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Ποσότητα
Μοναδιαίο 

κόστος

Συνολικό Δημ. 

κόστος

Κωδικός Τίτλος ΚΕ

1.1.1

Αξιολόγηση και επιλογή του γενετικού 

υλικού αυτόχθονων φυλών αγροτικών 

ζώων και τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών 

καλλιεργούμενων φυτών για την ανάπτυξη 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Ερευνητικά προγράμματα νέων τεχνολογιών για τον αναλυτικό προσδιορισμό, την αξιολόγηση 

και επιλογή του γενετικού υλικού του εκτρεφόμενου ζωικού πληθυσμού αυτόχθονων φυλών 

και τοπικών - παραδοσιακών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών, με σκοπό τη δημιουργία 

προϊόντων λειτουργικής βιοποικιλότητας

5 150.000 750.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01
Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία
750.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών          

*Επιχειρήσεις

1.1.2

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

βελτίωσης και αξιοποίησης αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών ζώων 

Πιλοτική εφαρμογή σε εκμεταλλεύσεις για την αξιολόγηση ταυτοποιημένου και επιλεγμένου 

γενετικού υλικού     
3 150.000 450.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

300.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.1.3

Ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία 

νέων ή προσαρμογή υφιστάμενων 

εκμεταλλεύσεων στην εκτροφή 

αξιολογημένων αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων και τοπικών ποικιλών 

καλλιεργουμένων φυτών 

Δημιουργία κρίσιμης μάζας επιλεγμένου εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου - καλλιεργούμενου 

δυναμικού ιδαίτερων τοπικών ποικιλιών, με προτεραιότητα  σε σημαντικές καλλιέργειες για 

την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας     

15 200.000 3.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
3.000.000

50 - 70 % ανάλογα με το 

φορέα υλοποίησης και 

την περιοχή επένδυσης 

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.1.4 

Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκτροφέων - καλλιεργητών που αξιοποιούν 

τοπικό γενετικό υλικό

Κατάρτιση παραγωγών στις εκτροφές αυτόχθονων φυλών και καλλιέργειες τοπικών ποικιλιών 2 20.000 40.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1
Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων  
40.000 ως 100 % 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.1.5

Σχεδιασμός, αναγνώριση  και επισήμανση 

προϊόντων από εκτροφές αυτόχθονων 

σπάνιων φυλών και τοπικών  ποικιλιών 

σημαντικών καλλιεργειών 

Έρευνες αγοράς - σχεδιασμός και προδιαγραφές προϊόντων - σύνταξη φακέλων αναγνώρισης 

και επισήμανσης προϊόντων. 
5 100.000 500.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
50%-70% Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

1.1.6

Ανάπτυξη τελικών προϊόντων από 

εκτροφές αυτόχθονων  φυλών και τοπικών 

ποικιλιών καλλιεργειών

Ενίσχυση επενδύσεων για την παραγωγή νέων τυποποιημένων προϊόντων διατροφής σε 

μεταποιητικές επιχειρήσεις 
6 200.000 1.200.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
1.200.000 50%-70% Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

1.2.1
Έρευνα για την ανάπτυξη  εκτροφών 

αγροτικών ζώων ειδικού σκοπού 

Ερευνητικά προγράμματα (τύπου ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ) για ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων 

εκτροφών αγροτικών ζώων για παραγωγή προϊόντων ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών 
4 150.000 600.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία
600.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.2.2

Πιλοτική ανάπτυξη καινοτόμων 

συστημάτων παραγωγής στην κτηνοτροφία 

ορεινών όγκων Ηπείρου. Ανάπτυξη 

καινοτόμων συστημάτων αειφορικής 

βόσκησης σε πληθυσμούς μηρυκαστικών 

για την πρότυπη διαχείριση φυσικών 

πόρων,  μείωσης  παθογόνων παραγόντων 

και παραγωγής γάλακτος και κρέατος 

ειδικών ποιοτικών παραμέτρων  

Πιλοτική εφαρμογή σε εκμεταλλεύσεις για τη παραγωγή γάλακτος και κρέατος με ειδικά και 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ανάδειξη του ορεινού γάλακτος και κρέατος της Ηπείρου. 

Αξιοποίηση ορεινών-ημιορεινών βοσκοτόπων, πρότυπα συστήματα διαχείρισης ορεινών -  

ημιορεινών βοσκοτόπων για την παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων ειδικών χαρακτηριστικών 

και γεωγραφικής ένδειξης, 

4 150.000 600.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

600.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.2.3

Πιλοτική ανάπτυξη στοχευμένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής 

ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος 

Παραγωγή διακριτών κτηνοτροφικών προϊόντων με καινοτόμες πιστοποιημένες μεθόδους 

μειωμένου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα και μειωμένης έκλυσης αερίων του 

θερμοκηπίου. Ανάδειξη της πράσινης Ηπειρωτικής παραγωγής. Πιλοτική εφαρμογή (green 

label, precision farming)

4 150.000 600.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

800.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.2.5

Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών και 

συστημάτων παραγωγής για δημιουργία 

σύγχρονων μονάδων εκτροφής και 

προϊόντων μοναδικότητας

Δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου με συστάδα εκτροφών που εφαρμόζουν ενιαία 

προγράμματα διαχείρισης για παραγωγή προϊόντων  ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών
1 2.000.000 2.000.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης

10 20.000 200.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1
Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων  
200.000 ως 100 % 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.2 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης 50.000 ως 100 % 
ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

επίδειξης - ενημέρωσης
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.3

Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη 

διαχείρηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών ,καθώς και 

επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

50.000 ως 100 % 
ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγών - επισκέψεων
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

60 5.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ2.1
στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών
300.000

100% ως 1500 ανα 

συμβουλή εως 3 

συμβουλές ανά 

ωφελούμενο (σύνολο 

4.500)

ΑΕΙ, Πάροχοι συμβουλών *Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

1.2.7

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή μονάδων 

εκτροφής στις απαιτήσεις πιστοποιημένης 

παραγωγής

Ενίσχυση επενδύσεων για την υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών των συστημάτων 

εκτροφής για την παραγωγή προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
40 150.000 6.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
6.000.000

50 - 70 % ανάλογα με το 

φορέα υλοποίησης και 

την περιοχή επένδυσης 

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.2.8 Βελτίωση ηλικιακού προφίλ κτηνοτρόφων
Ενίσχυση εγκατάστασης νέων  κτηνοτρόφων σε πιστοποιημένα συστήματα εκτροφής για 

παραγωγή προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά
80 22.000 1.760.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών-ενισχύσεις για τη σύσταση 

επιχείρησης από νέους γεωργούς
1.760.000

100 %              17.000  ως 

22.000 € ανά 

εκμετάλλευση

Νέοι γεωργοί,Νομικά 

πρόσωπα που αποτελούν 

συμπράξεις αυτών

Νέοι γεωργοί,Νομικά πρόσωπα 

που αποτελούν συμπράξεις 

αυτών

AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση 

τοπικού γενετικού δυναμικού 

στην αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

Θεματικός 

Στόχος

ΔΡΑΣΗ

Ενημέρωση αγροτών για εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων παραγωγής προϊόντων, 

διαχείρισης στην εκτροφή ζώων για παραγωγή προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, καθώς και βιολογικών μεθόδων εκτροφής 

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.6
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

παραγωγών

Χρηματοδ

ότηση
ΤΑΜΕΙΟ Επιλέξιμοι Φορείς Ωφελούμενοι

Προϋπολογισμός 

δράσης

Ποσοστό 

χρηματοδότησης

ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προτεραιότητα 

RIS

Κωδικός ομάδας 

δράσεων
Ομάδα δράσεων

Κωδικός 

Δράσης
Δράση Επεξήγηση



Παροχή κινήτρων για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 

κτηνοτροφικές μονάδες
30 10.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ3.1 στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας 300.000

100 %                ως 3.000 

€ ετησίως ανά 

εκμετάλλευση

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

Παροχή κινήτρων για την προσαρμογή κτηνοτροφικών μονάδων στο σύστημα βιολογικής 

κτηνοτροφίας και γεωργίας
15 10.000 150.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ11.1

ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους 

βιολογικής γεωργίας
150.000

ανάλογα με την 

καλλιέργεια και την 

έκταση της καλλιέργειας

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.3.1

Έρευνα  για αναβάθμιση της φυτικής 

παραγωγής και την ανάπτυξη νέων 

καλλιεργειών

Ερευνητικά προγράμματα για ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων παραγωγής σε κύριες 

καλλιέργειες της περιοχής (ακτινίδιο, μανταρινιά, ελιά βρώσιμη, αμπέλι, κηπευτικά υπό 

κάλυψη, ακρόδρυα) και τη διάδοση νέων ή/και βιολογικών καλλιεργειών  

4 100.000 400.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01
Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία
400.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.3.2

Εφαρμογή για βέλτιστη χρήση των φυσικών 

πόρων και την εξασφάλιση ποιότητας και 

ασφάλειας παραγομένων προϊόντων 

φυτικής παραγωγής

Εφαρμοστικές δράσεις για τεχνολογίες βέλτιστης αποδοτικότητας και εξοικονόμησης στη 

χρήση φυσικών πόρων και σε τεχνολογίες εξασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας  των 

παραγομένων προϊόντων, με πιλοτική εφαρμογή σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

3 100.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

300.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

0%

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

10 20.000 200.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1
Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων  
200.000 ως 100 % 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.3

Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη 

διαχείρηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών ,καθώς και 

επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

50.000 ως 100 % 
ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγών - επισκέψεων
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

30 10.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ2.1
στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών
300.000

100% ως 1500 ανα 

συμβουλή εως 3 

συμβουλές ανά 

ωφελούμενο

ΑΕΙ, Πάροχοι συμβουλών *Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.2 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης 50.000 ως 100 % 
ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

επίδειξης - ενημέρωσης
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

1.3.4

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 

απαιτήσεις πιστοποιημένης παραγωγής

Ενίσχυση επενδύσεων για την υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών των μονάδων σε νέα 

συστήματα και μεθόδους καλλιέργειας των κύριων καλλιεργειών της περιοχής, ανάπτυξη 

νέων καλλιεργειών, εφαρμογή τεχνολογιών ορθολογικής χρήσης φυσικών πόρων και 

συστημάτων εξασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας παραγομένων προϊόντων 

25 150.000 3.750.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
3.750.000

50 - 70 % ανάλογα με το 

φορέα υλοποίησης και 

την περιοχή επένδυσης 

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.3.5 Βελτίωση ηλικιακού προφίλ γεωργών

Ενίσχυση εγκατάστασης νέων γεωργών σε πιστοποιημένα συστήματα καλλιέργειας με 

έμφαση στις κύριες καλλιέργειες της περιοχής, για νέες καλλιέργειες ή/και εφαρμογή νέων 

συστημάτων και μεθόδων παραγωγής

50 20.000 1.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών-ενισχύσεις για τη σύσταση 

επιχείρησης από νέους γεωργούς
1.000.000

100 %              17.000  ως 

22.000 € ανά 

εκμετάλλευση

Νέοι γεωργοί,Νομικά 

πρόσωπα που αποτελούν 

συμπράξεις αυτών

Νέοι γεωργοί,Νομικά πρόσωπα 

που αποτελούν συμπράξεις 

αυτών

Παροχή κινήτρων για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις
30 5.000 150.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ3.1 στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας 250.000

100 %                ως 3.000 

€ ετησίως ανά 

εκμετάλλευση

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

Παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων βιολογικής γεωργίας 10 5.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ11.1
ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους 

βιολογικής γεωργίας
50.000

ανάλογα με την 

καλλιέργεια και την 

έκταση της καλλιέργειας

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.4.1

Έρευνα  για αναβάθμιση της 

μελισσοκομικής εκτροφής και των 

παραγομένων προϊόντων

Ερευνητικά προγράμματα για ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μελισσοκομικής εκτροφής 

και τη βελτίωση των παραγομένων προϊόντων 
2 100.000 200.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

200.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.4.2

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

στη μελισσοκομική εκτροφή και την 

παραγωγή προϊόντων

Πιλοτικές εφαρμογές ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μελισσοκομκές  εκτροφές 2 60.000 120.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

300.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.4.3
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

παραγωγών

Eνέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών και μεταποιητών σε νέα συστήματα 

και μεθόδους εκτροφής και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων
4 20.000 80.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1/1.2

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων  
80.000 ως 100 % 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.4.4

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή 

μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων στις 

απαιτήσεις πιστοποιημένης παραγωγής

Ενίσχυση επενδύσεων για την υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών των μονάδων σε νέα 

συστήματα και μεθόδους εκτροφής και συστημάτων εξασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 

παραγομένων προϊόντων 

7 100.000 700.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
700.000

50 - 70 % ανάλογα με το 

φορέα υλοποίησης και 

την περιοχή επένδυσης 

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.4.5 Βελτίωση ηλικιακού προφίλ γεωργών Ενίσχυση εγκατάστασης νέων γεωργών σε πιστοποιημένες εκτροφές μελισσοκομίας 4 20.000 80.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών-ενισχύσεις για τη σύσταση 

επιχείρησης από νέους γεωργούς
80.000

100 %              17.000  ως 

22.000 € ανά 

εκμετάλλευση

Νέοι γεωργοί,Νομικά 

πρόσωπα που αποτελούν 

συμπράξεις αυτών

Νέοι γεωργοί,Νομικά πρόσωπα 

που αποτελούν συμπράξεις 

αυτών

1.4.6
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής
Παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων βιολογικής μελισσοκομίας 4 5.000 20.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 11.1 

ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους 

βιολογικής γεωργίας
20.000

ανάλογα με την 

καλλιέργεια και την 

έκταση της καλλιέργειας

*Κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες *Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.5.1

Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση 

τυροκομικών προϊόντων μέσω 

παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας

Έρευνα των παραδοσιακών τεχνικών τυροκομίας για τη δημιουργία πρωτόκολλων παραγωγής 

και διαπίστευσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις 
4 100.000 400.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Α

