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Πρόλογος  
 

Η παρούσα αναφορά /μελέτη είναι το αποτέλεσμα της εργασίας του Συμβούλου με βάση τα 

αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης και των προτάσεων των ομάδων εργασίας του 

ΠΣΕΚ, με σκοπό την πρώτη αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην 

Ήπειρο, η οποία παρουσιάζεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α. 

Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία των διαδικασιών οργάνωσης, διακυβέρνησης 

και ανάπτυξης της Στρατηγικής αλλά και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.  

Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά επιχειρησιακά στοιχεία του ΠΕΠ και η εξειδίκευση 

του, στους άξονες ενδιαφέροντος, μέχρι σήμερα.  

Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η συσχέτιση των προτεινόμενων για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 

με την RIS3 μέτρων και η τελικά προτεινόμενη ομογενοποίηση τους με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση από την Περιφέρεια και τη Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.  

Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η συνολική λογική παρέμβασης μέσω ομάδων 

δράσεων ανά θεματική προτεραιότητα, επεξηγώντας τυχόν διαφοροποιήσεις ανά προτεραιότητα 

και πάντα με βάση το λεπτομερές Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης του Παραρτήματος Α. 
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1. Έξυπνη Εξειδίκευση και Διακυβέρνηση στην Ήπειρο 

1.1 Έξυπνη εξειδίκευση  

Η Ευρώπη και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που απαιτούν μια 
φιλόδοξη οικονομική πολιτική για τον 21ο αιώνα. 
 
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020)  αποτελεί το βασικό 
αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο  της χώρας,  με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό 
στοιχείο είναι η σύνδεση της Εθνικής με τις Περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αλλά 
και οι συνέργειες με τον Ορίζοντα 2020 (το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε για την Έρευνα και την 
Καινοτομία) και το COSME (το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ) καθώς και άλλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς πρωτοβουλίες. 
 
Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η Ελλάδα επιδιώκει την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των 
προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε και ταυτόχρονα να συνδράμει 
στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  
 
Η εκπόνηση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης ήταν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση 
επενδύσεων έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής σύγκλισης από τα διαρθρωτικά ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η ανάπτυξη της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σημαίνει ουσιαστικά την υποστήριξη μέτρων και 
δράσεων οι οποίες εξυπηρετούν ξεκάθαρους επιχειρηματικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς 
τονίζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, ισχυροποιώντας τις υποδομές προς 
όφελος των ανταγωνιστικών κλάδων ή τεχνολογιών, υποβοηθώντας την βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανακαλύπτοντας νέες επιχειρηματικές προκλήσεις.  
 
Η έξυπνη εξειδίκευση μπορεί να είναι κάτι το νέο που πηγάζει από τις αναξιοποίητες δυνατότητες 
ενός πανεπιστημίου ή ενός ερευνητικού κέντρου ή  ενός κλάδος που μπορεί να βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση και να μπορεί μέσα από την υποστήριξη του να προσελκύσει νέα 
επιχειρηματικότητα  ή επενδυτές. 
 
Ένα βασικό σκεπτικό πίσω από την ιδέα της έξυπνης εξειδίκευσης, ανάμεσα σε άλλα,  είναι ότι 
αξιολογώντας τη γνώση και συνδέοντας τη με ένα συγκεκριμένο στόχο ιεραρχημένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, η περιφέρεια μπορεί να παράγει εργασία, επιχειρηματικότητα και νέες ιδέες και 
έτσι να γίνει ανταγωνιστικότερη. 

Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε ότι η Έξυπνη Εξειδίκευση αποτελεί μια συνεχή διαδικασία 
επιχειρηματικής ανακάλυψης που αποκαλύπτει αυτά που κάνει ή μπορεί να κάνει μια περιφέρεια ή 
μία χώρα συγκριτικά καλύτερα από τις άλλες, σε όρους Ε&Α, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.   
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1.2  Διαβούλευση, Δομή διακυβέρνησης και διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης 
στην Ήπειρο 

1.2.1 Διαβούλευση για την RIS3 

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης για την Ήπειρο λαμβάνει υπόψη της  μεταξύ άλλων ότι η 
Περιφέρεια πρέπει να προωθήσει τα στοιχεία αυτά που μπορούν να αναδείξουν – αξιοποιήσουν τα 
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, μέσω της υιοθέτησης τους από την πραγματική επιχειρηματική 
οικονομία. 

Βασικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί, ολοκληρωθεί και 
ενσωματωθεί  η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου: 
 

 Στις 29/1/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ για τη RIS3 
της Περιφέρειας και δόθηκαν παρατηρήσεις – οδηγίες επί του κειμένου της Στρατηγικής, της 
σύνταξης του Σχεδίου Δράσης και του συστήματος διακυβέρνησης.   

 Στις 17/2/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής, με τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ, εκπροσώπους της ΕΑΣ της ΓΓΕΤ και της ΔΑ ΠΑΑ 
όπου ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της κατάρτισης της RIS3, παρουσιάστηκε το Σχέδιο 
Δράσης και συζητήθηκαν θέματα της Στρατηγικής. 

 Στις 17/2/2015 πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων  

 Στις 25/2/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την μονάδα κρατικών ενισχύσεων της ΕΑΣ 
στο πλαίσιο της σύνταξης του Σχεδίου Δράσης όπου διευκρινίστηκαν πιθανά καθεστώτα 
ενίσχυσης των προτεινόμενων δράσεων. 

 Στις 27/2/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΔΑ του ΠΑΑ στο πλαίσιο της σύνταξης 
του Σχεδίου Δράσης όπου καθορίστηκαν οι δράσεις του ΠΑΑ στις οποίες στοχεύει η 
Στρατηγική. 

 Στις 6/3/2015 στάλθηκε στην ΕΕ, στην ΕΑΣ, στην ΓΓΕΤ, στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στην  ΕΥΔ ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και στην 
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ RIS της Ηπείρου (το κείμενο της Στρατηγικής, 
οι Πίνακες εξειδίκευσης και το σύστημα διακυβέρνησης). 

 Στις 4/3/2015 εκδόθηκε η 26919/161/4-3-15 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής 
Αξιολόγησης  Υποψηφίων μελών του ΠΣΕΚ Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
1.2.2 Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου 
 
Στις 20/3/2015 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου υιοθέτησε συνολικά την RIS και την 
εξειδίκευση της. Σε συνέχεια των παραπάνω, προέκυψε η  συγκρότηση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου. Στις 26/3/2015 δημοσιεύτηκε 
η Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για ορισμό μελών ΠΣΕΚ Ηπείρου ως ακολούθως: 
 

«Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό επτά µελών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ηπείρου 
(σύμφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014), απευθύνει η Ειδική Τριμελής 
Επιτροπή που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη, Δημήτριο Καλιαμπάκο, Γεώργιο Σ. 
Παπάζη. Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, από τα συνολικά επτά μέλη του ΠΣΕΚ, τα τρία 
πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική 
πείρα στο δημόσιο ή/ και στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται 
από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και κατά 
προτίμηση είναι κάτοχοι αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Δικαίωμα 
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υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικών Ανωτάτων ή Ανώτερων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων του εξωτερικού (συνοδευόμενα από αναγνώριση 
πτυχίου στην ημεδαπή). Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν, όσοι είναι κάτοχοι, αθροιστικά, 
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και 
μπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου 
προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο 
Περιφερειάρχη, με ημερομηνία έναρξης τη σημερινή (26η Μαρτίου) και καταληκτική τη 17η 
Απριλίου 2015. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: www.php.gov.gr , 
www.peproe.gr , www.gsrt.gr». 

 

Στις 7/7/2015 (Αριθ.Πρωτ.: 71656/572) , με Απόφαση του Περιφερειάρχη διορίσθηκαν τα επτά (7) 
μέλη του ΠΣΕΚ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014, ως 
εξής:  

1. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρωματικό μέλος τον 
Φλούδα Γεώργιο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

2. Μπούμπα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αναπληρωματικό μέλος τον 
Έξαρχο Θεμιστοκλή, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

3. Σκούφος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου με αναπληρωματικό μέλος τον Στύλιο Χρυσόστομο, 
Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου  

4. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, με αναπληρωματικό μέλος Νάσιο Γρηγόριο, Αναπληρωτή 
Καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου  

5. Ζήνας Νικόλαος, ελεύθερος επαγγελματίας, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαντζούκα Στέφανο, 
Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου  

6. Ζάραγκας Ιωάννης, Γενικός Δ/της Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με αναπληρωματικό μέλος τον 
Μποζίδη Πέτρο, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

7. Ντερμάρης Βασίλειος, ελεύθερος επαγγελματίας, με αναπληρωματικό μέλος την Τζαρούχη Σοφία, 
ελεύθερο επαγγελματία  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 3 εδ γγ του Ν. 4310/2014, μετά τον διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ 
συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του με τον 
αναπληρωτή του.  Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί µία 
µόνο φορά. 

1.2.3 Δομή Διακυβέρνησης της RIS3 

Στόχοι του Συμβουλίου (ΠΣΕΚ) είναι η συμβολή στην σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου της 
Περιφέρειας για την έρευνα και την καινοτομία σαν συνέχεια της RIS3, η δημιουργία δικτύου 
συνεργασίας με τη συμμετοχή ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας και η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη . 
 

Σχήμα 1. Δομή διακυβέρνησης  RIS3 Ηπείρου 
 

 
Στις 11/5/2015 μετά την υιοθέτηση των παρατηρήσεων αναρτήθηκε στην SFC το κείμενο της 
Στρατηγικής, οι Πίνακες εξειδίκευσης, το σύστημα διακυβέρνησης και η Επικύρωση της Στρατηγικής. 

http://www.php.gov.gr/
http://www.peproe.gr/
http://www.gsrt.gr/
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Στις 7/9/2015 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του ΠΣΕΚ. Οι συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ 
συνεχίζονται ανελλιπώς έως σήμερα, παίζοντας σημαντικότατο ρόλο στην διαδικασία υποστήριξης 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
 
Στις 06/10/2015 με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 100429/762 αποφασίστηκε η  Συγκρότηση  των Ομάδων Εργασίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό 
την προώθηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Α. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» : Συντονιστής κ. Ι. Σκούφος, Καθηγητής 
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου, Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ, εκπρόσωπος ΠΣΕΚ  

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» : Συντονιστής κ. Β. Ντερμάρης, γεωπόνος, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος ΠΣΕΚ, 
εκπρόσωπος ΠΣΕΚ  

Γ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΠΕ & ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : Συντονιστής κ. Ν. Ζήνας, τοπογράφος 
μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος ΠΣΕΚ, εκπρόσωπος ΠΣΕΚ  

 Δ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ-ΕΥΕΞΙΑ» : Συντονίστρια κα Β. Μπούμπα, Επίκουρη Καθηγητής Δικαστικής 
Τοξικολογίας, Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος ΠΣΕΚ, 
εκπρόσωπος ΠΣΕΚ  

 
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου (RIS) και την 
διακυβέρνησή της, στις αρμοδιότητες των Ομάδων Εργασίας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης της Περιφερειακής RIS καθώς επίσης: 
 

 Η περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων της RIS  

 Η ενημέρωση του ΠΣΕΚ μέσω αναφορών/ εισηγήσεων για θέματα της RIS. 

 Η υποστήριξη των οργάνων που συμμετέχουν στο Επιτελικό επίπεδο διακυβέρνησης της 
Περιφερειακής RIS για θέματα σχεδιασμού και τεκμηρίωσης της περιφερειακής RIS.  

 Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τυχόν αναθεωρήσεις της Περιφερειακής RIS. 

 Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης για τις δράσεις της RIS. 

 Η παρακολούθηση και τροφοδότηση με στοιχεία του συστήματος δεικτών της περιφερειακής RIS.  

 Η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης των δράσεων της RIS (εφόσον απαιτηθεί) κατά το στάδιο 
προκήρυξης των παρεμβάσεων (πχ. υποστήριξη στην εξειδίκευση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για χρηματοδότηση, λειτουργία ως help desk για τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
υποστήριξη των Επιτροπών Αξιολόγησης των προτάσεων κλπ.) 

 Η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των δράσεων κατά το στάδιο της υλοποίησης των 
παρεμβάσεων. 
 

Σχήμα 2. Συνοπτική παρουσίαση των ροών συνεργασίας και πληροφόρησης  του 
συστήματος διακυβέρνησης  RIS3 Ηπείρου 

 

 
Σε επιτελικό επίπεδο, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και το Περιφερειακό Συμβούλιο, 
συνεπικουρούμενοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ηπείρου-ΠΣΕΚ 
(συμβουλευτικό τους όργανο) είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.  
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Ο Ρόλος του ΠΣΕΚ :  
Βάσει Νόμου (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4310. ΦΕΚ Α 258/8-12-2014, Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις)  προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο 
σχετικά με την: 
α) δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται με την ΕΤΑΚ  
β) ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ  
γ) διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης    
δ) αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της Περιφέρειας, 
ε) συντονίζει την δράση των 4 Ομάδων Εργασίας μεμονωμένα και σε συνέργεια όταν απαιτηθεί και 
προτείνει τροποποίηση η αναθεώρηση της RIS 

 
Σε εκτελεστικό επίπεδο, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει το ρόλο του Συντονιστικού 
Οργάνου παρακολούθησης της RIS3 Ηπείρου.  
Ο Ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης:  
Συντονίζει την συνολική RIS, δίδει κατευθύνσεις προς το ΠΣΕΚ & τις Ομάδες εργασίας σχετικά με το 
ΠΕΠ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την RIS, συντάσσει τις προσκλήσεις χρηματοδότησης 
και παρακολουθεί την υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014 -2020, αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο με τους 2 εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  οι οποίοι έχουν 
συμβουλευτικό ρόλο. 
 
