 

Οικονομία. 

o Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα. 

o Υγεία και Ευεξία. 

 Η επίτευξη του οράματος θα γίνει μέσω πέντε Στρατηγικών Στόχων: 

o Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των ΤΠΕ  

o Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη 

o Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

o Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

o Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και 

καταπολέμηση διακρίσεων 

 Επιπρόσθετα, το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας περιλαμβάνει μία 

ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για 

προγράμματα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, 

για ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και για 

ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ). 

 Τέλος, αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στην στρατηγική της 

Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), στόχο της 

οποίας αποτελεί η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω 

της γαλάζιας ανάπτυξης, η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην 

περιοχή μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 

της συνδεσιμότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη στρατηγική. Στο 

πλαίσιο αυτό παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου θα 

εξυπηρετήσουν και την επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής. 

 

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΟΦΕΛΗΘΟΥΝ; 

 Ερευνητές και Ερευνητικοί φορείς 

 Απλοί πολίτες της Περιφέρειας αλλά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως 

άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ, μαθητές κλπ.) 

 Επιχειρήσεις (με έμφαση στις ΜΜΕ) και επαγγελματίες 

 

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 

 Η έγκριση του ΠΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να γίνει αρχές 

του 2015. 