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων
250.000 από 35% έως 80%

*Ερευνητικά ιδρύματα                                   

*ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΜΜΕ 

1.5.2
 Εκσυγχρονισμός παραδοσιακών μονάδων 

τυροκομίας

Χρηματοδότηση μικρών μονάδων για την υιοθέτηση των νέων μεθόδων παραγωγής και 

τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων 
8 200.000 1.600.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
1.600.000 50%-70% Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων 

AGRO 1.5

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.9
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής  

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.3

Eνέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αγροτών σε νέα συστήματα και μεθόδους 

παραγωγής των κύριων καλλιεργειών της περιοχής, σε νέες καλλιέργειες, στην ορθολογική  

χρήση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ποιότητας των παραγομένων προϊόντων 

Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

παραγωγών

1.3.6



2 20.000 40.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1
Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων  
40.000 ως 100 % 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

2 10.000 20.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.2 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης 20.000 ως 100 % 
ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

επίδειξης - ενημέρωσης
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

2 10.000 20.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.3

Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη 

διαχείρηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών ,καθώς και 

επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

20.000 ως 100 % 
ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγών - επισκέψεων
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

1.5.4
Βελτίωση οργάνωσης και διαχείρισης 

μικρών μονάδων τυροκόμησης  
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των μονάδων τυροκόμησης 8 30.000 240.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
240.000 50%-70% Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

1.5.5
Έρευνα και ανάδειξη νέων ειδικών 

τυροκομικών προϊόντων ειδών 

Ερευνητικά προγράμματα για την αξιοποίηση της τοπικής χλωρίδας και δημιουργία 

μοναδικών τοπικών τυροκομικών προϊόντων  με   ιδιαιτερότητα στα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος 

2 100.000 200.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

200.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.5.6
Πιλοτική Ανάπτυξη και εξέλιξη του τομέα 

των γίδινων τυροκομικών προϊόντων 

Ανάπτυξη και εξέλιξη συστημάτων παραγωγής επώνυμων τυροκομικών προϊόντων από γίδινο 

γάλα
3 150.000 450.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

450.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.6.1

Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις 

επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των 

τροφίμων και σύγχρονα συστήματα 

πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους

Ερευνητικά προγράμματα για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των 

τροφίμων , παραγωγή λειτουργικών τροφίμων,  με αντίστοιχη πιστοποίηση της 

αυθεντικότητάς και μοναδικότητάς τους

6 150.000 900.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων
700.000 από 75% έως 100%

ΑΕΙ, Ερευνητικοί φορείς, 

επιχειρήσεις  τροφίμων
ΜΜΕ 

1.6.2

Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις 

επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της 

αξιοποίησης υποπροϊόντων και 

παραπροϊόντων

Δημιουργία πρωτοκόλλων και πιλοτική παραγωγή  νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας από την αξιοποίηση με βιοεπεξεργασία των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων 
3 150.000 450.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Α

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων
300.000 από 35% έως 80%

ΑΕΙ, Ερευνητικοί φορείς, 

επιχειρήσεις  τροφίμων
ΜΜΕ 

1.6.3

Παραγωγή νέων  προϊόντων στον τομέα 

των τροφίμων, υψηλής αναγνωρισιμότητας 

και τοπικής επωνυμίας

Ενίσχυση επενδύσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων στον τομέα των τροφίμων, 

λειτουργικών τροφίμων, παραδοσιακών τροφίμων με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και 

ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων

10 300.000 3.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε 

τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας κυρίως 

μέσω δράσεων κατάρτισης / επιμόρφωσης

3.000.000 50%-70% Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

1.6.4 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού σε μεταποιητικές επιχειρήσεις 

που ενσωματώνουν καινοτομία

Κατάρτιση και ενημέρωση απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν αλυσίδες 

παραγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων
10 10.000 100.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1/1.2

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων /Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης 

και δράσεις ενημέρωσης

100.000 ως 100 % 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών           

*εργαζόμενοι σε αγρατικές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 

μεταποίησης  

1.6.5
Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων για την 

εσωτερική και διεθνή αγορά
Χρηματοδότηση για τη δημιουργία δικτύων πώλησης προϊόντων μεταποίησης 3 200.000 600.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Β 

Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις 

ΜΜΕ
600.000 50% ΜΜΕ ΜΜΕ 

1.6.6

Παραγωγή και ανάδειξη προϊόντων 

κρέατος και γάλακτος και τροφίμων  από 

εναλλακτικού τύπου εκτροφές και τη 

θηραματοτροφία

Πιλοτική εφαρμογή παραγωγής εκλεκτών προϊόντων αγροδιατροφής και προϊόντων gourmet 

Hπείρου
3 70.000 210.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

210.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.6.7

Κατάργηση χημικών πρόσθετων σε 

τρόφιμα , βελτίωση τεχνολογιών έξυπνης 

συσκευασίας, βελτίωση διατηρησιμότητας

Ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη έξυπνων τεχνικών συσκευασιών, νέων τεχνικών 

συντήρησης τροφίμων, ήπιων επεξεργασιών και τεχνικών ιχνηλασιμότητας και πρόβλεψης 

διάρκειας ζωής

3 100.000 300.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

300.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών*Επιχειρήσεις 

του κλάδου

1.7.1

Βελτίωση γενετικού δυναμικού στους 

εκτρεφόμενους πληθυσμούς αγροτικών 

ζώων 

Δημιουργία πρότυπου κέντρου εκτροφής αρσενικών σπερματοδοτών και εφαρμογή 

σπερματέγχυσης στην αναπαραγωγή σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες μονάδες εκτροφής για 

τη βελτίωση της ποιότητας κρέατος και της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών

1 800.000 800.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης
ΑΕΙ, ερευνητικοί 

φορείς/παραγωγοί 

Επιχειρήσεις του κλάδου, 

παραγωγοί 

1.7.2
Ποιοτική ταξινόμηση σφάγιων αγροτικών 

ζώων

Ανάπτυξη μηχανισμών για τον έλεγχο και την ποιοτική κατάταξη των σφάγιων σε 

συνεργαζόμενα σφαγεία 
2 150.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

300.000

70 εως 100% ανάλογα 

με τις επιλέξιμες 

δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.7.3

Παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών 

προϊόντων με εφαρμογή καινοτόμων 

διατροφικών προγραμμάτων που οδηγούν 

στην παραγωγή προϊόντων ειδικών/ 

μοναδικών χαρακτηριστικών

Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων διατροφής σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων για 

την ανάπτυξη προϊόντων για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (customer driven)
3 150.000 450.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

450.000
70εως 100% ανάλογα με 

τις επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.7.4
Ανάπτυξη τοπικών επώνυμων γεωργικών 

προϊόντων 

Έρευνες αγοράς - σχεδιασμός και προδιαγραφές προϊόντων - σύνταξη φακέλων αναγνώρισης 

και επισήμανσης προϊόντων
3 100.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
300.000 50%-70% Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

1.7.5
Προώθηση τοπικών επώνυμων 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων

Ανάπτυξη μηχανισμών προβολής και προώθησης τοπικών επώνυμων αγροτικτηνοτροφικών 

προϊόντων στην εσωτερική  αγορά
1 100.000 100.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.2

Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης 

που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην 

εσωτερική αγορά

100.000 70% Ομάδες παραγωγών 
Επιχειρήσεις του κλάδου, 

παραγωγοί 

1.7.6
Αναβάθμιση δεξιοτήτων εμπλεκόμενου 

ανθρώπινου δυναμικού

Ενέργειες ενημέρωσης / κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνικές και την 

παραγωγή νέων προϊόντων 
3 10.000 30.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1/1.2

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

απόκτησης  προσόντων /Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης 

και δράσεις ενημέρωσης

30.000 ως 100 % 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών           

*εργαζόμενοι σε αγρατικές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 

μεταποίησης  

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών 

και κτηνοτροφικών 

υποπροϊόντων στη διατροφή 

αγροτικών ζώων

AGRO 1.5
1.5.3 Βελτίωση των δεξιοτήτων των τυροκόμων Κατάρτιση και ενημέρωση τυροκόμων στις απαιτήσεις των πρωτοκόλλων παραγωγής



1.7.7

Δημιουργία cluster  στην παραγωγή 

κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας

Cluster για την ανάδειξη επώνυμων, πιστοποποιημένων τοπικών τροφίμων κτηνοτροφικής και 

αγροτικής προέλευσης
1 1.000.000 1.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

1.000.000
70εως 100% ανάλογα με 

τις επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, 

ερευνητών, ΑΕΙ, 

συμβούλων και 

επιχειρήσεων

*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

1.7.8
Δημιουργία Αγροτικού τεχνολογικού 

πάρκου καινοτομίας Ηπείρου

Πρότυπη δομή έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας για τη ενσωμάτωση της καινοτομίας 

των νέων τεχνολογιών και των βιώσιμων συστημάτων λειτουργικής βιοποικιλότητας στην 

πρωτογενή παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων της Περιφέρειας Ηπείρου

1 2.000.000 2.000.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης

Ανάπτυξη τομέων κλειδιών 

και μοναδικότητας για τον 

αγροδιατροφικό τομέα της 

Ηπείρου. Σύμπραξη 

ερευνητικών φορέων, 

επιχειρήσεων

παραγωγοί, ερευνητές, 

μεταποιητές, καταναλωτές, 

επιχειρήσεις

1.7.1ΥΔ
Παρακολούθηση και καταγραφή της 

δυναμικής των ιχθυαποθεμάτων

Μελέτη της δυναμικής των πληθυσμών ειδών ιδιαίτερης σημασίας (εμπορικής ή και 

οικολογικής) και προτεραιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων
2 400.000 800.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.3

Παρακολούθηση και καταγραφή ιχθυαποθεμάτων σε υδάτινα 

οικοσυστήματα
800.000 έως 100%

Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ 

και αλιέων
Αλιείς

1.7.2ΥΔ
Διαχείριση αλιείας σε ευαίσθητα θαλάσσια 

οικοσυστήματα  

Εκπόνηση μελετών για την καθιέρωση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με 

θεσμοθέτηση περιορισμών στην αλιεία. Μελέτη
1 50.000 50.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15

Αλιευτική διαχείριση προστατευόμενων υδάτινων οικοσυστημάτων 

/ Προστασία και αποκατάσταση της  βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών 

δραστηριοτήτων

50.000 έως 100%
Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ 

και αλιέων
Αλιείς

1.7.3ΥΔ
Αλιευτική διαχείριση ταμιευτήρων και 

τεχνητών λιμνών

Μελέτη της αλιευτικής κατάστασης, της φέρουσας ικανότητας και της αλιευτικής διαχείρισης 

τεχνητών λιμνών και τεμιευτήρων
2 150.000 300.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15 Αλιευτική διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων 300.000 έως 100%

Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ 

και αλιέων
Αλιείς

1.7.4ΥΔ
Προστασία της βιοποικιλότητας στα 

υδάτινα οικοσυστήματα

Δράσεις προστασίας ενδημικών και απειλούμενων ειδών της ιχθυοπανίδας στα υδάτινα 

οικοσυστήματα λόγω κλιματικής αλλαγής  και ανθρωπογενών παρεμβάσεων
1 200.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15 Προστασία  της βιοποικιλότητας σε υδάτινα οικοσυστήματα 200.000 100%

Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ 

και αλιέων
Αλιείς

1.7.5ΥΔ
Αναβάθμιση εμπλεκόμενου ανθρώπινου 

δυναμικού  

Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών, επιμόρφωση αλιέων, και 

εργαζόμενων στις υδατοκαλλιέργειες και στα συσκευαστήρια, ευαισθητοποίηση ερασιτεχνών 

αλιέων. Πραγματοποίηση workshops με στοχευμένη θεματολογία

12 10.000 120.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης 120.000 75%

Πάροχοι επαγγελματικής 

κατάρτισης, ΑΕΙ,  Σύλλογοι 

υδατοκαλλιεργητών 

υδατοκαλλιεργητές, αλιείς 

ή συνεταιρισμοί αλιέων    

Κάτοχοι και εργαζόμενοι 

μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

αλιείς, synetairismo;i

1.7.6ΥΔ
Παραγωγή αλιευτικών προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας 
Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας απο το υδάτινο περιβάλλον 3 70.000 210.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 210.000 έως 100%

Συμπράξεις ερευνητών, 

ΑΕΙ, μεταποιητικών 

μονάδων ή/και αλιέων

Αλιείς, μεταποιητικές μονάδες, 

μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας

1.7.7ΥΔ

Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων 

παρακολούθησης της ποιότητας των 

εσωτερικών και παράκτιων υδάτινων 

οικοσυστημάτων 

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων βάσει βιοτικών δεικτών. 

Ανάπτυξη νέων "εργαλείων" για την εφαρμογή και εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής οδηγίας για 

την ποιότητα των υδάτων

2 100.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15 Προστασία της βιοποικιλότητας στα υδάτινα οικοσυστήματα 200.000 100%
ΑΕΙ, ερευνητικοί φορείς, 

υδατοκαλλιεργητές, αλιείς, 

μεταποιητικές μονάδες

υδατοκαλλιεργητές, αλιείς, 

μεταποιητικές μονάδες

1.7.8ΥΔ

Ανάδειξη αλιευμάτων  και προϊόντων 

ελεύθερης αλιείας σε προστατευόμενες 

περιοχές 

Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων  Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων 

ειδών της ιχθυοπανίδας του κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου 

διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου

2 200.000 400.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.3
Προσδιορισμός, ταυτοποίηση και πιστοποίηση προϊόντων Γ. Ε. 