Οι Ομάδες Εργασίας του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας 
συνεπικουρούν στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της RIS3 Ηπείρου. 
 Ο ρόλος των Ομάδων Εργασίας:   
Για τον αντίστοιχο τομέα της RIS που επικεντρώνονται, οφείλουν να έχουν καλή γνώση του τομέα, 
να προβαίνουν σε περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση των δράσεων του, να προτείνουν 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών, να διαβουλεύονται για το περιεχόμενο των προσκλήσεων που 
ετοιμάζονται από την ΕΥΔ, να προετοιμάζουν και να οργανώνουν την επιχειρηματική ανακάλυψη, 
να παρακολουθούν την πορεία του τομέα, να προτείνουν αναθεώρηση των δράσεων. Για όλα τα 
παραπάνω εισηγούνται στο ΠΣΕΚ. 

 
Σε άμεση συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούν δράσεις της RIS3 και Φορείς Διαχείρισης λοιπών προγραμμάτων) και τους 
Φορείς Υλοποίησης (Δικαιούχοι-Ανάδοχοι κ.λ.π) των δράσεων της RIS3 Ηπείρου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του RIS3 Ηπείρου, η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας  (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε  τους  
παρακάτω τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας οι οποίοι παρουσιάζονται 
σχηματικά:  

Σχήμα 3: Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης στην Ήπειρο 
 

 

 

 

 

 

Οι στρατηγικοί 

Πρωτογενής	
τομέας-	

Μεταποίηση	

Υγεία	και	
Ευεξία	

Τεχνολογίες	Πληροφορικής	και	Επικοινωνιών	-	ΤΠΕ	

Ανθρώπινο	Δυναμικό		&	Νεανική	Επιχειρηματικότητα	

Έξυπνη	Εξειδίκευση	στην	ΗΠΕΙΡΟ	

Διεθνείς	και	Διασυνοριακές	Συνεργασίες	

Καθαρές		«πράσινες»	τεχνολογίες		

Λιανεμπόριο	-	Χονδρεμπόριο	

Βιομηχανία	της	
Εμπειρίας	
τουρισμός		
πολιτισμός	–
Δημιουργική	

βιομηχανια	

ΑΕΙ	–	ΤΠΕ		
και	νέα	

Επιχειρηματικό
τητα	

Μεταφορές	και	logis cs	
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στόχοι ΠΕΠ που συσχετίζονται με τους θεματικούς στόχους 1,2 και 3 επηρεάζονται από την στην 
στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης με τον θεματικό στόχο 1 κατά απόλυτο τρόπο λόγω της 
σχετικής αιρεσιμότητας. 

1.2.4 Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που ακολουθήθηκε: 

Στις 04/04/2014 παραδόθηκε  το Σχέδιο Στρατηγικής ‘Έξυπνης  Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 
Ηπείρου.  Στo πλαίσιο της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, η Περιφέρεια Ηπείρου 
οργάνωσε σε γρήγορο χρονικό διάστημα τόσο τη Γραμματεία  Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και 
Επενδύσεων, όσο και τη διοργάνωση των πρώτων διαβουλεύσεων για την υποστήριξή της. 
 
Στις 27/3/2015 στάλθηκε επιστολή προς τους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς της 
περιοχής για ορισμό εκπροσώπων τους ώστε να προβούνε στην συγκρότηση Ομάδας εργασίας 
τομέα ΥΓΕΙΑ προτείνοντας να ληφθεί υπόψη το Σχέδιο για την ΥΓΕΙΑ-ΕΥΕΞΙΑ  που εκπονήθηκε τον 
Απρίλιο του 2015. 
  

 
 
Στις 11/06/2015 διοργανώθηκε στα Ιωάννινα, ημερίδα  με θέμα: "Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη 
καινοτόμων έργων στον τομέα Υγείας - Ευεξίας στην Ήπειρο". Στην ημερίδα έγινε αρχικά γενική 
παρουσίαση του κλάδου της Υγείας και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τρία στρογγυλά 
τραπέζια με θέμα τα Νέα προϊόντα, την Νέα Γνώση και την Ευεξία, ενώ έλαβαν μέρος 96 άτομα και 
συγκεκριμένα: 34 από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, 25 επιχειρηματίες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες, 27 από Ακαδημαϊκούς φορείς και Ινστιτούτα και 10 από Επιμελητήρια -  Συνδέσμους 
- Συλλόγους. Τα συμπεράσματα της ημερίδας έχουν αποσταλεί σε όλους του συμμετέχοντες και 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
Στις 7/10/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εμπειρογνώμονα της DG REGIO, κ Shotton, με 
την συμμετοχή του Προέδρου του νέου ΠΣΕΚ καθώς και της Ομάδας Εργασίας ΥΓΕΙΑ-ΕΥΕΞΙΑ. Τα 
θέματα που συζητήθηκαν ήταν σχετικά με την συνεργασία κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, 
την χρηματοδότηση της RIS μέσα από τα άλλα ΕΠ πέραν του ΠΕΠ, την συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς, άλλες περιφέρειες, τον μηχανισμό υποστήριξης των επιχειρήσεων καθώς και την παροχή 
υπηρεσιών 
 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, υπό το συντονισμό της ΕΥΔ, με την συμβουλευτική υποστήριξη 
του ΠΣΕΚ Ηπείρου και  λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Ομάδων Εργασίας και της 
Γραμματείας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, ενέκρινε την διοργάνωση διημερίδας με τίτλο 
ΕΣΠΑ 2014-2020: Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την ανάδειξη καινοτόμων έργων 

στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 17-

18/12/2015,  με στόχο την ανάδειξη ώριμων  πιλοτικών δράσεων  για άμεση 
χρηματοδότηση. Για την οργάνωση, διενέργεια και αποτίμηση της εκδήλωσης, χρησιμοποιήθηκε η 
ελληνική καινοτόμα πλατφόρμα διοργάνωσης εκδηλώσεων eventora (www.eventora.com). 
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Επιμέρους πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) θεματικά εργαστήρια σε τρεις ενότητες  ως ακολούθως: 
 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΠΕ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Π.Ε 1 : ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΕ1: ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕ1: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Π.Ε 2 : ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΕ2: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΠΕ 
& ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΕ2: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & BRANDING 

Π.Ε 3 :  ΑΛΙΕΙΑ-
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΕ3: ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕ3: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Για να επιτευχθεί η μέγιστη κινητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων-οργανισμών /επιχειρηματιών 
δυνητικών και υφιστάμενων, προσκλήθηκαν 536 ενδιαφερόμενοι. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
συμμετοχής 280 εξ αυτών και τελικά προσήλθαν 202. H σύνθεση-εκπροσώπηση των συμμετεχόντων 
έχει ως ακολούθως: Δημόσιος τομέας & ευρύτερος δημόσιος τομέας:47, Επιχειρηματίες:78, 
Ακαδημαϊκοί Φορείς/ Ινστιτούτα:49, Επιμελητήρια/σύνδεσμοι/Σύλλογοι:28.  
 
Τα αποτελέσματα-προτάσεις που προέκυψαν από τις εργασίες της διημερίδας, αποτελέσαν θέματα 
συζήτησης και περαιτέρω επεξεργασίας από το ΠΣΕΚ, τις Ομάδες Εργασίας του και τη Γραμματεία 
επιχειρηματικής ανακάλυψης, προκειμένου να ενσωματωθούν στο αναμορφωμένο Σχέδιο Δράσης 
της RIS Της Περιφέρειας Ηπείρου.  
 
Στις 15/01/2016 εκπονήθηκε το 1ο Παραδοτέο του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης έτους 2015» και κατόπιν των παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής, στις 9/2/2016 
παραδόθηκε μια νέα έκδοση του 1ου Παραδοτέου. 
 
 

 

Παράλληλα εκπονήθηκε  το «Εγχειρίδιο  Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» με σκοπό την παρουσίαση 
της διαδικασίας με απλό τρόπο για το ευρύ κοινό. 
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Στις 11/02/2016 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Εθνική 
Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.  
 
Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων τόσο σε επίπεδο ΠΣΕΚ , όσο και 
στα πλαίσια των Ομάδων Εργασίας στα Θεματικά Πεδία : Αγροδιατροφής, ΤΠΕ & Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας, Βιομηχανία της Εμπειρίας & Υγείας, με την υποστήριξη της Γραμματείας 
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και τον συντονισμό της  
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
Το ανανεωμένο Σχέδιο Δράσης που επισυνάπτεται είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης των 
ομάδων εργασίας καθώς επίσης και της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής 
ανακάλυψης μέσα από τις δύο ημερίδες οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ήπειρο. Οι τέσσερις ομάδες 
εργασίας στους τέσσερις τομείς εξειδίκευσης κατέληξαν σε συγκεκριμένες δράσεις και 
προτεινόμενους προϋπολογισμούς.  

Παρόλα αυτά ήταν αναγκαίο, να αναλυθούν, να ομογενοποιηθούν και να προταθούν από τον 
Σύμβουλο οι αναγκαίες αλλαγές για τις δράσεις που προτείνονται ως χρηματοδοτούμενες από το 
ΠΕΠ και σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους. Μια βασική αρχή είναι η αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης και η ορθή ανάλυση των προϋπολογισμών. Μία δεύτερη είναι η ικανότητα συσχετισμού 
των προτεινόμενων δράσεων με τα συγκεκριμένα επενδυτικά ενδιαφέροντα και συνεργασίες που 
έχουν ήδη εκδηλωθεί κατά τους τελευταίους μήνες διαβουλεύσεων. Οι εν λόγω αλλαγές 
ενσωματώνονται στο τελικό προτεινόμενο ομογενοποιημένο Σχέδιο Δράσης που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος παραδοτέου. 
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2.  Το ΠΕΠ  Ηπείρου και ο επιχειρησιακός του σχεδιασμός.   

Το ΕΣΠΑ 2014-2020, εκτός από τα τομεακά προγράμματα, περιλαμβάνει 13 πολυτομεακά και 
πολυταμειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Κάθε μία από τις ελληνικές 
Περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος που περιλαμβάνει έργα 
και δράσεις περιφερειακής κλίμακας, αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτήματα και χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Ανάμεσα στα  13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι και το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ με συνολικό 
προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης: 325.846.892 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των  260.677.513 
ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 65.169.379 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή. 

Το όραμα της Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο εκφράζεται σημαντικά από την Σταρτηγική του ΠΕΠ 
Ηπείρου είναι:  «Μέσα από μια διαρκή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Περιφέρεια έχει ως 
όραμα, να καταστεί αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, 
εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της 
Ηπείρου». 
 
Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΠΕΠ Ηπείρου βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: 
 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
καινοτομίας και των ΤΠΕ  
Θεματικός στόχος 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 
Θεματικός στόχος 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών» 
Θεματικός στόχος 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη  
Θεματικός στόχος 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» 
Θεματικός στόχος 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων» 
Θεματικός στόχος 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων» 
 
Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών  
Θεματικός στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων» 
 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας  
Θεματικός στόχος 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης» (ΕΤΠΑ) 
Θεματικός στόχος 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» 
 
Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και 
καταπολέμηση διακρίσεων  
Θεματικός στόχος 8: «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων» 
Θεματικός στόχος 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης» (ΕΚΤ) 
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Σχήμα 4: Διασύνδεση ΠΕΠ Ηπείρου με RIS3 Hπείρου - Κύριοι άξονες 

 
Η πρώτη εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 

Παρατίθενται παρακάτω οι θεματικοί στόχοι και οι προϋπολογισμοί τους ανά άξονα προτεραιότητας. Επίσης 
για λόγους αναφοράς για τους πίνακες που ακολουθούν, ανά θεματικό στόχο  παρατίθενται οι επενδυτικές 
προτεραιότητες, οι δράσεις τους μαζί με τις αναλυτικές περιγραφές τους.. 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας 
& των ΤΠΕ. 

Θεματικός Στόχος ΘΣ 1  : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας                          

Επενδυτική προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας και των 

ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της 
προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

1.1.1.1 : Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της 
δικτύωσης ερευνητικών φορέων 

Δράση 1.1.1.1.Α: Ανάπτυξη υποστηρικτικού μηχανισμού διασύνδεσης επιστημονικών φορέων και 
ιδιωτικού τομέα 

Δράση 1.1.1.1.Β: Γραφείο ενημέρωσης για τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 

Συνολικός Προϋπολογισμός :  1.000.000 € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 1.000.000 € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ: 300.000 € (
1
) 

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Παραγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε & Κ, 
ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης 
και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της παραγωγής επενδύσεων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, 
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής και διάδοση τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. 

 1.2.1.1 : Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των 
επιχειρήσεων 

Δράση 1.2.1.1.Α: Ανάπτυξη πρωτοκόλλων παραγωγής στους κλάδους της τυροκομίας, της διατροφής 
και της αξιοποίησης υποπροϊόντων.  

                                                           
1
 Η εξειδίκευση των θεματικών στόχων της RIS3 του ΠΕΠ αναφέρεται αναλυτικά στις σελίδες 192,193  της 1ης 

Συνεδρίασης της επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ  Π.Η. 
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Δράση 1.2.1.1.Β: Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Συνολικός Προϋπολογισμός  :  9 .000.000 € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 9.000.000 € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ: 2.250.000 €  

Θεματικός Στόχος ΘΣ 2  : Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών  καινοτομίας    

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b : Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης ΤΠΕ 

Δράση 2.2.1.1. : Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ 

Δράση 2.2.1.2. : Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.538.948  € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 6.538.948  € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ:  Όχι ακόμα 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία. 

Δράση 2.3.1.1. : Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων , προϊόντων και υπηρεσιών από τους 
ΟΤΑ  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.500.000  € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 2.500.000  € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ: Όχι ακόμα.  

Θεματικός Στόχος ΘΣ  3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Ενίσχυση ίδρυσης ΜΜΕ (start ups) με προσανατολισμό την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

Δράση 3.1.1.1: Υποστήριξη ΜΜΕ ( νέων ή υφισταμένων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Δράση 3.1.1.2: Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην  τοπική 
επιχειρηματικότητα  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.725.019  € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 8.725.019  € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ : 8.725.019  € 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3b : Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση 

Δράση 3.2.1.1: Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ΜΜΕ 

3.2.1.1.Α : Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική 
αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια 

3.2.1.1.Β : Ενίσχυση δημιουργίας και λειτουργίας κλαδικών και διακλαδικών δικτύων ΜΜΕ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.000.000  € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 3.500.000 € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ : 5.000.000  € 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c : Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
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Δράση 3.3.1.1: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.000.000  € 

Προϋπολογισμός για δράσεις RIS : 5.000.000 € 

Εξειδίκευση στο ΠΕΠ : 8.000.000  € 
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3. Προτεινόμενες Δράσεις από Ομάδες Εργασίας του ΠΣΕΚ και του Συμβούλου 
στις θεματικές προτεραιότητες, όπως και προτάσεις αναθεώρησης και 
ομογενοποίησης του μίγματος πολιτικής και προϋπολογισμού δράσεων, σε 
συσχέτιση με το ΠΕΠ. 

 

3.1 Κωδικοποίηση των προτεινόμενων Δράσεων του ΠΣΕΚ (Ομάδων Εργασίας) και του 
Συμβούλου σε συσχέτιση με το ΠΕΠ. 

 

Ο παρακάτω κατάλογος προτάσεων αποτελεί το αποτέλεσμα των συζητήσεων και σύνθεση της 
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τέσσερεις  τομείς προτεραιότητας. Οι προτάσεις 
αυτές στη συνέχεια αξιολογήθηκαν με βάση την συσχέτιση τους με άλλες, τις συνέργειες και τον 
προϋπολογισμό τους. 

 

Πίνακας 1 : Κωδικοποίηση των προτεινόμενων Δράσεων  
του ΠΣΕΚ (Ομάδων Εργασίας) και του Συμβούλου (με την ένδειξη ‘Σ’) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΠ 1b 

1.5.1 
Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση τυροκομικών προϊόντων μέσω παραδοσιακών 
μεθόδων τυροκομίας 

1.6.1 
Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων 
και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους 

1.6.2 
Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της 
αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων 

3.2.1 Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας 

3.2.2 Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας 

3.2.3 Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας 

3.2.6     (Σ) Υποβοήθηση τεχνοβλαστών   

3.4.4     (Σ) Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με ερευνητική ένταση 

4.1.1 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα φαρμακευτικά προϊόντα 

4.1.15 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στην υγεία του ανθρώπου 

4.1.2     (Σ) ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές στην υγεία 

4.1.7 Proof of concept στην Υγεία και την Ιατρική πράξη 

4.1.12 Πιστοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών εργαστηρίων 

4.3.1 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα εξειδικευμένα τρόφιμα 

4.3.2 ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στις συνθήκες υγείας του Ζωικού κεφαλαίου 

4.4.9     (Σ) Υποβοήθηση τεχνοβλαστών  

4.4.10   (Σ) Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με ερευνητική ένταση (Σ) 

ΕΠ 2b 

2.3.3 
Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση της παραγωγικότητας, αυτονομίας και ποιότητας υπηρεσιών στη 
βιομηχανία της εμπειρίας 

2.2.3 Υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων 

3.4.3 Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην περιφέρεια (Αξιοποίηση μητροπολιτικών δικτύων) 

3.4.2 
Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην περιφέρεια 
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ΕΠ 2c 

2.3.1 Μηχανισμός ενίσχυσης επιχειρηματικότητας /Αξιοποίηση ICT στον τουρισμό-πολιτισμό 

2.3.2 Δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας 

3.5.1 

• Σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης πολιτών σε Δημόσιες 
υπηρεσίες 
• Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη  
• Επίλυση προβλημάτων της Περιφέρειας. 

ΕΠ 3a 

2.1.1 Δημιουργία Εκκολαπτηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων 

2.1.2 Ανάπτυξη και προώθηση χειροτεχνίας και Πολιτιστικής Βιομηχανίας 

2.1.3 Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της δημιουργικής βιομηχανίας 

2.1.4     (Σ) Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της δημιουργικής βιομηχανίας 

2.2.1 
Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας με έμφαση στην 
εξωστρέφεια. 

2.2.2 Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σχετιζόμενη με τον εναλλακτικό τουρισμό 

3.3.1 
Διαμόρφωση δομής-χώρου για την υποστήριξη της νεανικής και καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδα) 

3.4.1 Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων 

4.1.11 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, αποτέλεσμα ερευνητικών 
προγραμμάτων, στην υγεία 

ΕΠ 3b 

1.6.5 
Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της 
αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων 

3.2.5 
Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Απόδειξη, επίδειξη καινοτομιών και νέων 
τεχνολογιών 

4.1.10 Αναβάθμιση του επιπέδου της οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας 

4.1.8    Δικτύωση με τα υπάρχοντα clusters στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

4.4.2 Υποβοήθηση νέων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών 

ΕΠ 3c 

2.2.5 Εφαρμογή καινοτομίας σε υφιστάμενες τουριστικές μονάδες 

4.4.8     (Σ) Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αγορά των κλινικών δοκιμών 
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3.2 Προτάσεις του συμβούλου για σύνθεση, αναθεώρηση και ομογενοποίηση μέτρων πολιτικής 
της RIS3 ΠΕΠ Ηπείρου. 

Έχοντας υπόψη την παραπάνω χαρτογράφηση των Αξόνων Προτεραιότητας, των Θεματικών Στόχων, 
των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2020 και την διάρθρωση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης της RIS3 Ηπείρου, παραθέτουμε τις 
κάτωθι προτάσεις - σχόλια: 

Θεματικός Στόχος 1b 

Το σύνολο του προϋπολογισμού για την Επενδυτική Προτεραιότητα 1b είναι € 9 εκ. Από αυτά 
έχουν εξειδικευτεί στο ΠΕΠ € 1εκ. για διαδικασίες Proof of Concept και €1,25εκ. για ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων παραγωγής και έρευνα σε συνεργασία με επιχειρήσεις στο χώρο της αγροδιατροφής. 
Προτείνεται λοιπόν ότι οι δράσεις 1.6.1, 1.6.2 και 1.5.1, του ανανεωμένου σχεδίου δράσης, με 
συνολικό προτεινόμενο προϋπολογισμό €1,75εκ. να ενσωματωθούν στην 1.2.1.1.Α δράση 
εξειδίκευσης του ΠΕΠ, με νέο συνολικό προϋπολογισμό €1,25εκ. Η δράση 1.2.1.1.Β του 
εξειδικευμένου ΠΕΠ έχει προϋπολογισμό €1εκ. και αφορά την αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (Proof of Concept). Οι δράσεις 3.2.1, 3.2.3 και 4.1.7 του ανανεωμένου σχεδίου 
δράσης αποτελούν δράσεις Proof of Concept με συνολικό προϋπολογισμό € 4 εκ. Ο 
προϋπολογισμός αυτός είναι υπερβολικός και οι προτεινόμενες αυτές δράσεις θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στη δράση 1.2.1.1.Β με μείωση του συνολικού προϋπολογισμού στο €1εκ., όπως και 
έχει εξειδικευτεί.  

Οι δράσεις 4.1.1, 4.1.2, 4.1.15, 4.3.1 και 4.3.2 αποτελούν δράσεις ερευνητικών συνεργασιών στο 
χώρο της υγείας και της ευεξίας με συνολικό προϋπολογισμό € 5,7 εκ. Οι ερευνητικές αυτές 
συνεργασίες περιλαμβάνουν επίσης τη συσχέτιση της υγείας και της Αγροδιατροφής, την παραγωγή 
εναλλακτικών διατροφικών προϊόντων, την χρήση του φυτικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων κ.λπ. Θα προτείναμε σε αυτό το ευρύ φάσμα ερευνητικών συνεργασιών με επιχειρήσεις 
να ενσωματωθεί και η διάσταση της βιομηχανίας της εμπειρίας με πρώτη προτεραιότητα τη 
δημιουργική βιομηχανία, π.χ. κόσμημα. Προτείνεται το σύνολο των δράσεων αυτών να εκτιμηθεί 
στα € 4,9 εκ (μείωση κατά €0,8 εκ.) με σκοπό να μπορέσουν να ικανοποιηθούν και οι προτάσεις που 
ακολουθούν. 

Η δράση 3.2.2 αφορά την υποστήριξη της κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων Αυτή θα 
μπορούσε να παραμείνει αυτόνομη ή να ενσωματωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη στα ερευνητικά έργα ή 
στο Proof of Concept.  Ο προϋπολογισμός της έχει προταθεί στο €0,45εκ.  

Παρατηρούμε μια σημαντική έλλειψη στην αλυσίδα σχεδιασμού της πολιτικής, η οποία είναι η 
υποστήριξη των τεχνοβλαστών. Γι΄ αυτό προχωρούμε στην δημιουργία δύο νέων δράσεων : 3.2.6 
(ICT) & 4.4.9 (Health) με προϋπολογισμό € 0,5 εκ / έκαστη, για την υποστήριξη τέτοιων νέων 
εγχειρημάτων.  

Παράλληλα, προχωρούμε στη δημιουργία δύο νέων δράσεων : 3.4.4 (ICT) & 4.4.10 (Health) με 
προϋπολογισμό € 0,1 εκ / έκαστη, για την υποστήριξη τεχνολογικών cluster με ένταση ερευνητική (R 
& D Cluster).  

Επίσης, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης στην επενδυτική 
προτεραιότητα 1b της υποστήριξης της πιστοποίησης ερευνητικών και τεχνολογικών εργαστηρίων 
της περιφέρειας στο χώρο της υγείας, της ευεξίας και της Αγροδιατροφής. Γι΄ αυτό προχωρούμε 
στην δημιουργία της νέας δράσης: 4.1.12 με προϋπολογισμό €  0,2 εκ. Αναφέρεται ότι η υποστήριξη 
αυτή δεν αποτελεί κρατική επένδυση για εργαστήρια ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων 
που αποδεικνύουν είτε ότι δεν έχουν παραπάνω από 20% έσοδα από δραστηριότητες πώλησης 
υπηρεσιών σε ιδιώτες ή επανεπενδύουν τα έσοδά τους σε ερευνητικές δραστηριότητες.    

Μία ακόμη δράση δημιουργήθηκε, η 2.1.4 με στόχο την Ανάπτυξη της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της δημιουργικής βιομηχανίας, ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: R&D στη 
δημιουργική βιομηχανία με προϋπολογισμό €  0,4 εκ.. 
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Προτείνεται για διαχειριστικούς λόγους η ενσωμάτωση των δύο πρώτων δράσεων ερευνητικών 
συνεργασιών σε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία θα εκδοθεί δύο φορές κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, με πρώτη πρόσκληση το 2016 και δεύτερη το 2018.  

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις το συνολικά διαμορφούμενο μίγμα πολιτικής για τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ για τον θεματικό στόχο 1b είναι το ακόλουθο: 

 
Πίνακας 2. Λογική Παρέμβασης 

(Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων στο Σχέδιο Δράσης (18/4/16) και της πρώτης εξειδίκευσης του ΠΕΠ για 

την επενδυτική προτεραιότητα 1b). 

 

Δράση ΠΕΠ 

Εξειδικευμένες 

δράσεις 

Αναθεώρηση 

ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 

(18.04.2016 -ΠΣΕΚ) 

Πρόταση 
Αναθεώρησης 

Σύμβουλου  

Ερευνητικές συνεργασίες – Αγροδιατροφή 1.2.1.1.Α 1.6.1, 1.6.2 και 1.5.1 

( € 1,75 εκ.) 
€ 1,25 εκ. 

Ερευνητικές συνεργασίες υπόλοιπων τομέων 

έξυπνης εξειδίκευσης  
 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.15, 

4.3.1, 4.3.2 & 2.1.4  

(€ 5,7 εκ.) 

€ 4,90 εκ. 

Proof of Concept  1.2.1.1.Β 
3.2.1, 3.2.3, 4.1.7  

(€ 4 εκ.) 
€ 1,00 εκ. 

Υποστήριξη πνευματικών δικαιωμάτων   
3.2.2  

(€ 0,45 εκ) 
€ 0,45 εκ. 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ     

Υποβοήθηση τεχνοβλαστών 1.2.1.1 3.2.6 & 4.4.9 € 1,00 εκ. 

Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster με 

ερευνητική ένταση (ΤΠΕ-ΥΓΕΙΑ) 
1.2.1.1 3.4.4 & 4.4.10 € 0,20 εκ. 

Πιστοποίηση ερευνητικών και  τεχνολογικών 

εργαστηρίων 
1.2.1.1 4.1.12 € 0,20 εκ. 

Σύνολο   € 9,00 εκ. 
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Πίνακας 3: Πρόταση Αναθεώρησης επενδυτικής προτεραιότητας 1b 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΘΣ1 – ΕΠ:1b 

Action Plan (18.04.2016-ΠΣΕΚ) Πρόταση Αναθεώρησης Συμβούλου 

ΕΠ 1b ΕΠ 1b 

Agro 1.2.1.1.Β 1.6.1 € 0,9 εκ. Agro 1.2.1.1.Β 1.6.1 € 0,7 εκ 

Agro 1.2.1.1.Α 1.6.2 € 0,45 εκ. Agro 1.2.1.1.Α 1.6.2 € 0,3 εκ 

Agro 1.2.1.1.Α 1.5.1 € 0,4 εκ. Agro 1.2.1.1.Α 1.5.1 € 0,25 εκ 

Health 1.2.1.1 4.1.1 € 1,2 εκ. Health 1.2.1.1 4.1.1 € 1,0 εκ. 