Αμβρακικού. Μέτρα εμπορίας
400.000 75%

Συμπράξεις ερευνητών, 

ΑΕΙ, μεταποιητικών 

μονάδων ή/και αλιέων

Αλιείς, μεταποιητικές μονάδες, 

συνεταιρισμοί αλιέων

1.8. 1ΥΔ

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  σε συστήματα ποιότητας και 

ποιοτικής ανάδειξης των 

υδατοκαλλιεργειών

Ανάπτυξη και εφαρμογές ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου ποιότητας των  

ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και ασφάλειας παραγόμενων και μεταποιημένων προϊόντων
3 100.000 300.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.4

Ανάπτυξη και εφαρμογές ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου 

ποιότητας των  ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και ασφάλειας 

παραγόμενων και μεταποιημένων προϊόντων

300.000 100%
Συμπράξεις ερευνητών, 

ΑΕΙ, μεταποιητικών 

μονάδων ή/και αλιέων

Αλιείς, μεταποιητικές μονάδες, 

μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας

1.8.2ΥΔ Περιβαλλοντικά βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια Εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην υδατοκαλλιέργεια 1 100.000 100.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 100.000 75%
Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ - υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.3ΥΔ

Καινοτόμες μέθοδοι στην παραγωγή γόνου 

θαλάσσιων μεσογειακών ειδών και ειδών 

εσωτερικών υδάτων

Γενετική πιστοποίηση γόνου (pedigree), παραγωγή στείρων ατόμων λαβρακιού και Παραγωγή 

μονόφυλων και στείρων πληθυσμών ιριδίζουσας πέστροφας. Παραγωγή γόνου ιριδίζουσας 

πέστροφας εκτός φυσική περιόδου αναπαραγωγής. Δημιουργία τράπεζας γεννητικού υλικού 

5 100.000 500.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 500.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ - ιχθυογεννητικών 

σταθμών, εκκολαπτηρίων 

και υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι ιχθυογεννητικών 

σταθμών, εκκολαπτηρίων και 

μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1.8.4ΥΔ
Eναλλακτικές μέθοδοι υδατοκαλλιεργειών 

και ανάπτυξη νέων ειδών

Ανάπτυξη νέων μεθόδων και ειδών εκτροφής στη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια με στόχο την 

αυξημένη παραγωγικότητα, την διαφοροποίηση του προϊόντος (π.χ. κρανιός, μαγιάτικο, 

τόνος), την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Ανάπτυξη νέων μεθόδων και ειδών εκτροφής 

στην ιχθυοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα, την 

διαφοροποίηση του προϊόντος (π.χ. γατόψαρο, τιλάπια, διακοσμητικά είδη), την παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων 

6 150.000 900.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 900.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ, βιομηχανίας 

ιχθυοτροφών και 

υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας και 

βιομηχανία ιχθυοτροφών

1.8.5ΥΔ

Διαχείριση, προστασία και real time 

παρακολούθηση (monitoring) συστημάτων 

εκτροφής

Ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής και αξιολόγησης των κρίσιμων παραμέτρων των κύριων 

συστημάτων εκτροφής, για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητάς τους και την ανάπτυξη 

υφιστάμενων και νέων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. 

2 300.000 600.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 600.000 75%

Δημόσιος φορέας, Φορείς 

Διαχείρισης & Λειτουργίας 

Π.Ο.Α.Υ.ή σύλλογοι

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

1.8.6ΥΔ
Βιοτεχνολογική έρευνα & 

υδατοκαλλιέργειες

Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, διατροφικών συμπληρωμάτων, 

φαρμακευτικών ουσιών  από βιομετατροπή υποπροϊόντων ιχθυηρών
2 200.000 400.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 400.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ, φαρμακευτικών 

εταιρειών και 

υδατοκαλλιεργητών

Φαρμακευτικές εταιρείες & 

κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.7ΥΔ Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Αύξηση προστιθέμενης αξίας  προϊόντων υδατοκαλλιεργειών. 2 100.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.4
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας 
200.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ, μεταποιητικών 

μονάδων και 

υδατοκαλλιεργητών

Συσκευαστήρια/μεταποιητικές 

μονάδες & κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.8ΥΔ

Bιολογική υδατοκαλλιέργεια και 

Πιστοποίηση γεωγραφικής ένδειξης 

προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

Ανάπτυξη προτύπου βιολογικής εκτροφής ψαριών εσωτερικών υδάτων και 

υδατοκαλλιεργειών.  Προϊόντα ΓΕ ''Υδατ/γειας Ηπείρου''   
3 100.000 300.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.3 Μέτρα εμπορίας 300.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ, μονάδων επεξεργασίας 

και υδατοκαλλιεργητών

Συσκευαστήρια & κάτοχοι 

μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1.8.9ΥΔ Προώθηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 
Προώθηση εξαγωγών, στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας και προβολής των προϊόντων στην 

εσωτερική και την διεθνή αγορά, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
2 100.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.3 Μέτρα εμπορίας 200.000 100%

Πάροχοι υπηρεσιών 

marketing, σύλλογοι 

υδατοκαλλιεργητών 

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

AGRO 1.7ΥΔ

AGRO 1.8ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας



1.8.10ΥΔ

Βελτίωση της απόδοσης και 

διαφοροποίηση της σύστασης των 

ιχθυοτροφών 

Εφαρμοσμένη έρευνα για την υποκατάσταση ιχθυάλευρων-ιχθυέλαιων, χρήση καινοτόμων 

πρώτων υλών, αξιοποίηση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων για την παραγωή ιχθυοτροφών, 

έρευνα για την αξιοποίηση υδρόβιας βιομάζας στην παραγωγή ιχθυοτροφών. Χρήση φυσικών 

βιοκτόνων στις ιχθυοτροφές

2 200.000 400.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 400.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, 

ΑΕΙ, βιομηχανίας 

ιχθυοτροφών και 

πρόσθετων διατροφικών 

συστατικών και 

υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας και 

βιομηχανία ιχθυοτροφών

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ AGRO 40.220.000

Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.1

Δημιουργία Εκκολαπτηρίoυ Πολιτιστικών 

και Δημιουργικών Επιχειρήσεων

Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων» 

(Πολιτισμός/Τέχνες και Ψηφιακή Τεχνολογία, Παραγωγή ψηφιακών και χειροποίητων 

ενθημάτων, πιστών αντιγράφων, αργυροχρυσοχοεία, ξυλογλυπτα κτλ.) Το εκκολαπτήριο θα 

σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα δημιουργικής συνεργασίας 

για νέους και παλιούς δημιουργούς με έμφαση στην εξωστρέφεια, από την ευρύτερη περιοχή. 

(ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί στον χώρο του ΚΕΠΑΒΙ και στο υπό 

κατασκευή μουσείο μαστόρων της πέτρας) 

200.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2

 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας  

στην τοπική επιχειρηματικότητα
200.000 60% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster, επιχειρήσεις

Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.2

Ανάπτυξη και προώθηση χειροτεχνίας και 

Πολιτιστικής Βιομηχανίας

Περιοχές ενδιαφέροντος

• Κόσμημα - Ξύλινα είδη λαϊκής τέχνης

• Γλυκά – Κεράσματα 

• Βότανα - φαρμακευτικά φυτά τρούφα - κόσμημα - ξύλινα είδη λαικής τέχνης - μαχαιροποίια- 

οργανοποιοί - λιθοξόοι  .  

• Χρήση νέων υλικών και μετάλλων.

800.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2

 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας  

στην τοπική επιχειρηματικότητα
800.000 60% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster, γυναικεία 

επιχιερηματικότητα, 

αυτοαπασχολούμενοι, μικρές 

επιχειρήσεις

Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.3

Ανάπτυξη της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της 

δημιουργικής βιομηχανίας

Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων (start-ups) που επιθυμούν να 

προσφέρουν καινοτόμες για την Περιφέρεια, υπηρεσίες ή παραγωγικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον τουρισμό, του περιβάλλοντος και της δημιουργικής βιομηχανίας με 

ταυτόχρονη ενσωμάτωση στοιχείων του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας. 

Περιλαμβάνονται: -καινοτόμες υπηρεσίες που απευθύνονται στη διαχείριση των ακτών 

(coastal innovation services).

1.600.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1 

Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη  

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
1.000.000 έως 100% αρ. 22 Νεοσύστατες επιχειρήσεις Νεοσύστατες επιχειρήσεις 

Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.4

Ανάπτυξη της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της 

δημιουργικής βιομηχανίας

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: R&D στη δημιουργική βιομηχανία
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
400.000 έως 100% ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα 

και τουρισμός
2.2.1

Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης 

σε όλη την αλυσίδα αξίας με έμφαση στην 

εξωστρέφεια.

Θα υποστηριχθεί η δικτύωση ή η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και παραγωγών 

(cluster) με στόχο την ενδυνάμωση των διασυνδέσεων και της συνεργασίας πάνω στην 

αλυσίδα αξίας, η ανάπτυξη τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών και η προώθηση 

των τουριστικών, αγροδιατροφικών και άλλων προϊόντων της μεταποίησης που σχετίζονται με 

τον τουρισμό.

Η ανάπτυξη καινοτομιών θα βασιστεί στην καλλιέργεια των διασυνδέσεων πελάτη-

παραγωγού και στην αλληλοτροφοδότηση  με πληροφορίες και ιδέες για τη βελτίωση της 

ποιότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων, της συσκευασίας, των αισθητικών και 

γευστικών (στην περίπτωση της αγροδιατροφής) χαρακτηριστικών κλπ.

 Θα ενθαρρυνθεί επίσης η συνεργασία ανάμεσα σε ξενοδόχους, παρόχους  εξειδικευμένων 

στον τομέα του τουρισμού υπηρεσιών (εφαρμογές κινητού - apps, τεχνοδιαγνώσεις) και 

παραγωγούς αγροτικών ή μεταποιημένων προϊόντων και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας 

για την απορρόφηση συμφωνημένων ποσοτήτων προιόντων. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η 

δικτύωση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών για extreme sports.

200.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2

 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας  

στην τοπική επιχειρηματικότητα
200.000 60% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster, επιχειρησεις

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα 

και τουρισμός
2.2.2

Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

σχετιζόμενη με τον εναλλακτικό τουρισμό

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η 

ενίσχυση επιχειρησεων για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών    σε 

όλη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας της εμπειρίας και τις εναλλακτικές μορφές της 

τουριστικής βιομηχανίας όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Για παράδειγμα ανάλυση, 

υποβοήθηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον:

• Σχολικό Τουρισμό

• Καταδυτικό Τουρισμό 

• Ιστιοπλοϊκό Τουρισμό 

• Θρησκευτικό τουρισμό   

• Ιαματικό τουρισμό  

• Αλιευτικό Τουρισμό   

• Περιβαλλοντικό τουρισμό  

• Outdoor activities

• Δραστηριότητες, όπως περιπάτους, διαδρομές με ποδήλατα, ιππασία, ιστορία, θαλάσσιος 

πλούτος και τοπικά προϊόντα, δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων.

• Υποστήριξη Θεματικών Πάρκων και Δικτύων (εξωτικής ομορφιάς παραλίες, μοναστήρια, 

δίκτυα αρχαίων θεάτρων, geoparks, εθνικών πάρκων)

• Αναγκαία για την ορθή ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι η παροχή 

πιστοποιημένων υπηρεσιών μέσω εκπαίδευσης των οδηγών βουνού,  rafting κλπ σε 

συνεργασία με πιστοποιημένες σχολές.  

4.600.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1 

Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη  

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
3.000.000 65% αρ. 28 ΜΜΕ ΜΜΕ

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα 

και τουρισμός
2.2.3 Υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων

Δράσεις για την χρήση νέων τεχνολογιών και την λήψη ψηφιακών υπηρεσιών σε μικρές 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου μέσω voucher
300.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.2.1.2 Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ 900.000 100% de minimis Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα 

και τουρισμός
2.2.4 Υποστήριξη αγροτουριστικών επιχειρήσεων

Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αγροτουριστικών καταλυμάτων με 

την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών 
1.500.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 3

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

6.2/19.2
Ενίσχυση επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες 1.500.000

100%  από 11.000 εως 

20.000 ανά 

δικαιούχο/55%

de minimis/             

αρ. 14,38

Φυσικά πρόσωπα με 

μόνιμη κατοικία εντός των 

αγροτικών περιοχών 

εφαρμογής

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη 

κατοικία εντός των αγροτικών 

περιοχών εφαρμογής

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα 

και τουρισμός
2.2.5

Εφαρμογή καινοτομίας σε υφιστάμενες 

τουριστικές μονάδες 

Εφαρμογή καινοτομιών σε υφιστάμενες τουριστικές μονάδες για την μετατροπή τους σε 

"φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες" (Energy efficient buildings) με την μείωση του κόστους 

κατανάλωσης ενέργειας (πχ χρήση τεχνολογιών BMS) και την απόκτηση οικολογικού σήματος  

(πχ Eco label) και ενεργειακής αυτονομίας με μηδενικές ενεργειακές απώλειες

6.000.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.3.1.1

Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού
5.000.000 55% αρ. 14, 36, 38 ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα 

και τουρισμός
2.2.6

Δημιουργία χώρων ελλιμενισμού 

τουριστικών σκαφών 
Δημιουργία χώρων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών 7.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 1.04.05

Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία 

σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
7.000.000

Επιχειρήσεις και 

Επιχειρήσεις ΟΤΑ, 

Οργανισμοί Διαχειρ. 

Λιμένων

Επιχειρήσεις

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.1

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας /Αξιοποίηση ICT στον 

τουρισμό-πολιτισμό

 Δημιουργία ενιαίου Ευρετηρίου Υπηρεσιών (Service Registry).. Δημιουργία σύγχρονων 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την καταχώρηση, διαχείριση & αξιολόγηση των 

δεδομένων του τουρισμού.  Αυτονομία στις κρατήσεις (διεθνείς υπηρεσίες – π.χ. Booking ή 

τοπικά οργανωμένες υπηρεσίες κρατήσεων).

 Πλατφόρμα καταγραφής κάθε είδους εκδήλωσης από οργανωτές, πολιτιστικούς φορείς ή 

επιχειρηματίες με ετήσιο προγραμματισμό και κεντρική οργάνωση για όλη την περιφέρεια.

Δημιουργία του destination image (branding) για την Ήπειρο συμπεριλαμβανομένων και όλων 

των υποστηρικτικών ενεργειών για την υλοποίησή του (αναγνωρισιμότητα). 

1.400.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.3.1.1 

Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων,προϊόντων και 

υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α
900.000 100%

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, 

Δημοτικές Επιχειρήσεις, και  

Δημόσιες υπηρεσίες

Επιχειρήσεις, Τουρίστες

2.1Experience

2.2Experience

2.3Experience

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας



Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.2
Δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας

Eφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων: Αναπαράσταση του χώρου όπως ήταν στην 

αρχαιότητα, και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά περιήγησης, πληροφοριών κλπ.