Health 1.2.1.1 4.1.2 € 1,2 εκ. Health 1.2.1.1 4.1.2 € 1,0 εκ. 

Health 1.2.1.1 4.1.15 € 0,9 εκ. Health 1.2.1.1 4.1.15 € 0,5 εκ 

Health 1.2.1.1 4.3.1 € 1,2 εκ Health 1.2.1.1 4.3.1 € 1,0 εκ. 

Health 1.2.1.1 4.3.2 € 1,2 εκ Health 1.2.1.1 4.3.2 € 1,0 εκ. 

ICT 1.2.1.1Β 3.2.1 € 1,0 εκ. ICT 1.2.1.1Β 3.2.1 € 0,25 εκ 

ICT 1.2.1.1Β 3.2.3 € 1,0 εκ. ICT 1.2.1.1Β 3.2.3 € 0,25 εκ 

Health 1.2.1.1Β 4.1.7 € 2,0 εκ. Health 1.2.1.1Β 4.1.7 € 0,5 εκ 

ICT 1.2.1.1 3.2.2 € 0,4 εκ ICT 1.2.1.1 3.2.2 € 0,45 εκ 

 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συμβούλου 

ICT 1.2.1.1 3.2.6 € 0,5 εκ 

Health 1.2.1.1 4.4.9 € 0,5 εκ 

ICT 1.2.1.1 3.4.4 € 0,1 εκ 

 
Health 1.2.1.1 4.4.10 € 0,1 εκ 

 
Health 1.2.1.1 4.1.12 € 0,2 εκ 

 
EXP 1.2.1.1 2.1.4 € 0,4 εκ 
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Θεματικός Στόχος 2 

Το σύνολο του προϋπολογισμού για την Επενδυτική Προτεραιότητα 2b είναι 6.538.948  € μη 
εξειδικευμένος και το σύνολο του προϋπολογισμού της  ΕΠ 2c  είναι 2.500.000 €  μη εξειδικευμένος, 
επίσης. 

Οι δράσεις 2.3.3 και 2.2.3 της ΕΠ 2b  παρουσιάζουν κοινό στρατηγικό ενδιαφέρον αφού αφορούν 
την ενίσχυση της ζήτησης και ανάπτυξης-χρήσης εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στις ΜΜΕ. 
Διαχειριστικά οι δράσεις αυτές προτείνεται να αντιμετωπισθούν κοινά και πιθανώς να συμπτυχθούν 
σε κοινό call for tenders, αν είναι δυνατόν. 

Η δράση 2.3.1 της ΕΠ 2c, αποτελεί δράση «κλειδί» συσχετιζόμενη με την δημοσιότητα-προβολή της 
περιφέρειας Ηπείρου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται προσεχτική προσέγγιση και συσχέτιση με όλες 
τις δράσεις που  σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί η περιφέρεια με απώτερο στόχο την 
αποτελεσματικότερη δημοσιότητα-προβολή της. Ο προϋπολογισμός της δράσης κρίνεται ως 
εξαιρετικά υψηλός για ανάπτυξη website εκτός και αν η επιμέρους συλλογή πληροφοριών είναι 
μεγάλη. Γι’ αυτό απαιτείται η μέγιστη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων-ευκαιριών που δίνονται 
στην περιφέρεια και μέσω υπαρχόντων εθνικών-ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. 
Είναι απαραίτητο να συσχετισθεί με την δημοσιότητα-προβολή της Ηπείρου. Επίσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τον περιορισμένο προϋπολογισμό της ΕΠ 2c, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί,  πρέπει να 
εξεταστεί και το ενδεχόμενο οι λοιπές ωφελούμενες από την δράση, ελληνικές περιφέρειες (αυτές 
που διαπερνώνται από την Εγνατία οδό), να συγχρηματοδοτήσουν την εν λόγω δράση. Κατά 
συνέπεια προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού της κατά 0,5εκ.   

Η δράση 2.3.2 : Δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας, της 
ΕΠ 2c, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες όλων των επιμέρους δράσεων 
δηλαδή των δράσεων 2.3.1 & 3.5.1  που αφορούν την ΕΠ 2c, Δράση 2.3.1.1, προτείνεται η μείωση 
του προϋπολογισμού της κατά 0,45εκ.  

Η Δράση 3.4.3, αφορά την αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων για δημιουργία 
επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια προτείνεται να μεταφερθεί στην ΕΠ 2b και να ενσωματωθεί 
στη δράση 2.2.1.2: Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ, του ΠΕΠ. 

Σε τελική ανάλυση διαφαίνεται ότι από τις προτεινόμενες δράσεις στο Σχέδιο Δράσης για την 2b & 
2c τέσσερις δράσεις (4):  2.3.3, 2.2.3, 3.4.2 & 3.4.3 ανήκουν στην ΕΠ 2b και οι υπόλοιπες τρεις (3): 
2.3.1, 2.3.2 & 3.5.1 ανήκουν ΕΠ 2c, σύμφωνα με τις αιτιολογήσεις και αναλύσεις που 
προαναφέρθηκαν. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις της ΕΠ 2b έχουν ανάγκη 
εξειδίκευσης και απορρόφησης που να αγγίζουν τα € 6,5 εκ.  

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις το συνολικά διαμορφούμενο μίγμα πολιτικής για τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ για τον θεματικό στόχο 2b και το 2c είναι το ακόλουθο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Πίνακας 4. Λογική Παρέμβασης της 2b 
(Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων στο Σχέδιο Δράσης (18/4/16) και της πρώτης εξειδίκευσης του ΠΕΠ για 

την επενδυτική προτεραιότητα 2b). 

Δράση 

ΠΕΠ 

Εξειδικευμένες 

δράσεις 

Αναθεώρηση 

ΣΧΈΔΙΟ 

ΔΡΆΣΗΣ 

(18.04.2016 -

ΠΣΕΚ) 

Πρόταση 

Αναθεώρησης 

Συμβούλου  

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών από τις ΜΜΕ 

2.2.1.1 2.3.3 € 3.100.000 

Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από 

τις τοπικές ΜΜΕ 

2.2.1.2 2.2.3, 3.4.2, 

3.4.3 

€ 3.438.948  

Σύνολο   € 6.538.948 

 

Πίνακας 5. Λογική Παρέμβασης 2c 
(Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων στο Σχέδιο Δράσης (18/4/16) και της πρώτης εξειδίκευσης του ΠΕΠ για 

την επενδυτική προτεραιότητα 2c). 

Δράση 

ΠΕΠ 

Εξειδικευμένες 

δράσεις 

Αναθεώρηση 

ΣΧΈΔΙΟ 

ΔΡΆΣΗΣ 

(18.04.2016 -

ΠΣΕΚ) 

Πρόταση 

Αναθεώρησης 

Συμβούλου  

Βελτίωση υπηρεσιών ΟΤΑ προς τους 

πολίτες 2.3.1.1 3.5.1 
€ 0,7 εκ 

Βελτίωση υπηρεσιών ΟΤΑ με στόχευση 

την επιχειρηματικότητα 2.3.1.1 2.3.2 & 2.3.1 
€ 1,8 εκ 

Σύνολο   € 2,5 εκ 

 

Πίνακας 6: Πρόταση Αναθεώρησης επενδυτικής προτεραιότητας 2b & 2c 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΘΣ2 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Σχέδιο Δράσης (18.04.2016-ΠΣΕΚ) Πρόταση Αναθεώρησης Συμβούλου  

ΕΠ2b ΕΠ2b 

OXI Exp 2.2.1.1 2.3.3 € 2.000.000 Exp 2.2.1.1 2.3.3 € 3.100.000 

ΌΧΙ Exp 2.2.1.2 2.2.3 € 300.000 Exp 2.2.1.2 2.2.3 € 900.000 

ΌΧΙ ICT 2.2.1.2 3.4.2 € 1.000.000 ICT 2.2.1.2 3.4.2 € 1.500.000 

ΌΧΙ         ICT 2.2.1.2 3.4.3 € 1.038.948 

 

              € 6.538.948 

 

 ΕΠ2c ΕΠ2c 

 
ICT 2.3.1.1 3.4.3 € 700.000         

 

Exp 2.3.1.1 2.3.1 € 1.400.000 Exp 2.3.1.1 2.3.1 € 900.000 

 

Exp 2.3.1.1 2.3.2 € 1.350.000 Exp 2.3.1.1 2.3.2 € 900.000 

NAI ICT 2.3.1.1 3.5.1 € 700.000 ICT 2.3.1.1 3.5.1 € 700.000 
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Σχετικά με το Θεματικό Στόχο 3 (ΘΣ 3) : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ΕΠ3α, ο ειδικός 
στόχος 3.1.1.1 συνολικού προϋπολογισμού  € 6,5 εκ είναι εξειδικευμένος και επιμερίζεται στη 
Δράση 3.1.1.1.A Ενίσχυση ίδρυσης ΜΜΕ (Starts-up) με προσανατολισμό στην ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών προϋπολογισμού € 1.925.εκ και στη Δράση 3.1.1.1.Β Ενίσχυση 
υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προϋπολογισμού € 
4.615 εκ. 

Προτείνεται η σύμπτυξη των Δράσεων 2.2.2: Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
σχετιζόμενη με τον εναλλακτικό τουρισμό και 2.1.3: Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
στη βιομηχανία της δημιουργικής βιομηχανίας, λόγω αλληλοεπικάλυψης. Και οι δυο δράσεις 
αναφέρονται σε ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στον τουρισμό και στη δημιουργική 
βιομηχανία. Διαχειριστικά οι δράσεις αυτές προτείνεται να αντιμετωπισθούν κοινά και πιθανώς να 
συμπτυχθούν σε κοινό call for tenders, αν είναι δυνατόν. Σχετικά με τον προϋπολογισμό των 
δράσεων, στο  Σχέδιο Δράσης έχουν προταθεί με συνολικό προϋπολογισμό € 6,2 εκ.. Προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες όλων των επιμέρους δράσεων που αφορούν την ΕΠ 
3a, Δράση 3.1.1.1, προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού τους κατά € 2,1 εκ. 

Η δράση 4.1.11: Ενίσχυση επιχ/σεων για τη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, αποτέλεσμα 
ερευνητικών προγραμμάτων, μπορεί να παραμείνει ως έχει. 

Η Δράση 3.1.1.2: Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική 
επιχειρηματικότητα, συνολικού προϋπολογισμού  € 2.225.019 είναι εξειδικευμένη.  Προτείνεται η 
σύμπτυξη των Δράσεων 2.1.1: Δημιουργία Εκκολαπτηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών 
Επιχειρήσεων και 2.1.2: Ανάπτυξη και προώθηση χειροτεχνίας και Πολιτιστικής Βιομηχανίας,  καθώς 
και οι δυο αφορούν δράσεις Δημιουργικής Βιομηχανίας. 

 Όπως και οι δράσεις 2.2.1 : Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας με 
έμφαση στην εξωστρέφεια και 3.4.1 : Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, με κύριο 
κορμό την υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters).  

Διαχειριστικά οι δράσεις αυτές προτείνεται να αντιμετωπισθούν κοινά και πιθανώς να συμπτυχθούν 
σε κοινό call for tenders, αν είναι δυνατόν 

Σχετικά με την ΕΠ 3b, η Δράση 3.2.4 : Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Απόδειξη, επίδειξη 
καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, προτείνεται να μεταφερθεί στην ΕΠ1b δεδομένου ότι δεν 
προκύπτει άμεση συνάφεια με τους στόχους της ΕΠ 3b. Οι λοιπές δράσεις παραμένουν ως έχουν. 
Είπαμε να μετασχηματιστεί σε ΘΣ3 μεταφορά τεχνολογίας. 

Σχετικά με την ΕΠ 3c, προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού της Δράσης 2.2.3 Εφαρμογή 
καινοτομίας σε υφιστάμενες τουριστικές μονάδες στο ποσό των € 5 εκ., δεδομένου ότι στην RIS στην 
ΕΠ3c ανήκουν μόνο τα 5 εκ από τα 8 εκ του συνολικού της προϋπολογισμού.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 7. Λογική Παρέμβασης 
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(Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων στο Σχέδιο Δράσης (18/4/16) και της πρώτης εξειδίκευσης του ΠΕΠ για 

την επενδυτική προτεραιότητα 3a). 

Δράση 
ΠΕΠ 
Εξειδικευμένες 
δράσεις 

Αναθεώρηση 
ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 
(18.04.2016 -ΠΣΕΚ) 

Πρόταση 
Αναθεώρησης 
Σύμβουλου  

Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών   

3.1.1.1 
4.1.11, 
2.1.3, 
2.2.2 

€ 6,5εκ 

Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για  την 
προώθηση της καινοτομίας στην τοπική 
επιχειρηματικότητα 

3.1.1.2 
2.1.1 ,  2.1.2 ,  
2.2.1 ,  3.3.1,  
3.4.1 

€ 2,22 εκ 

Σύνολο   
€ 8,72εκ 

 
Πίνακας 8. Λογική Παρέμβασης 

(Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων στο Σχέδιο Δράσης (18/4/16) και της πρώτης εξειδίκευσης του ΠΕΠ για 

την επενδυτική προτεραιότητα 3b). 

Δράση 
ΠΕΠ 
Εξειδικευμένες 
δράσεις 

Αναθεώρηση 
ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 
(18.04.2016 -ΠΣΕΚ) 

Πρόταση 
Αναθεώρησης 
Σύμβουλου  

Εκπόνηση  και εφαρμογή επιχειρησιακών 
σχεδίων ΜΜΕ 

3.2.1.1.Α 
2.2.5, 4.1.10,  
4.4.2, 3.2.5 

€ 2,8 εκ 

Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για  την 
προώθηση της καινοτομίας στην τοπική 
επιχειρηματικότητα 

3.2.1.1.Β 4.1.8, 1.6.5 € 0,7 εκ 

Σύνολο   € 3,5 εκ 

 
Πίνακας 9. Λογική Παρέμβασης 

(Συσχέτιση προτεινόμενων δράσεων στο Σχέδιο Δράσης (18/4/16) και της πρώτης εξειδίκευσης του ΠΕΠ για 

την επενδυτική προτεραιότητα 3c). 

Δράση 
ΠΕΠ 
Εξειδικευμένες 
δράσεις 

Αναθεώρηση 
ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 
(18.04.2016 -ΠΣΕΚ) 

Πρόταση 
Αναθεώρησης 
Σύμβουλου  

Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού   

3.3.1.1 2.2.5 € 5εκ 

Σύνολο   € 5εκ 
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Πίνακας 10: Πρόταση Αναθεώρησης επενδυτικής προτεραιότητας 3a, 3b & 3c 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΘΣ3 

Σχέδιο Δράσης (18.04.2016-ΠΣΕΚ) Πρόταση Αναθεώρησης Συμβούλου  

ΕΠ3a ΕΠ3a 

Health 3.1.1.1 4.1.11 € 2,4 εκ. Health 3.1.1.1 4.1.11 € 2,2 εκ 

Exp 3.1.1.1 2.1.3 € 1,6 εκ. Exp 3.1.1.1 2.1.3 
€ 4,0 εκ. 

Exp 3.1.1.1 2.2.2 € 4,6 εκ. Exp 3.1.1.1 2.2.2 

Exp 3.1.1.2 2.1.1 € 0,2 εκ. Exp 3.1.1.2 2.1.1 € 0,2 εκ. 

Exp 3.1.1.2 2.1.2 € 0,8 εκ. Exp 3.1.1.2 2.1.2 € 0,8 εκ. 

Exp 3.1.1.2 2.2.1 € 0,2 εκ Exp 3.1.1.2 2.2.1 € 0,2 εκ 

ICT 3.1.1.2 3.3.1 € 0,8 εκ ICT 3.1.1.2 3.4.1 € 0,225 εκ  

ICT 3.1.1.2 3.4.1 € 0,2 εκ ICT 3.1.1.2 3.3.1 € 0,8 εκ 

 
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ Health 3.1.1.1 4.4.8 € 0,3 εκ 

ΕΠ3b ΕΠ3b 

ICT 
3.2.1.1 

3.2.4 € 2,0 εκ ICT 
3.2.1.1.
A 

3.2.5 € 2,0 εκ 

Health 
3.2.1.1.Β 

4.1.8 € 0,1 εκ Health 
3.2.1.1.
Β 

4.1.8 € 0,1 εκ 

Health 
3.2.1.1.Α 

4.1.10 € 0,3 εκ Health 
3.2.1.1.
Α 

4.1.10 € 0,3 εκ 

Health 
3.2.1.1.Α 

4.4.2 € 0,5 εκ Health 
3.2.1.1.
Α 

4.4.2 € 0,5 εκ 

AGRO 3.2.1.1.Α  1.6.5 € 0,6 εκ AGRO 
3.2.1.1.
B 

1.6.5 € 0,6 εκ 

ΕΠ3c 

 
  

ΕΠ3c 

 
  

Exp 3.3.1.1 2.2.5 € 6,0 εκ Exp 3.3.1.1 2.2.5 € 5,0 εκ 
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4.  Συνολική Λογική Παρέμβασης και χρηματοδότησης ανά θεματική προτεραιότητα με 

βάση το αναθεωρημένο Σχεδίου Δράσης της RIS3 (Παράρτημα Α) 

 

Στο κεφάλαιο αυτό  παρουσιάζεται η λογική παρέμβασης με βάση το σύνολο των προτεινόμενων 

δράσεων (ΠΣΕΚ, Σύμβουλος) για χρηματοδότηση από όλα τα ταμεία (ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛΘ, 

ΕΠΑΝΑΔ).  Παρουσιάζεται επίσης το σύνολο της παρέμβασης του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης 

ανά θεματική προτεραιότητα της RIS3 όπως αναδιαμορφώνεται μέσα από προτάσεις αναθεώρησης 

και ομογενοποίησης του μίγματος πολιτικής και προϋπολογισμού του συνόλου των έργων από τον 

Σύμβουλο. 

 

Για τους Πίνακες που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες και που παρουσιάζουν τα παραπάνω θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρακάτω επεξήγηση των συντομογραφιών όπως και οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 

Στόχευση δράσης :  Ενδεικτικός αριθμός ωφελούμενων έργων (πηγή: ομάδες εργασίας ΠΣΕΚ) 

ΠΕΠ Ηπείρου :   Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΑΑ :    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΠΑΝΕΚ :  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγ/τητα, Επιχ/τητα & Καινοτομία 

ΕΠΑΛΘ :    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 

ΕΠΑΝΑΔ:    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

Η παρουσίαση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των παρεμβάσεων σε θεματικό επίπεδο, 

όπως προσδιορίζονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Ό,τι παρουσιάζεται 

στους παρακάτω Πίνακες αποτελεί επιμέρους ανάλυση των δράσεων και χρηματοδοτήσεων του 

αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζονται από τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα είναι 

εκτιμήσεις με βάση τις ανάγκες των επιμέρους θεματικών προτεραιοτήτων για έργα και δράσεις και 

η εφικτότητά τους έχει διερευνηθεί με βάση τον βαθμό ετοιμότητας και εξειδίκευσης των 

προγραμμάτων αυτών, τον Απρίλιο του 2016.  

Ορισμένα βασικά στοιχεία θα πρέπει να αναφερθούν: 

1. Η συμβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) είναι σημαντική για όλες τις 

περιφέρειες της Ελλάδας και θα πρέπει να παρουσιάζει συνάφεια στα θέματα τεχνολογίας 

και καινοτομίας με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας. Έτσι, οι τελικές αποφάσεις για τις 

εκχωρήσεις διαχείρισης προς τις Περιφέρειες πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία διεπιφανειών αλλά και στην ομογενοποίηση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή σε έργα. 

2. Η συμβολή του ΕΠΑΛΘ είναι καθολική για την Αλιεία και τις Ιχθυοκαλλιέργειες αφού έργα 

πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο και καμία εκχώρηση δεν πρόκειται 

να γίνει στις Περιφέρειες. 

3. Η λογική παρέμβασης σε επίπεδο ΠΕΠ παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος. 

4. Η εκτίμηση για χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ βασίζεται στην εξειδίκευση του τον Ιούνιο 

του 2015, η οποία είναι αρκετά περιορισμένη. 
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Η θεματική παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται σε τρεις Πίνακες για κάθε θεματική 

προτεραιότητα.  

Ο πρώτος Πίνακας αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων για την θεματική 

προτεραιότητα (π.χ. Αγροδιατροφή) από όλα τα σχετικά επιχειρησιακά σχέδια, με βάση το 

ανανεωμένο Σχέδιο Δράσης του Παραρτήματος Α. 

Ο δεύτερος Πίνακας είναι συγκεντρωτικός όλων των ομοειδών ομάδων δράσεων και αναφέρει 

επίσης πιθανές μεταβολές στις χρηματοδοτήσεις μετά την επεξεργασία των προτάσεων από τον 

Σύμβουλο. Ο Πίνακας αυτός αποτελεί και την συγκεντρωτική λογική παρέμβασης για την 

συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα, όπως διαμορφώνεται από τις συνολικές χρηματοδοτήσεις. 

Έτσι με την παρουσίαση του Κεφαλαίου 3 είδαμε την κύρια εστίαση του περιφερειακού 

προγράμματος στην περιοχή προτεραιότητας (εξειδίκευσης) ενώ στο κεφάλαιο αυτό διευρύνεται η 

στρατηγική μέσα από χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας. 

Ο τρίτος Πίνακας κάθε θεματικής προτεραιότητας αποτελεί μια πιο λεπτομερή παρουσίαση της 

χρονικής αλληλεξάρτησης των επιμέρους δράσεων, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α καθώς 

και έναν προτεινόμενο χρονοπρογραμματισμό. Ο Πίνακας αυτός βοηθάει περισσότερο τη 

διαχειριστική ομογενοποίηση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος έτσι ώστε να δημιουργείται 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και συνέργειες. 
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1. Θεματική Ομάδα  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α1) Συγκεντρωτικός Πίνακας Χρηματοδότησης της Θεματικής Ομάδας «Ζωικής – Φυτικής 
παραγωγής» ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  σε € 

ΠΕΠ Ηπείρου 2.950.000 

ΠΑΑ 30.440.000 

ΕΠΑΝΕΚ 2.450.000 

Προς Χρηματοδότηση 4.800.000 

 

Α2) Συγκεντρωτικός Πίνακας Λογικής Παρέμβασης και  Χρηματοδότησης της Θεματικής 
Ομάδας «Ζωικής – Φυτικής Παραγωγής» ανά ομάδα δράσεων (με βάση τον αναλυτικό 
πίνακα  του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 
 

Ομάδα 
Δράσεων 

Περιγραφή Δράσης 
Στόχευση  
δράσης 

Σύνολο 
αιτούμενης 
Χρημ/τησης 

Προϋπ/σμός 
ομάδας 
Δράσεων 

Χρηματοδότηση ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

1.1 

Ανάδειξη και 
αξιοποίηση τοπικού 
γενετικού 
δυναμικού στην 
αγροτική παραγωγή 
και παραγωγή 
τροφίμων 

36 5.940.000 5.790.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 0 

ΠΑΑ 5.040.000 

ΕΠΑΝΕΚ 750.000 

1.2 

Ανάπτυξη 
πιστοποιημένης 
κτηνοτροφικής 
παραγωγής για 
παραγωγή 
προϊόντων 
ανώτερων ποιοτικά 
χαρακτηριστικών 

258 12.610.000 10.810.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 0 

ΠΑΑ 10.210.000 

ΕΠΑΝΕΚ 600.000 

Προς 
Χρημ/τηση 2.000.000 

1.3 

Ανάπτυξη 
πιστοποιημένης 
γεωργικής 
παραγωγής και 
διάδοση νέων 
καλλιεργειών  

172 6.250.000 6.350.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 0 

ΠΑΑ 5.950.000 

ΕΠΑΝΕΚ 400.000 

1.4 

Ανάπτυξη 
πιστοποιημένης 
μελισσοκομικής 
εκτροφής και 
παραγωγή 
καινοτόμων 
προϊόντων  

23 1.200.000 1.380.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 0 

ΠΑΑ 1.180.000 

ΕΠΑΝΕΚ 200.000 

 
1.5 

Προσαρμογή & 
ανάδειξη δυναμικού  
της παραδοσιακής 
τυροκομίας 

31 2.970.000 2.820.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 250.000 

ΠΑΑ 2.370.000 

ΕΠΑΝΕΚ 200.000 



29 
 

1.6 

Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων στον 
κλάδο της 
διατροφής και στον 
κλάδο αξιοποίησης 
γεωργικών και 
κτηνοτροφικών 
υποπροϊόντων στη 
διατροφή αγροτικών 
ζώων 

38 5.560.000 5.210.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 1.600.000 

ΠΑΑ 3.310.000 

ΕΠΑΝΕΚ 300.000 

1.7 

Συμπράξεις για την 
ανάδειξη τοπικών 
επώνυμων 
κτηνοτροφικών/γεω
ργικών προϊόντων 
Ηπείρου 

15 4.980.000 2.180.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 0 

ΠΑΑ 2.180.000 

ΕΠΑΝΕΚ 0 

Προς 
Χρηματοδό
τηση 2.800.000 

   Σύνολα: 39.510.000     34.540.000 

 

Σχολιάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της συνολικής 
αιτούμενης χρηματοδότησης και της συνολικής χρηματοδότησης ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
της τάξης των 4.970.000 €.  Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: 

Α)  Συνολικά στις ομάδες δράσεων 1.2 (δράση 1.2.5 προϋπολογισμού € 2 εκ.) και 1.7 (δράση 1.7.8 
προϋπολογισμού € 2 εκ , & δράση 1.7.1  προϋπολογισμού € 0,8 εκ.), στερούνται πηγή 
χρηματοδότησης. 

Β) Για τις παρακάτω δράσεις,  οι αιτούμενες χρηματοδοτήσεις είναι διαφορετικές από τις 
προϋπολογιζόμενες. Συγκεκριμένα: 

Για τις ομάδες δράσεων 1.5 και 1.6 (δράσεις 1.5.1, 1.6.1 και 1.6.2) που χρηματοδοτούνται από το 
ΠΕΠ Ηπείρου έγινε μείωση της χρηματοδότησης με παρέμβαση του Συμβούλου όπως αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3  για το επενδυτικό πρόγραμμα 1b. 

Για τις ομάδες δράσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (δράσεις 1.1.2, 1.2.3, 1.3.6 και 1.4.2) που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ, αιτήθηκαν διαφορετικά ποσά από την ομάδα Αγροδιατροφής του 
ΠΣΕΚ από τα προϋπολογιζόμενα ποσά (διαφορά 170.000 €).  