 Εφαρμογές οδηγών μουσείων: Περιηγήσεις, δημοφιλή εκθέματα, χάρτες τοποθεσίας, νέα του 

μουσείου κλπ.

 Εικονική αναπαράσταση γεγονότων                                                                             Διασύνδεση και 

ανάδειξη των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

αξίας και αρχαίων μνημείων (π.χ. θέατρα)

 Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας

Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών κλιπ.  

 Εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφορίες 

για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κλπ.

 Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που αφορούν στις Μαρίνες και 

τους Λιμενίσκους της Περιφέρειας και την ποιότητα των υδάτων και του πυθμένα. Η υπηρεσία 

θα πρέπει να λειτουργεί σε διασύνδεση με το σύστημα Ποσειδών.                                                                                                                                  

Εφαρμογές έξυπνων πόλεων

1.350.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.3.1.1 

Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων,προϊόντων και 

υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α
900.000 100%

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, 

Δημοτικές Επιχειρήσεις, και  

Δημόσιες υπηρεσίες

Επιχειρήσεις, Τουρίστες

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.3

Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση της 

παραγωγικότητας, αυτονομίας και 

ποιότητας υπηρεσιών στη βιομηχανία της 

εμπειρίας

Θα χρηματοδοτηθούν και θα προωθηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

• Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για ταμπλέτες και κινητά για την προώθηση των 

καταλυμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών δημιουργίας τουριστικών πακέτων για μικρές 

ξενοδοχειακές μονάδες, το οποία συνδυάζουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες (αεροπορικά, 

εισιτήρια, ασφαλιστική κάλυψη, μεταφορά, εκδρομές, δραστηριότητες κλπ). Υποστήριξη 

δράσεων διάχυσης της χρήσης τους με ενέργειες ενημέρωσης και επίδειξης

• Ανάπτυξη και διάχυση εφαρμογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα στάδια του τουρισμού.

2.000.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.2.1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ 3.100.000 από 35% έως 45% αρ. 14 ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.4
Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ή υπηρεσιών e-learning

Θα αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης για την Ανάπτυξη και προώθηση χειροτεχνίας και 

Πολιτιστικής Βιομηχανίας (όπως αναφέρεται στο 2.1.2) για την δημιουργία δεξιοτήτων.
100.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΚΤ 8 8.5.1.1

Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την 

εφαρμογής της RIS3.

100.000 100% αρ. 31 ΜΜΕ Εργαζόμενοι του κλάδου

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.5 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού για την 

πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ανέργων

1.050.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΚΤ 8 8.1.1.1

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά 

προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.

1.000.000 65% αρ. 28 ΜΜΕ Άνεργοι, επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Experience 26.000.000

Προώθηση έρευνας και 

καινοτομίας
3.1.1

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

και μεταδιδακτορικούς φοιτητές
Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών 2.000.000

ΕΠΑΝΑΔ-

ΔΒΜ
ΕΚΤ 10 10ii

Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτή 

εκαπαίδευση, με σκοπό την βελτίωση των επιπέδων φοίτησης 

και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα.

2.000.000 100%

Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ερευνητικοί 

Φορείς της χώρας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 

του Ν.4310/2014

νέοι επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ, 

μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Προώθηση έρευνας και 

καινοτομίας
3.1.2 Ενημέρωση για τον Ορίζοντα 2020

Ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σε ερευνητικές ομάδες για τις δραστηριότητες του 

Ορίζοντα 2020 μέσω δημιουργίας γραφείου ενημέρωσης και λειτουργία Helpdesk.
200.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1Β 

Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα 

από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων
200.000 100% de minimis

Κέντρα Επιχείρησης και 

Καινοτομίας, Φορείς 

έρευνας, ΕΤΕΠΗ

ερευνητές και ομάδες ερευνητών

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.1

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της 

Περιφέρειας

 Αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ΑΕΙ-ΕΚ με στόχο την στοχευμένη προσέγγιση 

τοπικών επιχειρήσεων. Δράσεις επίδειξης για τη διάχυση τους. 
1.000.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
250.000 100% Ερευνητικοί Φορείς

Ερευνητές, Επιχειρήσεις του 

κλάδου

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.2

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της 

Περιφέρειας

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών για την κατοχύρωση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
400.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
450.000 50% αρ. 29 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.3

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της 

Περιφέρειας

Τεχνικές συναντήσεις μεταξύ ερευνητών καΙ επιχειρηματιών για την περαιτέρω αξιοποίηση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων .Πλαίσιοσυνεργασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη 

νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα Φυτώριο ιδεών-Proof of concept)

1.000.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
250.000 100% αρ. 22 Νεοφυείς επιειρησεις

Ερευνητές, Επιχειρήσεις του 

κλάδου

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.4

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της 

Περιφέρειας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ / Τεχνικές συναντήσεις μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματιών για την 

περαιτέρω αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

100.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1 

Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα 

από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων
100.000 100% Φορείς έρευνας, ΕΤΕΠΗ

ερευνητές, ομάδες ερευνητών, 

επιχειρήσεις

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.5

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Απόδειξη, επίδειξη καινοτομιών και νέων 

τεχνολογιών

Δράση για την υποστήριξη επιχειρήσεων σε συνεργασία και με ερευνητικές ομάδες (εάν είναι 

αναγκαίο), ώστε να εφαρμόσουν σε πιλοτικό επίπεδο ήδη διαθέσιμα (ή και με υποστήριξη 

κάποιων τελικών σταδίων εφαρμοσμένης έρευνας) ερευνητικά αποτελέσματα που 

εμφανίζουν προοπτικές αξιοποίησης.   Μπορεί να χρηματοδοτείται  φάση πιλοτικής 

παραγωγής και επίδειξης της καινοτομίας, καθώς και προηγούμενα τελικά σχέδια 

εφαρμοσμένης έρευνας εφόσον απαιτούνται.  

2.000.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Α

3.2.1.1 Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και 

εξωστρέφειας στις ΜΜΕ
2.000.000 50% αρ.25 ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.6 Υποβοήθηση τεχνοβλαστών Ενίσχυση επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin-offs) 

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1Β

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
500.000 50%εως65% αρ. 22

επιχειρήσεις, ερευνητικοί 

φορείς
επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς

Προώθηση νεανικής καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας
3.3.1

Διαμόρφωση δομής-χώρου για την 

υποστήριξη της νεανικής και καινοτομικής 

επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη και  αναβάθμιση υποδομών (πχ ΕΤΕΠΗ) για την εγκατάσταση και λειτουργία 

θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων προσφέροντας:

• Χώρο για φυσική εγκατάσταση για τις υπό ανάπτυξη επιχειρήσεις (ακόμα και virtual)

• Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης, κίνητρα χρηματοδοτικά, αγορές,  ανθρώπινο δυναμικό, 

κλπ.

• Καθοδήγηση επιστημονικής και επιχειρηματικής φύσης

• Δικτύωση (τοπική, περιφερειακή, εθνική, διεθνής)

800.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2

 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας  

στην τοπική επιχειρηματικότητα
800.000 50εως65% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster, ΕΤΕΠΗ

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster, ΕΤΕΠΗ, επιχειρήσεις, 

ερευνητικοί φορείς

Προώθηση νεανικής καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας
3.3.2

Προγράμματα Νέας Καινοτομικής 

Επιχειρηματικότητας 

Ενίσχυση τεχνοβλαστών (spin-off) και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) κατά το αρχικό 

στάδιο λειτουργίας.
5.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

5.000.000 από 25% έως 80% αρ.22

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.1

Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων 

Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών ή ίδρυση νέων clusters (τομεακών ή καθετοποιημένων) 

για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και 

διακίνησης. Επιδότηση γενικών εξόδων και λοιπών λειτουργικών δαπανών, κατάρτισης 

προσωπικού, προβολής του συνεργατικού σχηματισμού, επενδύσεων για την κατασκευή ή 

αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) 

200.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2

3.1.1.2 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της 

καινοτομίας  στην τοπική επιχειρηματικότητα
225.019 60% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster
Συνεργατικοί σχηματισμοί, cluster

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.2 Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην περιφέρεια

• Χρήση ΤΠΕ σε παραδοσιακούς κλάδους για διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμό 

1.000.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.2.1.2 Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ 1.500.000 100% de minimis Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

ICT - Youth 

Entrepreneurshi

p

3.3

2.3Experience

ICT - Youth 

Entrepreneurshi

p

3.1

3.2

ICT - Youth 

Entrepreneurshi

p

3.4

ICT - Youth 

Entrepreneurshi

p



Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.3 Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην περιφέρεια • Αξιοποίηση μητροπολιτικών δικτύων 700.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.2.1.2 Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ 1.038.948 από 50% έως 75% αρ. 14 ΕΦΔ, Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.4

Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με 

ερευνητική ένταση
Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με ερευνητική ένταση

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
100.000 50% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί - 

cluster
Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
3.5.1 Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην περιφέρεια

• Σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης πολιτών σε Δημόσιες 

υπηρεσίες

• Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη 

• Επίλυση προβλημάτων της Περιφέρειας.

700.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 2 2.3.1.1 

Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων,προϊόντων και 

υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α
700.000 100% ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες πολίτες

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
3.5.2

Κατάρτιση, εξειδίκευση και εκπαίδευση του 

προσωπικού επιχειρήσεων

• Ανάπτυξη Προγραμμάτων προσανατολισμένα στην πρακτική εφαρμογή καινοτομιών

• Ανάπτυξη Προγραμμάτων επιμόρφωσης και  αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού των 

επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες  έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.

400.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΚΤ 8 8.5.1.1

 Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την 

εφαρμογής της RIS3.

350.000 50% - 70% αρ. 31 ΜΜΕ Εργαζόμενοι του κλάδου

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ICT - Youth Entrepreneurship 15.463.967

Health - 

Wellness

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.1

4

.

1

.

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα φαρμακευτικά προϊόντα
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών 

τροφίμων και καλλυντικών βασισμένων στην εγχώρια χλωρίδα
6 200.000 1.200.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.2

4

.

1

.

3

-

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα καινοτόμα προϊόντα και 

εφαρμογές στοην υγεία

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών στην υγεία (προγνωστικές - 

διαγνωστικές - θεραπευτικές μέθοδοι / προϊόντα / υπηρεσίες, εφαρμογές  βιοαπεικόνισης, 

βιοπληροφορική – big data analysis, υπηρεσίες τηλε-ιατρικής κλπ

6 200.000 1.200.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.3

4

.

1

.

3

-

Συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά έργα 

εθνικής εμβέλειας στον χώρο της Υγείας 

και των Φαρμάκων

Συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά έργα εθνικής εμβέλειας στον χώρο της Υγείας και των 

Φαρμάκων
5 1.000.000 5.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

5.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.4

4

.

1

.

3

-

Δ

Ένταξη ερευνητικών υποδοών της Υγείας 

στον εθνικό χάρτη υποδομών
Ένταξη ερευνητικών υποδομών της Υγείας στον εθνικό χάρτη υποδομών 1 5.000.000 5.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3.02.03

Ανάπτυξη κέντρων ικανότητας (center of competence) με 

παράλληλη ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών 

καινοτομίας, που δημιουργούνται για την παροχή 

επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς και 

σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης

5.000.000 100% ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς Ερευνητικά κέντρα

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.5

4

.

1

.

2

-

Γ

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

και μεταδιδακτορικούς φοιτητές
Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών 2.000.000

ΕΠΑΝΑΔ-

ΔΒΜ
ΕΚΤ 10 10ii

Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτή 

εκαπαίδευση, με σκοπό την βελτίωση των επιπέδων φοίτησης 

και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα.

2.000.000 100%

Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ερευνητικοί 

Φορείς της χώρας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 

του Ν.4310/2014

νέοι επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ, 

μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.6

4

.

1

.

2

-

Βραβεία καινοτομίας στην υγεία
Δράσεις για την ανάπτυξη της αριστείας στον τομέα της υγείας και στους υπόλοιπους τομείς 

της RIS,  μέσω διοργάνωσης διαγωνισμών καινοτομίας.
5 60.000 300.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1 

Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα 

από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων
300.000 100% de minimis

Κέντρα Επιχείρησης και 

Καινοτομίας, Φορείς 

έρευνας, ΕΤΕΠΗ, Φορείς 

επιχειρηματικότητας

Ερευνητές και ομάδες ερευνητών, 

πολίτες

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.7

4

.

1

.

2

Proof of concept στην Υγεία και την Ιατρικη 

πράξη

Δράση για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ( Proof of concept)
40 50.000 2.000.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
500.000 100% αρ. 22 Νεοφυείς επιειρησεις

Ερευνητές, Επιχειρήσεις του 

κλάδου

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.8

4

.

4

.

Δικτύωση με τα υπάρχοντα clusters στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό
Δικτύωση ΜΜΕ με τα υπάρχοντα clusters στην Ελλάδα και το εξωτερικό 1 100.000 100.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Β

3.2.1.1 Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και 

εξωστρέφειας στις ΜΜΕ
100.000 50% αρ. 29 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.9

4

.

4

.

2

Δικτύωση υπηρεσιών υγείας
Υποστήριξη ιατρικών υπηρεσιών στο δίκτυο του ιατρικού τουρισμού και της υγείας - Δίκτυο 

εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 
2 150.000 300.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1 

Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα 

από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων
300.000 50% αρ. 27

Φορείς έρευνας, ΕΤΕΠΗ, 

Φορείς υγείας

Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών 

υγείας

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.10

4

.

1

.

2

-

Αναβάθμιση του επιπέδου της οργάνωσης 

και παροχής υπηρεσιών υγείας
Πιστοποίηση ιατρικών μονάδων και εργαστηρίων με βάση τα διεθνή πρότυπα 6 50.000 300.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Α

3.2.1.1 Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και 

εξωστρέφειας στις ΜΜΕ
300.000 50% αρ. 29 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς

4

.

1

.

1

-

Α

4 600.000 2.400.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1

3.1.1.1 Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την 

ανάπτυξη  καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
2.200.000 65% αρ. 28 ΜΜΕ Επιχειρήσεις

10 300.000 3.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 01-1b-1.1-02

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

3.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.12

Πιστοποίηση ερευνητικών και 

τεχνολογικών εργαστηρίων
Πιστοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών εργαστηρίων 4 50.000 200.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
200.000 100% ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.13

4

.

1

.

1

-

Γ

Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 

παρακολούθησης χρόνιων πασχόντων, 

ειδικών ομάδων πληθυσμού με εφαρμογές 

ΤΠΕ (ειδικές ομάδες-συμβουλευτική)

Ενίσχυση καινοτόμων υπηρεσιών παρακολούθησης χρόνιων πασχόντων με εφαρμογές ΤΠΕ 

και εξειδικευμένων, καινοτόμων υπηρεσιών για την παροχή θεραπυτικών και διαγνωστικών 

υπηρεσιών για ειδικές ομάδες ασθενών και για τη φροντίδα ειδικών ομάδων του πληθυσμού 

και την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού

10 300.000 3.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 01-1b-1.1-01

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

3.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.15 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στην υγεία του ανθρώπου

Μελέτη φαρμάκων, ασθενειών, προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών 

(γενικά βιοδεικτών), μελέτη/ ανάπτυξη/ εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Μη επεμβατικές διαγνώσεις

900.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
500.000 από 25% έως 80% αρ. 25 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Health - 

Wellness
4.2

Διαφοροποίηση τουριστικού 

προϊόντος για την ανάπτυξη της 

ευεξίας

4.2.1

4

.

2

.

1

Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα του τουρισμού για παροχή 

εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και 

της Ευεξίας

Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

τουρισμού για παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και της Ευεξίας:

• Εξειδικευμένα ξενοδοχεία ή χώροι διαμονής για χρόνια πάσχοντες 

• Εξειδικευμένα ξενοδοχεία ή χώροι διαμονήςγια αποκατάσταση ασθενών

• Ξενοδοχεία ευεξίας για την εκμετάλλευση των ιαματικών λουτρών και θερμών πηγών 

• Εξειδικευμένες θεραπείες και επειμβάσεις 

38 200.000 7.600.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 01-3c-1.4- 02

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για 

τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχομένων υπηρεσιών

7.600.000 50% ΜΜΕ Επιχειρήσεις

ICT - Youth 

Entrepreneurshi

p

3.5

3.4

ICT - Youth 

Entrepreneurshi

p

4.1

Health - 

Wellness

4.1.11

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή 

καινοτόμων προϊόντων, αποτελέσμα 

ερευνητικών προγραμμάτων, στην υγεία

Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες με επενδυτές για ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών στην 

υγεία:

• Απεικονιστικά μοντέλα

• Φάρμακα

• Ιατρικές τεχνολογίες και εργαλεία

• Χρήση ΤΠΕ και νεα διαγνωστικά/θεραπευτικά μέσα, Υπηρεσίες και Προϊόντα

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας



Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.1

4

.

3

.

3

-

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα εξειδικευμένα τρόφιμα
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ανάπτυξη προιόντων στο χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προιόντα οτυ 

ζωικού βασιλείου, αξιολόγηση μέσω in vitro ή/και in vivo δοκιμών
6 200.000 1.200.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.2

4

.

3

.

3

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στις συνθήκες υγείας του 

Ζωικού κεφαλαίου

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ενίσχυση των συνθηκών υγείας του Ζωικού κεφαλαίου μέσω ερευνητικών 

συμπράξεων και δοκιμών. 
6 200.000 1.200.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.3

4

.

3

.

1

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υγείας 

για την υποστήριξη του ζωικού κεφαλαίου

Παραγωγή διατροφικών συμπληρωμάτων από την αξιοποίηση αυτόχθονων αρωματικών 

φυτών και φυσικών ορυκτών.
2 450.000 900.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 3 ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

900.000 από 70-100% Συνεργατικοί σχηματισμοί ΜΜΕ

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.4

4

.

3

.

1

Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υγείας 

για την υποστήριξη του ζωικού κεφαλαίου
Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υγείας για την υποστήριξη του ζωικού κεφαλαίου 1 300.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 3 ΜΕΤΡΟ 16.1-2

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών 

ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας/στήριξη για 

πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διαδικασιών

και τεχνολογιών

300.000 από 70-100% Συνεργατικοί σχηματισμοί ΜΜΕ,Επαγγελματίες αγρότες

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.1

4

.

7

.

1

Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης

Δράσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες των ερευνητικών φορέων για την 

εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων και για τα αποτελέσματα όσων έχουν 

ήδη εκπονηθεί. Δράσεις συνεργασίας ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για την 

προώθηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης και την δημιουργία συνεργασιών.

1 200.000 200.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1Α 

Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα 

από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων
100.000 100% de minimis Φορείς έρευνας, ΕΤΕΠΗ

ερευνητές, ομάδες ερευνητών, 

επιχειρήσεις

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.2

4

.

1

.

2

-

Υποβοήθηση νέων επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών

Υποβοήθηση νέων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών (Mentoring and 

Coaching of new firms)
20 25.000 500.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Α

3.2.1.1 Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και 

εξωστρέφειας στις ΜΜΕ
500.000 50% αρ. 29 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.3

4

.

1

.

2

-

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού 

εργαστηρίων υγείας

Προγράμματα κατάρτιση - εκπαίδευση και εξειδίκευση του τεχνικού και επιστημονικού 

προσωπικού εργαστηρίων υγείας
15 10.000 150.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΚΤ 8 8.5.1.1

 Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την 

εφαρμογής της RIS3.

119.150 50% - 70% αρ. 31 ΜΜΕ Εργαζόμενοι του κλάδου

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.4

4

.

2

.

2

Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού 

παροχής υπηρεσιών υγείας 

Προγράμματα κατάρτιση - εκπαίδευση και επιμόρφωσης προσωπικού παροχής υπηρεσιών 

υγείας στον τομέα του ιατρικού τουρισμού
15 10.000 150.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΚΤ 8 8.5.1.1

 Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την 

εφαρμογής της RIS3.

119.045 50% - 70% αρ. 31 ΜΜΕ Εργαζόμενοι του κλάδου

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.5

4

.

3

.

2

Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού 

μονάδων ζωικής παραγωγής

Προγράμματα κατάρτισης - εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού μονάδων ζωικής 

παραγωγής για χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων
10 10.000 100.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 8 ΜΕΤΡΟ 1 Στήριξη για δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης 100.000 50% - 70% αρ. 31 ΜΜΕ Εργαζόμενοι του κλάδου

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.6

4

.

6

.

1

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, ιατρικού 

τουρισμού και ευεξίας για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων με σκοπό την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των 

ανέργων

10 150.000 1.500.000
ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΚΤ 8 8.1.1.1

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά 

προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.

1.500.000 50% αρ. 32 ΟΑΕΔ Άνεργοι

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.7

Προγράμματα κατάρτισης - εκπαιδευσης 

και εξειδίκευση του τεχνικού και 

επιστημονικού προσωπικού εργαστηρίων 

υγείας

Μεταπτυχιακά δεξιοτήτων Στερείται πηγή χρηματοδότησης

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.8

Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αγορά 

των κλινικών δοκιμών
Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αγορά των κλινικών δοκιμών 300.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1

3.1.1.1 Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την 

ανάπτυξη  καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
300.000 65% αρ. 28 ΜΜΕ Άνεργοι, επιχειρήσεις

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.9 Υποβοήθηση τεχνοβλαστών Ενίσχυση επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin-offs) 5 100.000 500.000

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1Β

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
500.000 έως 100% αρ.22  MME 

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις,Άνεργοι 

Επιστήμονες

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.10

Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με 

ερευνητική ένταση
Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με ερευνητική ένταση

ΠΕΠ 

Ηπείρου
ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
100.000 50%εως65% αρ. 27

Συνεργατικοί σχηματισμοί - 

cluster
Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Health - Wellness 38.538.195

ΣΥΝΟΛΟ RIS 120.222.162

* Στα ενδεικτικά ποσοστά χρηματοδότησης ΜΜΕ δεν έχει ληφθεί υπόψη η έννοια της καινοτομίας.

4.4
Health - 

Wellness

4.3
Health - 

Wellness



Ποσότητα
Μοναδιαίο 

κόστος
Συνολικό Δημ. κόστος

Κωδικός Τίτλος KE Ελάχιστη Μέγιστη κωδικός Περιγραφή
Τιμή - 

στόχος
κωδικός Περιγραφή Τιμή - στόχος

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.1

Βελτίωση γενετικού δυναμικού στους 

εκτρεφόμενους πληθυσμούς αγροτικών 

ζώων 

1 800.000 800.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης
ΑΕΙ, ερευνητικοί 

φορείς/παραγωγοί 

Επιχειρήσεις του 

κλάδου, παραγωγοί 

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.8
Δημιουργία Αγροτικού τεχνολογικού 

πάρκου καινοτομίας Ηπείρου
1 2.000.000 2.000.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης

Ανάπτυξη τομέων κλειδιών και 

μοναδικότητας για τον 

αγροδιατροφικό τομέα της 

Ηπείρου. Σύμπραξη ερευνητικών 

φορέων, επιχειρήσεων

παραγωγοί, 

ερευνητές, 

μεταποιητές, 

καταναλωτές, 

επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.7

Προγράμματα κατάρτισης - εκπαιδευσης 

και εξειδίκευση του τεχνικού και 

επιστημονικού προσωπικού 

εργαστηρίων υγείας

10 150.000 1.500.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.5

Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών και 

συστημάτων παραγωγής για δημιουργία 

σύγχρονων μονάδων εκτροφής και 

προϊόντων μοναδικότητας

1 2.000.000 2.000.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης

Στερείται πηγή χρηματοδότησης 6.300.000 Στερείται πηγή χρηματοδότησης

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.2ΥΔ
Διαχείριση αλιείας σε ευαίσθητα 

θαλάσσια οικοσυστήματα  
1 50.000 50.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15

Αλιευτική διαχείριση προστατευόμενων υδάτινων 

οικοσυστημάτων / Προστασία και αποκατάσταση 

της  βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στο 

πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών 

δραστηριοτήτων

50.000 έως 100%

Προστασία και 

αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων (αριθμός 

έργων)

1
Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ και 

αλιέων
Αλιείς

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.3ΥΔ
Αλιευτική διαχείριση ταμιευτήρων και 

τεχνητών λιμνών
2 150.000 300.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15 Αλιευτική διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων 300.000 έως 100%

Προστασία και 

αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων (αριθμός 

έργων)

2
Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ και 

αλιέων
Αλιείς

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.4ΥΔ
Προστασία της βιοποικιλότητας στα 

υδάτινα οικοσυστήματα
1 200.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15

Προστασία  της βιοποικιλότητας σε υδάτινα 

οικοσυστήματα
200.000 100%

Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ και 

αλιέων
Αλιείς

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.7ΥΔ

Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων 

παρακολούθησης της ποιότητας των 

εσωτερικών και παράκτιων υδάτινων 

οικοσυστημάτων 

2 100.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.15
Προστασία της βιοποικιλότητας στα υδάτινα 

οικοσυστήματα
200.000 100%

Προώθηση του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου και του 

κοινωνικού διαλόγου, 

διαφοροποίηση και νέες 

μορφές εισοδήματος, 

4

ΑΕΙ, ερευνητικοί φορείς, 

υδατοκαλλιεργητές, αλιείς, 

μεταποιητικές μονάδες

υδατοκαλλιεργητές, 

αλιείς, 

μεταποιητικές 

μονάδες

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.1ΥΔ
Παρακολούθηση και καταγραφή της 

δυναμικής των ιχθυαποθεμάτων
2 400.000 800.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.3

Παρακολούθηση και καταγραφή ιχθυαποθεμάτων 

σε υδάτινα οικοσυστήματα
800.000 έως 100%

Καινοτομία, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες 

και εταιρικές σχέσεις με 

επιστήμονες (αριθμός 

έργων)

2
Συμπράξεις ερευνητών ΑΕΙ και 

αλιέων
Αλιείς

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8. 1ΥΔ

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  σε συστήματα ποιότητας 

και ποιοτικής ανάδειξης των 

υδατοκαλλιεργειών

3 100.000 300.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 1.4

Ανάπτυξη και εφαρμογές ολοκληρωμένων 

συστημάτων ελέγχου ποιότητας των  

ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και ασφάλειας 

παραγόμενων και μεταποιημένων προϊόντων

300.000 100%

Συμπράξεις ερευνητών, ΑΕΙ, 

μεταποιητικών μονάδων ή/και 

αλιέων

Αλιείς, 

μεταποιητικές 

μονάδες, μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.10ΥΔ

Βελτίωση της απόδοσης και 

διαφοροποίηση της σύστασης των 

ιχθυοτροφών 

2 200.000 400.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 400.000 75%

Προώθηση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στον τομέα της 

υδατοκαλλιέρεγειας γενικά 

και νέων 

υδατοκαλλιεργητών

2

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ, 

βιομηχανίας ιχθυοτροφών και 

πρόσθετων διατροφικών 

συστατικών και 

υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

και βιομηχανία 

ιχθυοτροφών

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.2ΥΔ
Περιβαλλοντικά βιώσιμη 

υδατοκαλλιέργεια
1 100.000 100.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 100.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ - 

υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.3ΥΔ

Καινοτόμες μέθοδοι στην παραγωγή 

γόνου θαλάσσιων μεσογειακών ειδών 

και ειδών εσωτερικών υδάτων

5 100.000 500.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 500.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ - 

ιχθυογεννητικών σταθμών, 

εκκολαπτηρίων και 

υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι 

ιχθυογεννητικών 

σταθμών, 

εκκολαπτηρίων και 

μονάδων 

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.4ΥΔ

Eναλλακτικές μέθοδοι 

υδατοκαλλιεργειών και ανάπτυξη νέων 

ειδών

6 150.000 900.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 900.000 75%

Καινοτομία, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(αριθμός έργων)

1

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ, 

βιομηχανίας ιχθυοτροφών και 

υδατοκαλλιεργητών

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

και βιομηχανία 

ιχθυοτροφών

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.6ΥΔ
Βιοτεχνολογική έρευνα & 