 

 Α3) Πίνακας Φάσεων, Χρονοπρογραμματισμού και εξάρτησης Δράσεων της Θεματικής 

Ομάδας «Ζωικής – Φυτικής παραγωγής» (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του αναθεωρημένου 

Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Κωδικός 
Δράσης 

 
Περιγραφή Δράσης Προϋπ/σμό

ς επιμέρους  
Δράσεων 

Φ
ΑΣ
Η 

ΧΡΟΝΟΠΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙ

ΣΜΟΣ 
 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ από 
ΔΡΑΣΗ 

 

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. 

750.000 Α 

1-9-2016/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
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1.1.2 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

βελτίωσης και αξιοποίησης αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών ζώων  
300.000 A 

1-9-2016/ 

1.1.1 

1.1.3 

Ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία 

νέων ή προσαρμογή υφιστάμενων 

εκμεταλλεύσεων στην εκτροφή 

αξιολογημένων αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων & τοπικών ποικιλών 

καλ/νων φυτών  

3.000.000 Γ 

1-1-
2018/31-12-

2021 

1.1.1 ΚΑΙ 1.1.2 

1.1.4  

Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκτροφέων - καλλιεργητών που αξιοποιούν 

τοπικό γενετικό υλικό 
40.000 Β 1-1-

2017/31-12-
2019 

1.1.1. ΚΑΙ 1.1.2 

1.1.5 

Σχεδιασμός, αναγνώριση  και επισήμανση 

προϊόντων από εκτροφές αυτόχθονων 

σπάνιων φυλών και τοπικών  ποικιλιών 

σημαντικών καλλιεργειών  

500.000  Γ 1-1-
2018/31-12-

2021 

1.1.1 ΚΑΙ 1.1.2. 
ΚΑΙ 1.3.1 

1.1.6 

Ανάπτυξη τελικών προϊόντων από εκτροφές 

αυτόχθονων  φυλών και τοπικών ποικιλιών 

καλλιεργειών 
1.200.000 Γ 1-1-

2018/31-12-
2021 

1.1.1 ΚΑΙ 1.1.2 
ΚΑΙ 1.1.3 

1.2.1 

Έρευνα για την ανάπτυξη  εκτροφών 

αγροτικών ζώων ειδικού σκοπού  600.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

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   

600.000 Β 

1-1-
2017/31-12-

2021 

1.1.1. ΚΑΙ 1.1.2. 

1.2.3 

Πιλοτική ανάπτυξη στοχευμένης 

κτηνοτροφικής παραγωγής 

ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος  

800.000 Β 1-1-
2017/31-12-

2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.2.5 

Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών & συστ. 

παραγωγής για δημιουργία σύγχ/νων 

μονάδων εκτροφής & πρ/ντων μοναδ/τητας  
Α 

1/9/2016 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.2.6 
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
παραγωγών 

200.000 Β 
1/1/2017 

1.1.2 ΚΑΙ 1.2.2 
ΚΑΙ 1.7.3. 

50.000 Β 
1/1/2017 

1.1.2 ΚΑΙ 1.2.2 
ΚΑΙ 1.7.3. 

50.000 Β 
1/1/2017 

1.1.2 ΚΑΙ 1.2.2 
ΚΑΙ 1.7.3. 

300.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.1.2 ΚΑΙ 1.2.2 
ΚΑΙ 1.7.3. 

1.2.7 

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή μονάδων 

εκτροφής στις απαιτήσεις πιστοποιημένης 

παραγωγής 
6.000.000 Β 1-1-

2017/31-12-
2021 

1.1.2   1.2.2. 
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1.2.8 

Βελτίωση ηλικιακού προφίλ κτηνοτρόφων 

 
1.760.000 Β 

1-1-
2017/31-12-

2021 

1.3.1. ΚΑΙ 1.1.1 

1.2.9 
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 
μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία 

300.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.3.1. ΚΑΙ 1.1.1 

150.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.3.1. ΚΑΙ 1.1.1 

1.3.1 
Έρευνα  για αναβάθμιση της φυτικής 
παραγωγής και την ανάπτυξη νέων 
καλλιεργειών 

400.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.3.2 

Εφαρμογή για βέλτιστη χρήση των φυσικών 

πόρων και την εξασφάλιση ποιότητας και 

ασφάλειας παραγομένων προϊόντων 

φυτικής παραγωγής 

300.000 Γ 1-1-
2018/31-12-

2019 

1.3.1 ΚΑΙ 1.3.3 

1.3.3 
Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
παραγωγών 

200.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2019 

 

50.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2019 

 

300.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2019 

 

50.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2021 

 

1.3.4 
Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στις απαιτήσεις 
πιστοποιημένης παραγωγής 

3.750.000 Γ 
1-1-

2018/31-12-
2021 

1.3.1 ΚΑΙ 1.3.3 

1.3.5 
Βελτίωση ηλικιακού προφίλ γεωργών 

1.000.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.3.3 

1.3.6 
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 
μεθόδων παραγωγής   

250.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.3.1 

50.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.3.1 

1.4.1 
Έρευνα  για αναβάθμιση της μελισ/κής 
εκτροφής και των προϊόντων 

200.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.4.2 

Αξιοποίηση ερευν/κών αποτ/των μελισ/μική 

εκτροφή & παραγωγή 300.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.4.1 

1.4.3 

Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

παραγωγών 80.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.4.4 

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή 

μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων στις 

απαιτήσεις πιστοποιημένης παραγωγής 
700.000 Β 1-1-

2017/31-12-
2021 

1.4.1 

1.4.5 

Βελτίωση ηλικιακού προφίλ γεωργών 

 

80.000 Γ 
1-1-

2018/31-12-
2021 

1.4.1 ΚΑΙ 1.4.2. 

1.4.6 
Ενίσχυση εφαρμογής πιστοποιημένων 
μεθόδων παραγωγής 20.000 Β 

1-1-
2017/31-12-

2021 
1.4.1 

1.5.1 
Παραγωγή, τυποποίηση&  πιστοποίηση 
τυροκ/κών μέσω παραδοσιακών μεθόδων.  250.000 Α 1-9-16/31-

12-2021 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
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1.5.2 

Εκσυγχρονισμός παραδοσιακών μονάδων 

τυροκομίας 1.600.000 Γ 
1-1-

2018/31-12-
2021 

1.5.1 

1.5.3 Βελτίωση των δεξιοτήτων των τυροκόμων 

40.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.5.1 

20.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.5.1 

20.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.5.1 

1.5.4 
Βελτίωση οργάνωσης και διαχείρισης μικρών 
μονάδων τυροκόμησης   

240.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.5.1 ΚΑΙ 1.5.6. 

1.5.5 

Έρευνα και ανάδειξη νέων ειδικών 

τυροκομικών προϊόντων ειδών  200.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ 

1.1.2 ΚΑΙ 1.2.2. 

1.5.6 

Πιλοτική Ανάπτυξη και εξέλιξη του τομέα 

των γίδινων τυροκομικών προϊόντων  450.000 Α 
1-9-

2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.6.1 

Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις 

επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των 

τροφίμων και σύγχρονα συστήματα 

πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους 

700.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

 

1.5.6. ΚΑΙ 1.2.2. 
ΚΑΙ 1.3.1 

 
 

 
                                                                                     

1.6.2 

Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις 

επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της 

αξιοποίησης υποπροϊόντων και 

παραπροϊόντων 

300.000 Β 1-1-
2017/31-12-

2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.6.3 

Παραγωγή νέων  προϊόντων στον τομέα των 

τροφίμων, υψηλής αναγνωρισιμότητας και 

τοπικής επωνυμίας 
3.000.000 Β 1-1-

2017/31-12-
2021 

1.1.2. ΚΑΙ 1.2.2. 
ΚΑΙ 1.2.3 

1.6.4  

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού σε μεταποιητικές επιχειρήσεις 

που ενσωματώνουν καινοτομία 
100.000 Γ 1-1-

2018/31-12-
2021 

1.6.3. ΚΑΙ 1.6.7 
ΚΑΙ 1.7.3 

1.6.5 

Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων για την 

εσωτερική και διεθνή αγορά 600.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.7.3. ΚΑΙ 1.2.2 
ΚΑΙ 1.2.3. ΚΑΙ 

1.2.5. 

1.6.6 

Παραγωγή και ανάδειξη προϊόντων κρέατος 

και γάλακτος και τροφίμων  από 

εναλλακτικού τύπου εκτροφές και τη 

θηραματοτροφία 

210.000 Β 1-1-
2017/31-12-

2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.6.7 

Κατάργηση χημικών πρόσθετων σε τρόφιμα , 

βελτίωση τεχνολογιών έξυπνης 

συσκευασίας, βελτίωση διατηρησιμότητας 
300.000 Β 1-1-

2017/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.7.1 

Βελτίωση γενετικού δυναμικού στους 

εκτρεφόμενους πληθυσμούς αγροτικών 

ζώων   
Α 1-9-

2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.7.2 

Ποιοτική ταξινόμηση σφάγιων αγροτικών 

ζώων 300.000 Β 

1-1-
2017/31-12-

2021 
 

1.7.1 
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1.7.3 

Παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών 

προϊόντων με εφαρμογή καινοτόμων 

διατροφικών προγραμμάτων που οδηγούν 

στην παραγωγή προϊόντων ειδικών/ 

μοναδικών χαρακτηριστικών 

 

450.000 Β 

1-1-
2017/31-12-

2021 

1.7.1. ΚΑΙ 1.7.3. 
ΚΑΙ 1.2.2. ΚΑΙ 

1.2.3 

1.7.4 

Ανάπτυξη τοπικών επώνυμων γεωργικών 

προϊόντων  300.000 Γ 
1-1-

2018/31-12-
2021 

1.7.3 ΚΑΙ 1.3.1 
ΚΑΙ 1.2.2 ΚΑΙ 

1.2.3 

1.7.5 

Προώθηση τοπικών επώνυμων 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων 

 

100.000 Α 1-9-
2016/31-12-

2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.7.6 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εμπλεκόμενου 

ανθρώπινου δυναμικού 30.000 Β 
1-1-

2017/31-12-
2021 

1.7.8 ΚΑΙ 1.7.3. 
ΚΑΙ 1.6.6 ΚΑΙ 

1.5.6.ΚΑΙ 1.5.1 

1.7.7 

Δημιουργία cluster  στην παραγωγή 

κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας 

 

1.000.000 Α 1-9-
2016/31-12-

2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.7.8 

Δημιουργία Αγροτικού τεχνολογικού πάρκου 

καινοτομίας Ηπείρου 

 

 
Α 1-9-

2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
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Β1) Συγκεντρωτικός Πίνακας Χρηματοδότησης της Θεματικής Ομάδας 
«Υδατοκαλλιέργειας» ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  σε € 

ΕΠΑλΘ 6.180.000 

 
Β2) Συγκεντρωτικός Πίνακας Λογικής Παρέμβασης και  Χρηματοδότησης της Θεματικής 
Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειας» ανά ομάδα δράσεων (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Ομάδα 
Δράσεων 

Περιγραφή 
Δράσης 

Στόχευση  
δράσης 

Σύνολο 
αιτούμενης 
Χρηματοδότησης 

Προϋπολογισμός 
ομάδας 
Δράσεων 

Χρηματοδότηση 
ανά Ταμείο 
  

1.7 

Ανάπτυξη 
εργαλείων για την 
εκπόνηση και 
εφαρμογή 
αλιευτικής 
πολιτικής για τη 
διατήρηση των 
ιχθυαποθεμάτων 

25 2.280.000 2.280.000 ΕΠΑλΘ 2.280.000 

1.8 

Προώθηση 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, 
καινοτόμου και 
ανταγωνιστικής 
υδατοκαλλιέργειας 

53 3.900.000 3.900.000 ΕΠΑλΘ 3.900.000 

 
 Σύνολα: 6.180.000 6.180.000 

   
Β3) Πίνακας Φάσεων, Χρονοπρογραμματισμού και εξάρτησης Δράσεων της Θεματικής 
Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειας» (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του αναθεωρημένου Σχεδίου 
Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Κωδ. 
Δράσης 

Δράση 
Προϋπ/σμός 
επιμέρους  
Δράσεων 

ΦΑΣΗ  
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ 
ΔΡΑΣΗ 

1.7.1 
Παρακολούθηση και 
καταγραφή της δυναμικής 
των ιχθυαποθεμάτων 

800.000 Β 1-1-2017/1-1-2021 1.7.2 

1.7.2 
Διαχείριση αλιείας σε 
ευαίσθητα θαλάσσια 
οικοσυστήματα   

50.000 A 1-9-2016/ 1-5-2017 ΜΕΛΕΤΗ 

1.7.3 
Αλιευτική διαχείριση 
ταμιευτήρων και τεχνητών 
λιμνών 

300.000 Α 
1-9-2016/31-12-
2017 

ΜΕΛΕΤΗ 

1.7.4 
Προστασία της 
βιοποικιλότητας στα 
υδάτινα οικοσυστήματα 

200.000 Γ 
1-1-2018/31-12-
2021 

1.7.1  

1.7.5 
Αναβάθμιση 
εμπλεκόμενου 
ανθρώπινου δυναμικού   

120.000 Β 1-1-2017/1-1-2021 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
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1.7.6 
Παραγωγή αλιευτικών 
προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας  

210.000 Β 1-1-2017/1-1-2021 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.7.7 

Ανάπτυξη τεχνικών και 
μεθόδων 
παρακολούθησης της 
ποιότητας των 
εσωτερικών και 
παράκτιων υδάτινων 
οικοσυστημάτων  

200.000 A 
1-9-2016/31-12-
2021 

ANEΞΑΡΤΗΤΟ 

1.7.8 

Ανάδειξη αλιευμάτων  και 
προϊόντων ελεύθερης 
αλιείας σε 
προστατευόμενες 
περιοχές  

400.000 A 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8. 1 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  σε συστήματα 
ποιότητας και ποιοτικής 
ανάδειξης των 
υδατοκαλλιεργειών 

300.000 B 
1-1-2017/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.2 
Περιβαλλοντικά βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια 

100.000 Α 
1-9-2016/31-12-
2020 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.3 

Καινοτόμες μέθοδοι στην 
παραγωγή γόνου 
θαλάσσιων μεσογειακών 
ειδών και ειδών 
εσωτερικών υδάτων 

500.000 A 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟ 

1.8.4 
Εναλλακτικές μέθοδοι 
υδατοκαλλιεργειών και 
ανάπτυξη νέων ειδών 

900.000 Β 
1-1-2017/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.5 

Διαχείριση, προστασία και 
real time παρακολούθηση 
(monitoring) συστημάτων 
εκτροφής 

600.000 Α 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.6 
Βιοτεχνολογική έρευνα & 
υδατοκαλλιέργειες 

400.000 A 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.7 
Μεταποίηση προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας 

200.000 Α 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.8 

Bιολογική 
υδατοκαλλιέργεια και 
Πιστοποίηση γεωγραφικής 
ένδειξης προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας.  