υδατοκαλλιέργειες
2 200.000 400.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Καινοτομία 400.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ, 

φαρμακευτικών εταιρειών και 

υδατοκαλλιεργητών

Φαρμακευτικές 

εταιρείες & κάτοχοι 

μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.5ΥΔ
Αναβάθμιση εμπλεκόμενου ανθρώπινου 

δυναμικού  
12 10.000 120.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.4

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της 

δικτύωσης
120.000 75%

Πάροχοι επαγγελματικής 

κατάρτισης, ΑΕΙ,  Σύλλογοι 

υδατοκαλλιεργητών 

υδατοκαλλιεργητές, αλιείς ή 

συνεταιρισμοί αλιέων    

Κάτοχοι και 

εργαζόμενοι 

μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας, 

αλιείς, 

synetairismo;i

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.5ΥΔ

Διαχείριση, προστασία και real time 

παρακολούθηση (monitoring) 

συστημάτων εκτροφής

2 300.000 600.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 2.5
Αύξηση του δυναμικού των ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας
600.000 75%

Αύξηση του δυναμικού των 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας 

και μέτρα για τη δημόσια 

υγεία και την υγεία των 

ζώων (αριθμός έργων)

2

Δημόσιος φορέας, Φορείς 

Διαχείρισης & Λειτουργίας 

Π.Ο.Α.Υ.ή σύλλογοι

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.8ΥΔ

Ανάδειξη αλιευμάτων  και προϊόντων 

ελεύθερης αλιείας σε προστατευόμενες 

περιοχές 

2 200.000 400.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.3
Προσδιορισμός, ταυτοποίηση και πιστοποίηση 

προϊόντων Γ. Ε. Αμβρακικού. Μέτρα εμπορίας
400.000 75%

Συμπράξεις ερευνητών, ΑΕΙ, 

μεταποιητικών μονάδων ή/και 

αλιέων

Αλιείς, 

μεταποιητικές 

μονάδες, 

συνεταιρισμοί 

αλιέων

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.8ΥΔ

Bιολογική υδατοκαλλιέργεια και 

Πιστοποίηση γεωγραφικής ένδειξης 

προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

3 100.000 300.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.3 Μέτρα εμπορίας 300.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ, 

μονάδων επεξεργασίας και 

υδατοκαλλιεργητών

Συσκευαστήρια & 

κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

Δείκτες αποτελέσματος

Επιλέξιμοι Φορείς Ωφελούμενοι

750.000

2.300.000

900.000

Ιδιωτική συμμετοχή
Θεματικός 

Στόχος

ΔΡΑΣΗ
Προϋπολογισμός 

δράσης

Σύνολα ανά 

δράση

Ποσοστό 

χρηματοδότησης

Δείκτες εκροών

ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προτεραιότητα 

RIS

Κωδικός 

ομάδας 

δράσεων

Ομάδα δράσεων
Κωδικός 

Δράσης
Δράση

Χρηματοδότη

ση
ΤΑΜΕΙΟ



AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.9ΥΔ
Προώθηση προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας 
2 100.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.3 Μέτρα εμπορίας 200.000 100%

Πάροχοι υπηρεσιών marketing, 

σύλλογοι υδατοκαλλιεργητών 

Κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

AGRO 1.7ΥΔ

Ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπόνηση και εφαρμογή 

αλιευτικής πολιτικής για τη 

διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

1.7.6ΥΔ
Παραγωγή αλιευτικών προϊόντων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας 
3 70.000 210.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.4

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 
210.000 έως 100%

Συμπράξεις ερευνητών, ΑΕΙ, 

μεταποιητικών μονάδων ή/και 

αλιέων

Αλιείς, 

μεταποιητικές 

μονάδες, μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας

AGRO 1.8ΥΔ

Προώθηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, καινοτόμου και 

ανταγωνιστικής 

υδατοκαλλιέργειας

1.8.7ΥΔ
Μεταποίηση προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας
2 100.000 200.000 ΕΠΑλΘ ΕΤΘΑ ΜΕΤΡΟ 5.4

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας 
200.000 75%

Συμπράξεις επιστημόνων, ΑΕΙ, 

μεταποιητικών μονάδων και 

υδατοκαλλιεργητών

Συσκευαστήρια/μετ

αποιητικές μονάδες 

& κάτοχοι μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-

2020
6.180.000

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.1

Προώθηση έρευνας και 

καινοτομίας
3.1.1

Χορήγηση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς 

φοιτητές

2.000.000 ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ ΕΚΤ 10 10ii

Βελτίωση της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτή 

εκαπαίδευση, με σκοπό την βελτίωση των 

επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα 

μειονεκτούντα άτομα.

2.000.000 100%

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Ερευνητικοί Φορείς της χώρας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

Ν.4310/2014

νέοι επιστήμονες, 

μέλη ΔΕΠ, 

μεταδιδακτορικοί 

ερευνητές

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.5

Χορήγηση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς 

φοιτητές

1 5.000.000 2.000.000 ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ ΕΚΤ 10 10ii

Βελτίωση της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτή 

εκαπαίδευση, με σκοπό την βελτίωση των 

επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα 

μειονεκτούντα άτομα.

2.000.000 100%

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Ερευνητικοί Φορείς της χώρας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

Ν.4310/2014

νέοι επιστήμονες, 

μέλη ΔΕΠ, 

μεταδιδακτορικοί 

ερευνητές

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020

4.000.000

AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού 

γενετικού δυναμικού στην 

αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

1.1.1

Αξιολόγηση και επιλογή του γενετικού 

υλικού αυτόχθονων φυλών αγροτικών 

ζώων και τοπικών παραδοσιακών 

ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών για 

την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

5 150.000 750.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01 750.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών          

*Επιχειρήσεις

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.1
Έρευνα για την ανάπτυξη  εκτροφών 

αγροτικών ζώων ειδικού σκοπού 
4 150.000 600.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01 600.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.1

Έρευνα  για αναβάθμιση της φυτικής 

παραγωγής και την ανάπτυξη νέων 

καλλιεργειών

4 100.000 400.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01 400.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

1.4.1

Έρευνα  για αναβάθμιση της 

μελισσοκομικής εκτροφής και των 

παραγομένων προϊόντων

2 100.000 200.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01 200.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.5
Έρευνα και ανάδειξη νέων ειδικών 

τυροκομικών προϊόντων ειδών 
2 100.000 200.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01 200.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.7

Κατάργηση χημικών πρόσθετων σε 

τρόφιμα , βελτίωση τεχνολογιών έξυπνης 

συσκευασίας, βελτίωση 

διατηρησιμότητας

3 100.000 300.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 01-1b-1.1-01 300.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες 

γεωργών*Επιχειρήσ

εις του κλάδου

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.3

Προώθηση νεανικής καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας
3.3.2

Προγράμματα Νέας Καινοτομικής 

Επιχειρηματικότητας 
5.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 01-1b-1.1-01 5.000.000 από 25% έως 80% αρ.22

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.3

Συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά έργα 

εθνικής εμβέλειας στον χώρο της Υγείας 

και των Φαρμάκων

5 1.000.000 5.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 01-1b-1.1-01 5.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.13

Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 

παρακολούθησης χρόνιων πασχόντων, 

ειδικών ομάδων πληθυσμού με 

εφαρμογές ΤΠΕ (ειδικές ομάδες-

συμβουλευτική)

10 300.000 3.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 01-1b-1.1-01 3.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.11

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, 

αποτελέσμα ερευνητικών 

προγραμμάτων, στην υγεία

10 300000 3000000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 01-1b-1.1-02

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών 

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία

3.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 1210000 1430000 CO28 

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται για την 

εισαγωγή νέων προϊόντων 

στην αγορά

22 T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

0,36

*Επιχειρήσεις *Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Φορείς 

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.2

Διαφοροποίηση τουριστικού 

προϊόντος για την ανάπτυξη της 

ευεξίας

4.2.1

Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα του τουρισμού για παροχή 

εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και 

της Ευεξίας

38 200.000 7.600.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 01-3c-1.4- 02

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τον εκσυγχρονισμό τους και 

την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών

7.600.000 50% ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Experience 2.2
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

τουρισμός
2.2.6

Δημιουργία χώρων ελλιμενισμού 

τουριστικών σκαφών 
7.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 3 1.04.05

Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και 

λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων

7.000.000

Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις 

ΟΤΑ, Οργανισμοί Διαχειρ. 

Λιμένων

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.4

Ένταξη ερευνητικών υποδοών της Υγείας 

στον εθνικό χάρτη υποδομών
1 5.000.000 5.000.000 ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3.02.03

Ανάπτυξη κέντρων ικανότητας (center of 

competence) με παράλληλη ενίσχυση των 

εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, που 

δημιουργούνται για την παροχή επιστημονικών 

και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς και 

σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης 

5.000.000 100% ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς Ερευνητικά κέντρα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-

2020

38.050.000

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.5

Επιμόρφωση και εκπαίδευση 

προσωπικού μονάδων ζωικής 

παραγωγής

10 10.000 100.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 8 ΜΕΤΡΟ 1 Στήριξη για δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης 100.000 50% - 70% αρ. 31 ΜΜΕ
Εργαζόμενοι του 

κλάδου

15.450.000

4.000.000

900.000

410.000

Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών

επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία



AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού 

γενετικού δυναμικού στην 

αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

1.1.2

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων βελτίωσης και 

αξιοποίησης αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων 

3 150.000 450.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 300.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.2

Πιλοτική ανάπτυξη καινοτόμων 

συστημάτων παραγωγής στην 

κτηνοτροφία ορεινών όγκων Ηπείρου. 

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων 

αειφορικής βόσκησης σε πληθυσμούς 

μηρυκαστικών για την πρότυπη 

4 150.000 600.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 600.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.3

Πιλοτική ανάπτυξη στοχευμένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής 

ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος 

4 150.000 600.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 800.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.2

Εφαρμογή για βέλτιστη χρήση των 

φυσικών πόρων και την εξασφάλιση 

ποιότητας και ασφάλειας παραγομένων 

προϊόντων φυτικής παραγωγής

3 100.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 300.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

0

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

1.4.2

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

στη μελισσοκομική εκτροφή και την 

παραγωγή προϊόντων

2 60.000 120.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 300.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.6
Πιλοτική Ανάπτυξη και εξέλιξη του τομέα 

των γίδινων τυροκομικών προϊόντων 
3 150.000 450.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 450.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.6

Παραγωγή και ανάδειξη προϊόντων 

κρέατος και γάλακτος και τροφίμων  από 

εναλλακτικού τύπου εκτροφές και τη 

θηραματοτροφία

3 70.000 210.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 210.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.2
Ποιοτική ταξινόμηση σφάγιων αγροτικών 

ζώων
2 150.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 300.000

70 εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.3

Παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών 

προϊόντων με εφαρμογή καινοτόμων 

διατροφικών προγραμμάτων που 

οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων 

ειδικών/ μοναδικών χαρακτηριστικών

3 150.000 450.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 450.000

70εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.7

Δημιουργία cluster  στην παραγωγή 

κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας

1 1.000.000 1.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1-2 1.000.000

70εως 100% 

ανάλογα με τις 

επιλέξιμες δαπάνες

Συμπράξεις  αγροτών, ερευνητών, 

ΑΕΙ, συμβούλων και επιχειρήσεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

Health - Wellness 4.3

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.3

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υγείας 

για την υποστήριξη του ζωικού 

κεφαλαίου

2 450.000 900.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 3 ΜΕΤΡΟ 16.1-2 900.000 από 70-100% Συνεργατικοί σχηματισμοί ΜΜΕ

Health - Wellness 4.3

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.4

Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υγείας 

για την υποστήριξη του ζωικού 

κεφαλαίου

1 300.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 3 ΜΕΤΡΟ 16.1-2 300.000 από 70-100% Συνεργατικοί σχηματισμοί
ΜΜΕ,Επαγγελματίες 

αγρότες

AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

1.4.6
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής
4 5.000 20.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 11.1 

ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και 

μεθόδους βιολογικής γεωργίας
20.000

ανάλογα με την 

καλλιέργεια και την 

έκταση της 

καλλιέργειας

Έκταση (ha) που 

μετατρέπεται ή παραμένει 

σε βιολογική γεωργία / 

κτηνοτροφία

100
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.5
Προώθηση τοπικών επώνυμων 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων
1 100.000 100.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.2

Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και 

προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες 

παραγωγών στην εσωτερική αγορά

100.000 70% Ομάδες παραγωγών 
Επιχειρήσεις του 

κλάδου, παραγωγοί 

AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.4
Ανάπτυξη τοπικών επώνυμων γεωργικών 

προϊόντων 
3 100.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ 

εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
300.000 50%-70%

Αριθμός ενισχυομένων 

επιχειρήσεων 
10 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

Experience 2.2
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

τουρισμός
2.2.4

Υποστήριξη αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων
1.500.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.2/19.2

Ενίσχυση επενδύσεων για μη γεωργικές 

δραστηριότητες
1.500.000

100%  από 11.000 

εως 20.000 ανά 

δικαιούχο/55%

de minimis/             

αρ. 14,38

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη 

κατοικία εντός των αγροτικών 

περιοχών εφαρμογής

Φυσικά πρόσωπα με 

μόνιμη κατοικία 

εντός των αγροτικών 

περιοχών 

εφαρμογής

AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού 

γενετικού δυναμικού στην 

αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

1.1.4 

Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

των εκτροφέων - καλλιεργητών που 

αξιοποιούν τοπικό γενετικό υλικό

2 20.000 40.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1 40.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.6
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

των παραγωγών
10 20.000 200.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1 200.000 ως 100 % 

Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.3
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

των παραγωγών
10 20.000 200.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1 200.000 ως 100 % 

Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.3
Βελτίωση των δεξιοτήτων των 

τυροκόμων
2 20.000 40.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1 40.000 ως 100 % 

Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

1.4.3
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

των παραγωγών
4 20.000 80.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1/1.2

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης 

και απόκτησης  προσόντων  
80.000 ως 100 % 

Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.4 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού σε μεταποιητικές 