300.000 Γ 
1-1-2018/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.9 
Προώθηση προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας  

200.000 Α 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

1.8.10 

Βελτίωση της απόδοσης 
και διαφοροποίηση της 
σύστασης των 
ιχθυοτροφών  

400.000 Α 
1-9-2016/31-12-
2021 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

 

Σύνολο 6.180.000 
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2. Θεματική Ομάδα ΤΠΕ & Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Α1) Συγκεντρωτικός Πίνακας Χρηματοδότησης της Θεματικής Ομάδας «ΤΠΕ & Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας», ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  σε € 

ΠΕΠ Ηπείρου 8.463.967 

ΕΠΑΝΕΚ 5.000.000 

ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ 2.000.000 

 

Α2) Συγκεντρωτικός Πίνακας Λογικής Παρέμβασης και  Χρηματοδότησης της Θεματικής 
Ομάδας «ΤΠΕ & Νεανικής Επιχειρηματικότητας», ανά ομάδα δράσεων (με βάση τον 
αναλυτικό πίνακα  του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

 

Ομάδα 
Δράσεων Περιγραφή Δράσης 

Σύνολο 
αιτούμενης 
Χρηματοδότησης 

Προϋπολογισμός 
ομάδας 
Δράσεων 

Χρηματοδότηση ανά 
Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

3.1 
Προώθηση έρευνας 
και καινοτομίας 

2.200.000 2.200.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

200.000 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΔΒΜ 

2.000.000 

3.2 
Μετάβαση από την 
έρευνα στην 
καινοτομία 

6.500.000 3.550.000 
ΠΕΠ 

Ηπείρου 
3.550.000 

3.3 
Προώθηση νεανικής 
καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας 

5.800.000 5.800.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

800.000 

ΕΠΑΝΕΚ 5.000.000 

3.4 
Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας 
στον κλάδο ΤΠΕ 

2.600.000 2.863.967 
ΠΕΠ 

Ηπείρου 
2.863.967 

3.5 
Μηχανισμός 
ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

1.100.000 1.050.000 
ΠΕΠ 

Ηπείρου 
1.050.000 

  
Σύνολα: 18.200.000     15.463.967 

 

Σχολιάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της συνολικής 
αιτούμενης χρηματοδότησης και της συνολικής χρηματοδότησης ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
της τάξης των 2.736.033€.  Αυτό οφείλεται στην παρέμβαση του Συμβούλου, στην αναθεώρηση του 
Σχεδίου Δράσης  (για τις ομάδες δράσεων 3.1, 3.2, 3.4 και 3.5), όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 
3, στους Θεματικούς Στόχους 1, 2 και 3.   
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Α3) Πίνακας Φάσεων, Χρονοπρογραμματισμού και εξάρτησης Δράσεων της Θεματικής 

Ομάδας «ΤΠΕ & Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 

αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Κωδικός 
Δράσης 

Δράση Ε. Π Χρημ/σης ΦΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΑΠΌ ΔΡΑΣΗ 

3.1.1 
Χορήγηση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς και 
μεταδιδακτορικούς φοιτητές 

ΠΕΠ Ηπείρου Α 2016-2017 - 

3.1.2 Ενημέρωση για τον Ορίζοντα 2020 ΠΕΠ Ηπείρου Α 2016-2017   

3.2.1 
Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών 
φορέων της Περιφέρειας 

ΠΕΠ Ηπείρου Α 2016-2017   

3.2.2 
Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών 
φορέων της Περιφέρειας 

ΠΕΠ Ηπείρου Β 2017-2019   

3.2.3 
Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών 
φορέων της Περιφέρειας 

ΠΕΠ Ηπείρου Α 2017-2019 3.2.1 

3.2.4 
Αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Απόδειξη, επίδειξη 
καινοτομιών και νέων τεχνολογιών 

ΠΕΠ Ηπείρου Α 2016-2017   

3.2.5 Αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. Απόδειξη, επίδειξη 
καινοτομιών και νέων τεχνολογιών 

ΠΕΠ Ηπείρου 
   

3.2.6 Υποβοήθηση τεχνοβλαστών ΠΕΠ Ηπείρου 
   

3.3.1 
Διαμόρφωση δομής-χώρου για την 

υποστήριξη της νεανικής και 
καινοτομικής επιχειρηματικότητας 

ΠΕΠ Ηπείρου Α 2016-2017   

3.3.2 
Προγράμματα Νέας Καινοτομικής 

Επιχειρηματικότητας  
ΕΠΑΝΕΚ Γ 2017-2019   

3.4.1 
Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων  
ΠΕΠ Ηπείρου Γ 2017-2019   

3.4.2 
Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην 

περιφέρεια 
ΠΕΠ Ηπείρου Α 2016-2017   

3.4.3 
Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην 

περιφέρεια 
ΠΕΠ Ηπείρου Β 2017-2019   

3.4.4 
Υποβοήθηση τεχνολογικών cluster 

με ερευνητική ένταση 
 

ΠΕΠ Ηπείρου 
   

3.5.1 
Ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ στην 

περιφέρεια 
ΠΕΠ Ηπείρου Β 2017-2019 

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΘΕΙ 

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
της 3.4.3 

3.5.2 
Κατάρτιση, εξειδίκευση και 

εκπαίδευση του προσωπικού 
επιχειρήσεων 

ΠΕΠ Ηπείρου Β 2016-2017   
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3. Θεματική Ομάδα Βιομηχανία της Εμπειρίας 

Α1) Συγκεντρωτικός Πίνακας Χρηματοδότησης της Θεματικής Ομάδας «Βιομηχανία της 

Εμπειρίας», ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 

αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  σε € 

ΠΕΠ Ηπείρου 17.500.000 

ΠΑΑ 1.500.000 

ΕΠΑΝΕΚ 7.000.000 

 

Α2) Συγκεντρωτικός Πίνακας Λογικής Παρέμβασης και  Χρηματοδότησης της Θεματικής 

Ομάδας «Βιομηχανία της Εμπειρίας», ανά ομάδα δράσεων  (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  

του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Ομάδα 
Δράσεων Περιγραφή Δράσης 

Σύνολο αιτούμενης 
Χρηματοδότησης 

Προϋπολογισμός 
ομάδας 
Δράσεων 

Χρηματοδότηση ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2.1 
Ανάπτυξη κλάδου της 
δημιουργικής 
βιομηχανίας 

2.600.000 2.400.000 
ΠΕΠ 

Ηπείρου 
2.400.000 

2.2 
Καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα και 
τουρισμός 

19.600.000 17.600.000 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

9.100.000 

ΠΑΑ 1.500.000 

ΕΠΑΝΕΚ 7.000.000 

2.3 
Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 
στον τουρισμό 

5.900.000 6.000.000 
ΠΕΠ 

Ηπείρου 
6.000.000 

  Σύνολο 28.100.000 
 

  26.000.000 

 

Σχολιάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της συνολικής 

αιτούμενης χρηματοδότησης και της συνολικής χρηματοδότησης ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

της τάξης των 2.100.000 €. Αυτό οφείλεται στην παρέμβαση του Συμβούλου, στην αναθεώρηση του 

Σχεδίου Δράσης  (για τις ομάδες δράσεων 2.1, 2.2 και 2.3) όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, 

στους Θεματικούς Στόχους 2 και 3. 
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Α3) Πίνακας Φάσεων, Χρονοπρογραμματισμού και εξάρτησης Δράσεων της Θεματικής 

Ομάδας «Βιομηχανία της Εμπειρίας» (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του αναθεωρημένου 

Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Κωδικός 
Δράσης 

Δράση 
Προϋπ/σμός 
δράσης 

ΦΑΣΗ  
ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΔΡΑΣΗ 

2.1.1 
Δημιουργία Εκκολαπτηρίoυ 
Πολιτιστικών και 
Δημιουργικών Επιχειρήσεων 

200.000 A 2017- 2020   

2.1.2 
Ανάπτυξη και προώθηση 
χειροτεχνίας και Πολιτιστικής 
Βιομηχανίας 

800.000 A 2017- 2020   

2.1.3 

Ανάπτυξη της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας στη 
βιομηχανία της δημιουργικής 
βιομηχανίας 

1.000.000 A 2017- 2020   

2.1.4 

Ανάπτυξη της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας στη 

βιομηχανία της δημιουργικής 

βιομηχανίας 

400.000 

 
   

2.2.1 

Ανάπτυξη συνεργατικών 
μοντέλων δράσης σε όλη την 
αλυσίδα αξίας με έμφαση 
στην εξωστρέφεια. 

200.000 A 2017- 2020   

2.2.2 

Ανάπτυξη καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας 
σχετιζόμενη με τον 
εναλλακτικό τουρισμό 

3.000.000 A 2017- 2020 

Μελέτες 
σκοπιμότητας  
1) Καταφυγίων 
 2) Σχολής 
Οδηγών βουνού 

2.2.3 
Υποστήριξη μικρών 
επιχειρήσεων 

900.000 A 2017- 2020   

2.2.4 
Υποστήριξη αγροτουριστικών 
επιχειρήσεων 

1.500.000 A 2017- 2020   

2.2.5 
Εφαρμογή καινοτομίας σε 
υφιστάμενες τουριστικές 
μονάδες  

5.000.000 A 2017- 2020 
Συγγραφή  
προδιαγραφών - 
συνεργ.ΚΑΠΕ 

2.2.6 
Δημιουργία χώρων 
ελλιμενισμού τουριστικών 
σκαφών  

7.000.000 A 2017- 2020   

2.3.1 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 
/Αξιοποίηση ICT στον 
τουρισμό-πολιτισμό 

900.000 A 2017- 2020 
Μελέτη 
σκοπιμότητας 
Apps 

2.3.2 
Δημιουργία εργαλείων και 
εφαρμογών ΤΠΕ για τον 
εμπλουτισμό της εμπειρίας 

900.000   2017- 2020 
& Μελέτη 
σκοπιμότητας 
Apps 
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2.3.3 

Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση 
της παραγωγικότητας, 
αυτονομίας και ποιότητας 
υπηρεσιών στη βιομηχανία 
της εμπειρίας 

3.100.000 A 2017- 2020 
&  Μελέτη 
σκοπιμότητας 
Apps 

2.3.4 

Ανάπτυξη και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ή υπηρεσιών 
e-learning 

100.000 A 2017- 2020   

2.3.5 
Προγράμματα απασχόλησης 
ανέργων 

1.000.000 A 2017- 2020   
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4. Θεματική Ομάδα Υγείας και Ευεξίας 

Α1) Συγκεντρωτικός Πίνακας Χρηματοδότησης της θεματικής ομάδας «Υγείας και 

Ευεξίας», ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του αναθεωρημένου 

Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  σε € 

ΠΕΠ Ηπείρου 11.638.195 

ΠΑΑ 1.300.000 

ΕΠΑΝΕΚ 23.600.000 

ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ 2.000.000 

Προς Χρηματοδότηση 1.500.000  

 

Α2) Συγκεντρωτικός Πίνακας Λογικής Παρέμβασης και  Χρηματοδότησης της θεματικής 

ομάδας «Υγείας και Ευεξίας», ανά ομάδα δράσεων (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του 

αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Ομά
δα 
Δράσ
εων Περιγραφή Δράσης 

Στόχευση 
Δράσης 

Σύνολο 
Χρημ/δότησης 

Προϋπολογισμός  
Δράσης Χρηματοδότηση ανά  Ταμείο 

4.1 
Αξιοποίηση και 
ανάπτυξη του κλάδου 
της Υγείας 

111 26.900.000 24.400.000 

ΠΕΠ Ηπείρου 6.400.000 

ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ 2.000.000 

ΕΠΑΝΕΚ 16.000.000 

4.2 

Διαφοροποίηση 
τουριστικού προϊόντος 
για την ανάπτυξη της 
ευεξίας 

38 7.600.000 7.600.000 ΕΠΑΝΕΚ 7.600.000 

4.3 

Διασφάλιση της υγείας 
των καταναλωτών μέσω 
της παραγωγής 
διατροφικών προϊόντων 
υψηλής αξίας 

15 3.600.000 3.200.000 

ΠΕΠ Ηπείρου 2.000.000 

ΠΑΑ 1.200.000 

4.4 
Μηχανισμός ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας 
101 5.400.000 3.338.195 

ΠΕΠ Ηπείρου 3.238.195 

ΠΑΑ 100.000 

Προς 
Χρηματοδότηση 

1.500.000 

  Σύνολα: 43.500.000     38.538.195 

 

Σχολιάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της συνολικής 
αιτούμενης χρηματοδότησης και της συνολικής χρηματοδότησης ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
της τάξης των 4.961.805€. Αυτό οφείλεται  αφενός μεν στις προς χρηματοδότηση δράσεις που δεν 
έχουν βρεθεί ακόμη πόροι χρηματοδότησης (στην ομάδα δράσης 4.4 είναι 1.500.000€) και 
αφετέρου στο ότι οι αιτούμενες χρηματοδοτήσεις είναι διαφορετικές από τις προϋπολογιζόμενες. 
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Για τις ομάδες δράσεων 4.1, 4.3 και 4.4 οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 
έγινε μείωση της χρηματοδότησης με παρέμβαση του Συμβούλου όπως αναλυτικά παρουσιάζεται 
στο κεφάλαιο 3. 

Α3) Πίνακας Φάσεων, Χρονοπρογραμματισμού και εξάρτησης Δράσεων της θεματικής 

ομάδας «Υγείας και Ευεξίας», (με βάση τον αναλυτικό πίνακα  του αναθεωρημένου Σχεδίου 

Δράσης όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α) 

Κωδικός 
Δράσης 

Δράση 
Προϋπ/σμός 

επιμέρους  
Δράσεων 

ΦΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ 
ΔΡΑΣΗ 

4.1.1 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα 
φαρμακευτικά προϊόντα 

1.000.000 Α 2016-2017   

4.1.2 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα καινοτόμα 
προϊόντα και εφαρμογές 
στην υγεία 

1.000.000 Α 2016-2017   

4.1.3 

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

5.000.000 Γ     

4.1.4 
Ένταξη ερευνητικών 
υποδομών της Υγείας στον 
εθνικό χάρτη υποδομών 

5.000.000 Γ     

4.1.5 
Χορήγηση υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς και 
μεταδιδακτορικούς φοιτητές 

2.000.000 A 2016   

4.1.6 
Βραβεία καινοτομίας στην 
υγεία 

300.000 Β 2018 
4.1.1, 4.1.2, 

4.1.15, 4.3.1, 
4.3.2 

4.1.7 
Proof of concept στην Υγεία 
και την Ιατρική πράξη 

500.000 A 2016   

4.1.8 
Δικτύωση με τα υπάρχοντα 
clusters στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

100.000 Γ     

4.1.9 Δικτύωση υπηρεσιών υγείας 300.000 B 2017-2018 4.1.7, 4.1.10 

4.1.10 
Αναβάθμιση του επιπέδου 
της οργάνωσης και παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

300.000 A 2016-2017   

4.1.11 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για 
την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων, αποτέλεσμα 
ερευνητικών προγραμμάτων, 
στην υγεία 

2.200.000 A 2016-2017   

3.000.000 Α 
  

4.1.12 

Πιστοποίηση ερευνητικών 

και τεχνολογικών 

εργαστηρίων 

 

200.000 
   



43 
 

4.1.13 

Ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών παρακολούθησης 
χρόνιων πασχόντων, ειδικών 
ομάδων πληθυσμού με 
εφαρμογές ΤΠΕ (ειδικές 
ομάδες-συμβουλευτική) 

3.000.000 Β 2017-2018 
4.1.7, 4.1.9, 

4.1.10 

4.1.15 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στην υγεία του 
ανθρώπου 

500.000   2016-2017   

4.2.1 

Ενίσχυση υφιστάμενων ή 
νέων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού για 
παροχή εξειδικευμένων 
ιατρικών υπηρεσιών και της 
Ευεξίας 

7.600.000 Β 2016-2018   

4.3.1 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα 
εξειδικευμένα τρόφιμα 

1.000.000 Α 2016-2019   

4.3.2 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στις συνθήκες 
υγείας του Ζωικού 
κεφαλαίου 

1.000.000 Α 2016-2020   

4.3.3 

Ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων υγείας για την 
υποστήριξη του ζωικού 
κεφαλαίου 

900.000 Α 2016-2021   

4.3.4 

Ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών υγείας για την 
υποστήριξη του ζωικού 
κεφαλαίου 

300.000  Α 2016-2022   

4.4.1 
Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 

100.000 Α 2016-2023   

4.4.2 

Υποβοήθηση νέων 
επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών 
ιδεών 

500.000 Α 2016-2024   

4.4.3 
Εκπαίδευση τεχνικού 
προσωπικού εργαστηρίων 
υγείας 

119.150 Β 2016-2025   

4.4.4 
Επιμόρφωση και εκπαίδευση 
προσωπικού παροχής 
υπηρεσιών υγείας  

119.045 Β 2016-2026   

4.4.5 
Επιμόρφωση και εκπαίδευση 
προσωπικού μονάδων ζωικής 
παραγωγής 

100.000 Β 2016-2027   

4.4.6 
Προγράμματα απασχόλησης 
ανέργων 

1.500.000 Α 2016-2028   

4.4.7 

Προγράμματα κατάρτισης - 
εκπαίδευσης και εξειδίκευση 
του τεχνικού και 
επιστημονικού προσωπικού 
εργαστηρίων υγείας 

  Α 2016-2029   
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4.4.8 
Ενίσχυση των επιχειρήσεων 
για την αγορά των κλινικών 
δοκιμών 

300.000  Β 2016-2030   

4.4.9 
Υποβοήθηση τεχνοβλαστών 

500.000 
   

4.4.10 

Υποβοήθηση τεχνολογικών 

cluster με ερευνητική ένταση 100.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Πρώτη Αναθεώρηση του Σχεδίου 
Δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Ηπείρου, ανά 
Θεματικό Πεδίο Προτεραιότητας  
(5/5/2016) 

- Μετά την παρέμβαση του Συμβούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β΄ 
Πρώτη Αναθεώρηση του Σχεδίου 
Δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Ηπείρου, ανά 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
χρηματοδότησης  (5/5/2016) 

- Μετά την παρέμβαση του Συμβούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

 

Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ηπείρου 
(18/04/2016) 

- Μετά την εισήγηση του ΠΣΕΚ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ΄ 
 

Αρχικό Σχέδιο Δράσης  
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  
της Ηπείρου (5/3/2015) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ από τις 
Ομάδες Εργασίας του ΠΣΕΚ Ηπείρου. 

1.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ του Θεματικού Πεδίου : ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Οι μελέτες που προτείνονται από την ομάδα Αγροδιατροφής σε δράσεις υψηλής καινοτομίας και 

έξυπνης εξειδίκευσης, ώστε να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου για τη συγκριτική της 

ανάδειξη της Περιφέρειας σε έναν τομέα όπου όλες οι Περιφέρειες εμπλέκονται.  

1. Εκπόνηση των μελετών για δημιουργία ή και εκσυγχρονισμό των ΒΙΟ.ΠΑ που είναι 

χωροθετημένα ήδη στα εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ για τη διευκόλυνση επενδύσεων στον 

αγροδιατροφικό τομέα 

2. Εκπόνηση μελέτης για το πρότυπο ορεινό κτηνοτροφικό πάρκο Ηπείρου καθετοποιημένης 

δομής για παραγωγή προϊόντων ορεινού όγκου Ηπείρου στα Τζουμέρκα. Πιλοτικό έργο ανάδειξης 

των αυτόχθονων φυλών αιγών και προβάτων της Ηπείρου, των προϊόντων (κρέας και γάλα) του 

ορεινού όγκου που αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα ανωτέρας ποιότητας και δεν εντάσσονται σε 

ειδικές κατηγορίες (ΠΓΕ-Ιδιοτυπίας) και της πρότυπης καθετοποιημένης παραγωγής με 

τυποποιητήριο κρέατος, μικροτυροκομείο, κινητό σφαγείο, αγροτουριστική διάσταση, αειφορικά 

συστήματα βόσκησης που δημιουργούν ολιστική βάση παραγωγής και για την ορεινή κτηνοτροφία, 

για την επωνυμία των τελικών αγαθών και την ανάδειξη των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών σε 

υψηλή προατιθέμενη αξία για πετυχημένηεξαγωγική δραστηριότητα 

3. Εκπόνηση μελετών για το Αγροτικό Τεχνολογικό πάρκο καινοτομίας Ηπείρου, που περιλαμβάνει 

μία υπομελέτη τη χωροταξική του κατανομή με βάση την Άρτα και την Κόνιτσα, μία για Κέντρο 

Γενετικής Βελτίωσης κάπρων σπερματοδοτών και κέντρου τεχνητής σπερματέγχυνσης κριών 

σπερματοδοτών και κέντρου διατήρησης φυτικού γενετικού υλικού ως σημαντικό εργαλείο 

ανταγωνιστικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας της Ηπείρου, τρίτη μελέτη για το 

Κέντρο Κρέατος Ηπείρου και τέταρτη μελέτη για το Κέντρο Αρωματικών/Φαρμακευτικών φυτών και 

νέων καλλιεργειών που όλα θα ενταχθούν στο Αγροτικό Τεχνολογικό πάρκο. Επί της ουσίας μπορεί 

να γίνει μία μελέτη για όλο το σύμπλεγμα των δομών του Κέντρου 

4. Εκπόνηση μελέτης για την καθιέρωση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με θεσμοθέτηση 

περιορισμών στην αλιεία.  

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

τεχνητών λιμνών και ταμιευτήρων της Ηπείρου 

6. Μελέτη - λειτουργία πρότυπου θερμοκήπιου κηπευτικών στην Πρέβεζα 

Ένα από κυρίαρχα  προβλήματα των παραγωγών της είναι η ακαταλληλότητα των θερμοκηπιακών 

κατασκευών και η αστοχία του εξοπλισμού τους. Βασικό πρόβλημα είναι ο ανεπαρκής αερισμός 
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τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των μυκητολογικών ασθενειών (βοτρύτης), καθώς και 

τη δυσκολία εφαρμογής εντομοστεγανών δικτύων για προφύλαξη από την Tuta absoluta (μειώνεται 

ακόμα περισσότερο ο αερισμός). 

Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να μελετηθεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ένα 

θερμοκήπιο, που θα δίνει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα και να αποτελέσει πρότυπο για όλους 

τους παραγωγούς. Η δράση αυτή όχι μόνο θα στηρίξει τους παραγωγούς κηπευτικών αλλά θα 

προσελκύσει νέους στην παραδοσιακή και κερδοφόρα δραστηριότητα της παραγωγής κηπευτικών.  

Αυτή δράση μπορεί να γίνει με συνεργασία ιδιώτη ή συνεταιρισμού, κατασκευαστικών εταιριών και 

ερευνητικού φορέα.       

 

7. Μελέτη λειτουργία πρότυπου θερμοκηπίου γεωθερμίας 

Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου των Συκεών, είναι από τα μόνιμα αιτήματα των Αρτινών 

αγροτών, καθώς και των εκάστοτε τοπικών στελεχών της αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν γεωτρήσεις του 

ΙΓΜΕ που δείχνουν, ότι σε ορισμένες περιοχές το γεωθερμικό πεδίο είναι κατάλληλο για αξιοποίηση 

(Θέρμανση θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κλπ).Είναι ευκαιρία με το ΕΣΠΑ αυτό να 

προχωρήσουμε στην πράξη. Επομένως η μελέτη και η λειτουργία ενός θερμοκηπίου, που θα 

θερμαίνεται με γεωθερμική ενέργεια μπορεί να γίνει η απαρχή ώστε η περιοχή της Άρτας να γίνει η 

Αλμερία της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ενέργεια φιλική 

προς το περιβάλλον με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η δράση αυτή μπορεί να γίνει με 

συνεργασία ιδιώτη ή συνεταιρισμού, κατασκευαστικών εταιριών και ερευνητικού φορέα. 
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2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ του Θεματικού Πεδίου :  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» 

Επιπλέον η ομάδα εργασίας του Θεματικού Πεδίου «Βιομηχανία της Εμπειρίας» κρίνει ότι θα 

πρέπει συμπληρωματικά και υποβοηθητικά να δοθεί προτεραιότητα στις κάτωθι μελέτες:  

I. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ :  

1α. Προδιαγραφές δημιουργίας του Application (Aps) πλοήγησης σε συνεργασία με τις 
Περιφέρειες που είναι πάνω στην Εγνατία οδό, την Ιόνια οδό και την περιφέρεια των Ιονίων 
Νήσων.  

1β. Ολοκλήρωση των δομημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολής πιστοποιημένων 
οδηγών βουνού στην Κόνιτσα με κατευθύνσεις: Σχολή Οδηγών Βουνού, Σχολή Συνοδών Βουνού, 
Σχολή Rafting, Σχολή Kayak, Σχολή paragliding, Σχολή Fly Fishing.  

1γ. Για τη δημιουργία δύο πρότυπων ορειβατικών καταφυγίων πάνω σε σχεδιασμένα 
διαδημοτικά και περιφερειακά μονοπάτια. 

1δ. Δράσεις ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού (καταδυτικά πάρκα) σε συνδυασμό με την 
προστασία ιχθυοαποθεμάτων σε συνεργασία με ΕΚΘΕ.  

1ε. Διερεύνηση και υπόδειξη των σημείων για την δημιουργία τουριστικών μαρίνων σκαφών 
αναψυχής στις ακτές του Ιονίου καθώς και αναβάθμιση και διπλή χρήση λιμενικών καταφυγίων 
κατά μήκος της ακτογραμμής Πρέβεζας – Θεσπρωτίας 

 

II. ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

2α. Προδιαγραφές για κτίρια μηδενικών ενεργειακών απωλειών και ενεργειακή αυτάρκεια. 

2β. Μελέτη φέρουσας ικανότητας τουρισμού. 

2γ. Μελέτη κυκλοφορίας νομισμάτων σε Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα από το Πανεπιστήμιο για 
τις διαδρομές του εμπορίου στην αρχαιότητα.  

2δ. Μελέτη, καταγραφή και ψηφιοποίηση των πεδίων μαχών και στρατοπέδων σε ολόκληρη την 
Ήπειρο από την αρχαιότητα έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 