επιχειρήσεις που ενσωματώνουν 

καινοτομία

10 10.000 100.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1/1.2

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης 

και απόκτησης  προσόντων /Στήριξη για 

δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις 

ενημέρωσης

100.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών           

*εργαζόμενοι σε 

αγρατικές 

5.910.000

480.000

210.000

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης 

και απόκτησης  προσόντων  

στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία 

επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 

γεωργίας/στήριξη για πιλοτικά έργα και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 

διαδικασιών

και τεχνολογιών



AGRO 1.7

Συμπράξεις για την ανάδειξη 

τοπικών επώνυμων 

κτηνοτροφικών/γεωργικών 

προϊόντων Ηπείρου

1.7.6
Αναβάθμιση δεξιοτήτων εμπλεκόμενου 

ανθρώπινου δυναμικού
3 10.000 30.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.1/1.2

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης 

και απόκτησης  προσόντων /Στήριξη για 

δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις 

ενημέρωσης

30.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
100

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς 

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών           

*εργαζόμενοι σε 

αγρατικές 

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.6 5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.2 50.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
20

ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών επίδειξης 

- ενημέρωσης

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.3 5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.2 50.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
20

ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών επίδειξης 

- ενημέρωσης

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.3 2 10.000 20.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.2 20.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
20

ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών επίδειξης 

- ενημέρωσης

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.6 5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.3 50.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
20

ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγών - επισκέψεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.3 5 10.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.3 50.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
20

ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγών - επισκέψεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.3 2 10.000 20.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ1.3 20.000 ως 100 % 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδεύσεις
20

ΑΕΙ, Πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγών - επισκέψεων

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.9 15 10.000 150.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ11.1 150.000

ανάλογα με την 

καλλιέργεια και την 

έκταση της 

καλλιέργειας

Έκταση (ha) που 

μετατρέπεται ή παραμένει 

σε βιολογική γεωργία / 

κτηνοτροφία

100
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.6 10 5.000 50.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ11.1 50.000

ανάλογα με την 

καλλιέργεια και την 

έκταση της 

καλλιέργειας

Έκταση (ha) που 

μετατρέπεται ή παραμένει 

σε βιολογική γεωργία / 

κτηνοτροφία

100
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.6 60 5.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ2.1 300.000

100% ως 1500 ανα 

συμβουλή εως 3 

συμβουλές ανά 

ωφελούμενο 

(σύνολο 4.500)

Αριθμός ωφελουμένων από 

συμβουλευτικές υπηρεσίες
80 ΑΕΙ, Πάροχοι συμβουλών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.3 30 10.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ2.1 300.000

100% ως 1500 ανα 

συμβουλή εως 3 

συμβουλές ανά 

ωφελούμενο

Αριθμός ωφελουμένων από 

συμβουλευτικές υπηρεσίες
80 ΑΕΙ, Πάροχοι συμβουλών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.9
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
30 10.000 300.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ3.1 300.000

100 %                ως 

3.000 € ετησίως ανά 

εκμετάλλευση

Αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που 

υποστηρίζονται για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις

40
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.6
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 

μεθόδων παραγωγής  
30 5.000 150.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ3.1 250.000

100 %                ως 

3.000 € ετησίως ανά 

εκμετάλλευση

Αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που 

υποστηρίζονται για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις

40
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού 

γενετικού δυναμικού στην 

αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

1.1.3

Ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία 

νέων ή προσαρμογή υφιστάμενων 

εκμεταλλεύσεων στην εκτροφή 

αξιολογημένων αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων και τοπικών ποικιλών 

15 200.000 3.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1 3.000.000

50 - 70 % ανάλογα 

με το φορέα 

υλοποίησης και την 

περιοχή επένδυσης 

Αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που 

υποστηρίζονται για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις

15
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.7

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή 

μονάδων εκτροφής στις απαιτήσεις 

πιστοποιημένης παραγωγής

40 150.000 6.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1 6.000.000

50 - 70 % ανάλογα 

με το φορέα 

υλοποίησης και την 

περιοχή επένδυσης 

Αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που 

υποστηρίζονται για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις

15
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.4

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 

απαιτήσεις πιστοποιημένης παραγωγής

25 150.000 3.750.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1 3.750.000

50 - 70 % ανάλογα 

με το φορέα 

υλοποίησης και την 

περιοχή επένδυσης 

Αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που 

υποστηρίζονται για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις

15
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

1.4.4

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή 

μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων στις 

απαιτήσεις πιστοποιημένης παραγωγής

7 100.000 700.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.1 700.000

50 - 70 % ανάλογα 

με το φορέα 

υλοποίησης και την 

περιοχή επένδυσης 

Αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που 

υποστηρίζονται για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις

15
*Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

*Κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες 

*Ομάδες γεωργών

AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού 

γενετικού δυναμικού στην 

αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

1.1.5

Σχεδιασμός, αναγνώριση  και 

επισήμανση προϊόντων από εκτροφές 

αυτόχθονων σπάνιων φυλών και 

τοπικών  ποικιλιών σημαντικών 

καλλιεργειών 

5 100.000 500.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2 50%-70%
Αριθμός ενισχυομένων 

επιχειρήσεων 
10 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

AGRO 1.1

Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού 

γενετικού δυναμικού στην 

αγροτική παραγωγή και 

παραγωγή τροφίμων

1.1.6

Ανάπτυξη τελικών προϊόντων από 

εκτροφές αυτόχθονων  φυλών και 

τοπικών ποικιλιών καλλιεργειών

6 200.000 1.200.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2 1.200.000 50%-70%
Αριθμός ενισχυομένων 

επιχειρήσεων 
10 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.2
 Εκσυγχρονισμός παραδοσιακών 

μονάδων τυροκομίας
8 200.000 1.600.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2 1.600.000 50%-70%

Αριθμός ενισχυομένων 

επιχειρήσεων 
10 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.4
Βελτίωση οργάνωσης και διαχείρισης 

μικρών μονάδων τυροκόμησης  
8 30.000 240.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2 240.000 50%-70%

Αριθμός ενισχυομένων 

επιχειρήσεων 
10 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.3

Παραγωγή νέων  προϊόντων στον τομέα 

των τροφίμων, υψηλής 

αναγνωρισιμότητας και τοπικής 

επωνυμίας

10 300.000 3.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.2 3.000.000 50%-70%
Αριθμός ενισχυομένων 

επιχειρήσεων 
10 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

AGRO 1.2

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής για 

παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

ποιοτικά χαρακτηριστικών

1.2.8
Βελτίωση ηλικιακού προφίλ 

κτηνοτρόφων
80 22.000 1.760.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1 1.760.000

100 %              

17.000  ως 22.000 € 

ανά εκμετάλλευση

Αριθμός δικαιούχων που 

λαμβάνουν στήριξη για 

ανάπτυξη μικρών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

80

Νέοι γεωργοί,Νομικά πρόσωπα 

που αποτελούν συμπράξεις 

αυτών

Νέοι 

γεωργοί,Νομικά 

πρόσωπα που 

αποτελούν 

συμπράξεις αυτών

AGRO 1.3

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

γεωργικής παραγωγής και 

διάδοση νέων καλλιεργειών 

1.3.5 Βελτίωση ηλικιακού προφίλ γεωργών 50 20.000 1.000.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1 1.000.000

100 %              

17.000  ως 22.000 € 

ανά εκμετάλλευση

Αριθμός δικαιούχων που 

λαμβάνουν στήριξη για 

ανάπτυξη μικρών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

80

Νέοι γεωργοί,Νομικά πρόσωπα 

που αποτελούν συμπράξεις 

αυτών

Νέοι 

γεωργοί,Νομικά 

πρόσωπα που 

αποτελούν 

συμπράξεις αυτών

2.840.000

600.000

550.000

13.450.000

6.040.000

210.000

120.000

120.000

200.000

στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ 

εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών-ενισχύσεις για τη 

σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς

Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις 

ενημέρωσης

Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με 

επίκεντρο τη διαχείρηση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και δασών ,καθώς και 

επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και 

μεθόδους βιολογικής γεωργίας

στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών

στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα 

ποιότητας 

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης



AGRO 1.4

Ανάπτυξη πιστοποιημένης 

μελισσοκομικής εκτροφής και 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

1.4.5 Βελτίωση ηλικιακού προφίλ γεωργών 4 20.000 80.000 ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1 80.000

100 %              

17.000  ως 22.000 € 

ανά εκμετάλλευση

Αριθμός δικαιούχων που 

λαμβάνουν στήριξη για 

ανάπτυξη μικρών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

80

Νέοι γεωργοί,Νομικά πρόσωπα 

που αποτελούν συμπράξεις 

αυτών

Νέοι 

γεωργοί,Νομικά 

πρόσωπα που 

αποτελούν 

συμπράξεις αυτών

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
32.540.000

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.2

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.4

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων 

της Περιφέρειας

100.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1 100.000 100% Φορείς έρευνας, ΕΤΕΠΗ

ερευνητές, ομάδες 

ερευνητών, 

επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.6 Βραβεία καινοτομίας στην υγεία 5 60.000 300.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1 300.000 100% de minimis 0 0

T1601/                                    

CO25  

Αριθμός φορέων που 

ενισχύονται / Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται 

σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών 

4/                                  

83
T1604  

 Μέσος 

ετήσιος 

αριθμός 

ερευνητικών 

φορέων της 

10,6

Κέντρα Επιχείρησης και 

Καινοτομίας, Φορείς έρευνας, 

ΕΤΕΠΗ, Φορείς 

επιχειρηματικότητας

Ερευνητές και 

ομάδες ερευνητών, 

πολίτες

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.9 Δικτύωση υπηρεσιών υγείας 2 150.000 300.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1 300.000 50% αρ. 27 150000 0

T1601/                                      

CO25  

Αριθμός φορέων που 

ενισχύονται / Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται 

σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών 

4/                                  

83
T1604  

 Μέσος 

ετήσιος 

αριθμός 

ερευνητικών 

φορέων της 

10,6
Φορείς έρευνας, ΕΤΕΠΗ, Φορείς 

υγείας

Εργαστήρια παροχής 

υπηρεσιών υγείας

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.1

Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης
1 200.000 200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1Α 100.000 100% de minimis 0 0

T1601/                                     

CO25  

Αριθμός φορέων που 

ενισχύονται / Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται 

σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών 

4/                                  

83
T1604  

 Μέσος 

ετήσιος 

αριθμός 

ερευνητικών 

φορέων της 

10,6 Φορείς έρευνας, ΕΤΕΠΗ

ερευνητές, ομάδες 

ερευνητών, 

επιχειρήσεις

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.1

Προώθηση έρευνας και 

καινοτομίας
3.1.2 Ενημέρωση για τον Ορίζοντα 2020 200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.1.1.1Β 200.000 100% de minimis

T1601/                                          

CO25  

Αριθμός φορέων που 

ενισχύονται / Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται 

σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών 

4/                                  

83
T1604  

 Μέσος 

ετήσιος 

αριθμός 

ερευνητικών 

φορέων της 

10,60

Κέντρα Επιχείρησης και 

Καινοτομίας, Φορείς έρευνας, 

ΕΤΕΠΗ

ερευνητές και 

ομάδες ερευνητών

Experience 2.1
Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.4

Ανάπτυξη της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της 

δημιουργικής βιομηχανίας

ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 400.000 έως 100%
C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς
επιχειρήσεις, 

ερευνητικοί φορείς

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.2

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.2

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων 

της Περιφέρειας

400.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 450.000 50% αρ. 29
C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς
ΜΜΕ, Ερευνητικοί 

Φορείς

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.2

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.6 Υποβοήθηση τεχνοβλαστών 2.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1Β 500.000 50%εως65% αρ. 22

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς
επιχειρήσεις, 

ερευνητικοί φορείς

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.4

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.4

Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με 

ερευνητική ένταση
700.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 100.000 50% αρ. 27

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000
Συνεργατικοί σχηματισμοί - 

cluster

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.1 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα φαρμακευτικά προϊόντα 6 200.000 1.200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 0 250000

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.2

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα καινοτόμα προϊόντα και 

εφαρμογές στοην υγεία
6 200.000 1.200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 0 250000

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.12

Πιστοποίηση ερευνητικών και 

τεχνολογικών εργαστηρίων
4 50.000 200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 200.000 100%

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.15 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στην υγεία του ανθρώπου 0 0 900.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 500.000 από 25% έως 80% αρ. 25 0 125000

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.3

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.1 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα εξειδικευμένα τρόφιμα 6 200.000 1.200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 0 250000
C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.3

Διασφάλιση της υγείας των 

καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 

προϊόντων υψηλής αξίας

4.3.2
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στις συνθήκες υγείας του 

Ζωικού κεφαλαίου
6 200.000 1.200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 1.000.000 από 25% έως 80% αρ. 25 0 250000

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 ΜΜΕ, ερευνητικοί φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.9 Υποβοήθηση τεχνοβλαστών 5 100.000 500.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1Β 500.000 έως 100% αρ.22  MME 

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις,Άνεργοι 

Επιστήμονες

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.10

Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με 

ερευνητική ένταση
5 100.000 500.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1 100.000 50%εως65% αρ. 27

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000
Συνεργατικοί σχηματισμοί - 

cluster

Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

AGRO 1.5

Προσαρμογή και ανάδειξη 

δυναμικού στον κλάδο της 

παραδοσιακής τυροκομίας

1.5.1

Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση 

τυροκομικών προϊόντων μέσω 

παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας

4 100.000 400.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Α 250.000 από 35% έως 80% 0 62500 C026

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα

10 T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000
*Ερευνητικά ιδρύματα                                   

*ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΜΜΕ 

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.2

Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις 

επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα 

της αξιοποίησης υποπροϊόντων και 

παραπροϊόντων

3 150.000 450.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Α 300.000 από 35% έως 80% C026

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα

10 T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000
ΑΕΙ, Ερευνητικοί φορείς, 

επιχειρήσεις  τροφίμων
ΜΜΕ 

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.1

Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις 

επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα 

των τροφίμων και σύγχρονα συστήματα 

πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους

6 150.000 900.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β 700.000 από 75% έως 100% 0 175000
C026/         

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                 

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000
ΑΕΙ, Ερευνητικοί φορείς, 

επιχειρήσεις  τροφίμων
ΜΜΕ 

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.2

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.1

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων 

της Περιφέρειας

1.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β 250.000 100%
C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 Ερευνητικοί Φορείς

Ερευνητές, 

Επιχειρήσεις του 

κλάδου

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.2

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.3

Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων 

της Περιφέρειας

1.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β 250.000 100% αρ. 22
C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 Νεοφυείς επιειρησεις

Ερευνητές, 

Επιχειρήσεις του 

κλάδου

2.840.000

1.000.000

9.000.000

Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη 

αριστείας μέσα από την υποστήριξη της 

δικτύωσης ερευνητικών φορέων

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών-ενισχύσεις για τη 

σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ 

του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.



Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.7

Proof of concept στην Υγεία και την 

Ιατρικη πράξη
40 50.000 2.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 1 1.2.1.1Β 500.000 100% αρ. 22 225000 375000

C026/                                       

T1602

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα  /   

Clusters επιχείρησεων - 

ερευνητικών φορέων στην 

55/                                         

1
T1605  

Δαπάνη Ε&Α 

των 

επιχειρήσεων

1440000 Νεοφυείς επιειρησεις

Ερευνητές, 

Επιχειρήσεις του 

κλάδου

Experience 2.3

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.3

Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση της 

παραγωγικότητας, αυτονομίας και 

ποιότητας υπηρεσιών στη βιομηχανία 

της εμπειρίας

2.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.2.1.1
Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 

από τις ΜΜΕ
3.100.000 από 35% έως 45% αρ. 14 CO02

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις
2000% Τ1606

Ακαθάριστη 

προστιθέμεν

η αξία ΤΠΕ 

86,9 ΜΜΕ Επιχειρήσεις

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.4

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.3

Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην 

περιφέρεια
700.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.2.1.2 1.038.948 από 50% έως 75% αρ. 14

CO02/                                        

CO01/                                          

CO08  

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται /  Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

ενισχύονται /   Αριθμός 

50/                                                

70/                                                 

70

T1606  

Ακαθάριστη 

προστιθέμεν

η αξία ΤΠΕ

86,9 ΕΦΔ, Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

Experience 2.2
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

τουρισμός
2.2.3 Υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων 300.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.2.1.2 900.000 100% de minimis

CO02/                                        

CO01/                                          

CO08  

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται /  Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

ενισχύονται /   Αριθμός 

50/                                                

70/                                                 

70

T1606  

Ακαθάριστη 

προστιθέμεν

η αξία ΤΠΕ

86,9 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.4

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.2

Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην 

περιφέρεια
1.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.2.1.2 1.500.000 100% de minimis

CO02/                                        

CO01/                                          

CO08  

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται /  Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

ενισχύονται /   Αριθμός 

50/                                                

70/                                                 

70

T1606  

Ακαθάριστη 

προστιθέμεν

η αξία ΤΠΕ

86,9 Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

Experience 2.3

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.1

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας /Αξιοποίηση ICT 

στον τουρισμό-πολιτισμό

1.400.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.3.1.1 900.000 100% T1603 

 Εφαρμογές για τη 

διαχείριση δικτύων και 

υποδομών

1200% T1607

ΟΤΑ με 

δυνατότητα 

απομακρυσμ

ένης 

διαχείρισης 

30%

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Δημοτικές 

Επιχειρήσεις, και  Δημόσιες 

υπηρεσίες

Επιχειρήσεις, 

Τουρίστες

Experience 2.3

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.2
Δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών 

ΤΠΕ για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας
1.350.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.3.1.1 900.000 100% T1603 

 Εφαρμογές για τη 

διαχείριση δικτύων και 

υποδομών

ΟΤΑ με 

δυνατότητα 

απομακρυσμ

ένης 

διαχείρισης 

30%

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Δημοτικές 

Επιχειρήσεις, και  Δημόσιες 

υπηρεσίες

Επιχειρήσεις, 

Τουρίστες

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.5

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
3.5.1

Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην 

περιφέρεια
700.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 2 2.3.1.1 700.000 100% T1603 

 Εφαρμογές για τη 

διαχείριση δικτύων και 

υποδομών

1200% T1607

ΟΤΑ με 

δυνατότητα 

απομακρυσμ

ένης 

διαχείρισης 

30% ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες πολίτες

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.11

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, 

αποτελέσμα ερευνητικών 

προγραμμάτων, στην υγεία

4 600.000 2.400.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1 2.200.000 65% αρ. 28 1210000 1430000 CO28 

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται για την 

εισαγωγή νέων προϊόντων 

στην αγορά

22 T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

0,36 ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.8

Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την 

αγορά των κλινικών δοκιμών
10 150.000 300.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1 300.000 65% αρ. 28 ΜΜΕ

Άνεργοι, 

επιχειρήσεις

Experience 2.1
Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.3

Ανάπτυξη της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της 

δημιουργικής βιομηχανίας

1.600.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1 1.000.000 έως 100% αρ. 22 CO28 

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται για την 

εισαγωγή νέων προϊόντων 

στην αγορά

2200% T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36% Νεοσύστατες επιχειρήσεις 
Νεοσύστατες 

επιχειρήσεις 

Experience 2.2
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

τουρισμός
2.2.2

Ανάπτυξη καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας σχετιζόμενη με τον 

εναλλακτικό τουρισμό

4.600.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.1 3.000.000 65% αρ. 28 CO28 

 Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται για την 

εισαγωγή νέων προϊόντων 

στην αγορά

2200% T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36% ΜΜΕ ΜΜΕ

Experience 2.1
Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.1

Δημιουργία Εκκολαπτηρίoυ Πολιτιστικών 

και Δημιουργικών Επιχειρήσεων
200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2 200.000 60% αρ. 27

CO04/                            

CO01/                              

CO08  

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

ενίσχυση /   Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

10/                      

32/                           

32

T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36 Συνεργατικοί σχηματισμοί, cluster

Συνεργατικοί 

σχηματισμοί, 

cluster, επιχειρήσεις

Experience 2.1
Ανάπτυξη κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας
2.1.2

Ανάπτυξη και προώθηση χειροτεχνίας 

και Πολιτιστικής Βιομηχανίας
800.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2 800.000 60% αρ. 27

CO04/                            

CO01/                              

CO08  

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

ενίσχυση /   Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

10/                      

32/                           

32

T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36 Συνεργατικοί σχηματισμοί, cluster

Συνεργατικοί 

σχηματισμοί, 

cluster, γυναικεία 

επιχιερηματικότητα, 

αυτοαπασχολούμεν

Experience 2.2
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

τουρισμός
2.2.1

Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων 

δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας με 

έμφαση στην εξωστρέφεια.

200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2 200.000 60% αρ. 27

CO04/                            

CO01/                              

CO08  

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

ενίσχυση /   Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

10/                      

32/                           

32

T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36 Συνεργατικοί σχηματισμοί, cluster

Συνεργατικοί 

σχηματισμοί, 

cluster, επιχειρησεις

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.3

Προώθηση νεανικής καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας
3.3.1

Διαμόρφωση δομής-χώρου για την 

υποστήριξη της νεανικής και 

καινοτομικής επιχειρηματικότητας

800.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2 800.000 50εως65% αρ. 27

CO04/                            

CO01/                              

CO08  

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

ενίσχυση /   Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

10/                      

32/                           

32

T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36
Συνεργατικοί σχηματισμοί, 

cluster, ΕΤΕΠΗ

Συνεργατικοί 

σχηματισμοί, 

cluster, ΕΤΕΠΗ, 

επιχειρήσεις, 

ερευνητικοί φορείς

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.4

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

στον κλάδο ΤΠΕ
3.4.1

Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων 
200.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.1.1.2 225.019 60% αρ. 27

CO04/                            

CO01/                              

CO08  

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

ενίσχυση /   Αύξηση της 

απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις που 

10/                      

32/                           

32

T1608 

 Ποσοστό 

επιχειρήσεων 

που 

ανέπτυξαν 

καινοτόμα 

36 Συνεργατικοί σχηματισμοί, cluster
Συνεργατικοί 

σχηματισμοί, cluster

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.2

Μετάβαση από την έρευνα στην 

καινοτομία
3.2.5

Αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Απόδειξη, επίδειξη 

καινοτομιών και νέων τεχνολογιών

2.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Α 2.000.000 50% αρ.25
CO02/                               

CO01/

CO02  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

/ CO01  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

35/                      

35
T1609

  Εξαγωγές 

Περιφέρειας 

Ηπείρου

ΕΦΔ, Ερευνητικοί Φορείς
Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.10

Αναβάθμιση του επιπέδου της 

οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών 

υγείας

6 50.000 300.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Α 300.000 50% αρ. 29 150000 150000
CO02/                               

CO01/

CO02  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

/ CO01  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

35/                      

35
T1609

  Εξαγωγές 

Περιφέρειας 

Ηπείρου

120000000 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς
ΜΜΕ, Ερευνητικοί 

Φορείς

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.2

Υποβοήθηση νέων επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών
20 25.000 500.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Α 500.000 50% αρ. 29 250000 250000

CO02/                               

CO01/

CO02  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

/ CO01  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

35/                      

35
T1609

  Εξαγωγές 

Περιφέρειας 

Ηπείρου

120000000 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς
ΜΜΕ, Ερευνητικοί 

Φορείς

Health - Wellness 4.1
Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

κλάδου της Υγείας
4.1.8

Δικτύωση με τα υπάρχοντα clusters στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό
1 100.000 100.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Β 100.000 50% αρ. 29 50000 50000

CO02/                               

CO01/

CO02  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

/ CO01  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

35/                      

35
T1609

  Εξαγωγές 

Περιφέρειας 

Ηπείρου

120000000 ΜΜΕ, Ερευνητικοί Φορείς
ΜΜΕ, Ερευνητικοί 

Φορείς

AGRO 1.6

Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον 

κλάδο της διατροφής και στον 

κλάδο αξιοποίησης γεωργικών και 

κτηνοτροφικών υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων

1.6.5
Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων για την 

εσωτερική και διεθνή αγορά
3 200.000 600.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.2.1.1Β 600.000 50% 300000 300000

CO01/                                

CO02/                                    

CO08                   

 CO01  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

ενισχύονται /  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις/   

50/                         

50/                            

50

T1609

  Εξαγωγές 

Περιφέρειας 

Ηπείρου

120000000 ΜΜΕ ΜΜΕ 

Experience 2.2
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

τουρισμός
2.2.5

Εφαρμογή καινοτομίας σε υφιστάμενες 

τουριστικές μονάδες 
6.000.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΤΠΑ 3 3.3.1.1

Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού
5.000.000 55% αρ. 14, 36, 38

CO02/                               

CO01

CO02  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

/ CO01  Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

50/                      

50/     
T1610

Επενδύσεις 

παγίου 

κεφαλαίου 

επιχειρήσεων 

στην 

600000 ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Experience 2.3

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.5 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων 1.050.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΚΤ 8 8.1.1.1 1.000.000 65% αρ. 28 T1632  

Συμμετέχοντες άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

16700% T1639

  

Συμμετέχοντε

ς άνεργοι, 

απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας 

33 ΜΜΕ
Άνεργοι, 

επιχειρήσεις

Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις 

τοπικές ΜΜΕ

Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών 

συστημάτων,προϊόντων και υπηρεσιών από τους 

Ο.Τ.Α

6.500.000

2.225.019

9.000.000

3.438.948

2.500.000

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά 

τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την 

περιφερειακή οικονομία.

2.500.000

3.1.1.1 Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) 

για την ανάπτυξη  καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών

 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της 

καινοτομίας  στην τοπική επιχειρηματικότητα

3.2.1.1 Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και 

εξωστρέφειας στις ΜΜΕ
3.500.000

Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ 

του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.



Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.6 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων 10 150.000 1.500.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΚΤ 8 8.1.1.1 1.500.000 50% αρ. 32 0 0 T1632  

Συμμετέχοντες άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

167 T1639

  

Συμμετέχοντε

ς άνεργοι, 

απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας 

33 ΟΑΕΔ Άνεργοι

Experience 2.3

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας στον 

τουρισμό

2.3.4
Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ή υπηρεσιών e-learning
100.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΚΤ 8 8.5.1.1 100.000 100% αρ. 31 CO23

 Αριθμός υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπε-ριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών 

5100% T1640 

 

Υποστηριζόμε

νες 

επιχειρήσεις 

που 

139 ΜΜΕ
Εργαζόμενοι του 

κλάδου

ICT - Youth 

Entrepreneurship
3.5

Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
3.5.2

Κατάρτιση, εξειδίκευση και εκπαίδευση 

του προσωπικού επιχειρήσεων
400.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΚΤ 8 8.5.1.1 350.000 50% - 70% αρ. 31 CO23

 Αριθμός υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπε-ριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών 

51 T1640 

 

Υποστηριζόμε

νες 

επιχειρήσεις 

που 

139 ΜΜΕ
Εργαζόμενοι του 

κλάδου

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.3

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού 

εργαστηρίων υγείας
15 10.000 150.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΚΤ 8 8.5.1.1 119.150 50% - 70% αρ. 31 0 0 CO23

 Αριθμός υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπε-ριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών 

51 T1640 

 

Υποστηριζόμε

νες 

επιχειρήσεις 

που 

139 ΜΜΕ
Εργαζόμενοι του 

κλάδου

Health - Wellness 4.4
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας
4.4.4

Επιμόρφωση και εκπαίδευση 

προσωπικού παροχής υπηρεσιών υγείας 
15 10.000 150.000 ΠΕΠ Ηπείρου ΕΚΤ 8 8.5.1.1 119.045 50% - 70% αρ. 31 0 0 CO23

 Αριθμός υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπε-ριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών 

51 T1640 

 

Υποστηριζόμε

νες 

επιχειρήσεις 

που 

139 ΜΜΕ
Εργαζόμενοι του 

κλάδου

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 39.452.162

ΣΥΝΟΛΟ RIS 120.222.162

Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για 

την προσαρμογή τους στο περιβάλλον που 

δημιουργείται από την εφαρμογής της RIS3.

688.195

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά 

τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την 

περιφερειακή οικονομία.

2.500.000


