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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2021-2027 

 

Αναπτυξιακό Όραμα Περιφέρειας 

«Η δυναμική, εξωστρεφής και αειφορική ανάπτυξη της Ηπείρου, εστιασμένη στην 

μοναδικότητα, το περιβάλλον και την ιστορία , ώστε να καταστεί ελκυστικός προορισμός 

για καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τουριστική προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον 

κόσμο καθώς και ένα σύγχρονο ενεργειακό, επιχειρηματικό, μεταφορικό κέντρο της χώρας 

και πύλη εισόδου της Δυτικής Ευρώπης» 

 

Στρατηγικοί Στόχοι Περιφέρειας 

 ΣΣ 1: Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας μέσω 

της  αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας  

 ΣΣ 2: Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των 

φυσικών πόρων – Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής   

 ΣΣ 3: Ενίσχυση της κινητικότητας  

 ΣΣ 4: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού της 

Περιφέρειας  

 ΣΣ 5: Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης   

 

Δομή Προγράμματος 

 
Τίτλος Προτεραιότητας (ή 
Άξονα Προτεραιότητας) 

Ταμείο Στόχος Πολιτικής (1) Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί 
(1) 

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της 
περιφερειακής οικονομίας 
μέσω της αξιοποίησης της 
έρευνας και της καινοτομίας 

ΕΤΠΑ ΣΠ1: Μια πιο 
ανταγωνιστική και 
εξυπνότερη Ευρώπη 
μέσω της προώθησης 
του καινοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και 
της περιφερειακής 
ψηφιακής 
συνδεσιμότητας 

ΕΣ (i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των 
ικανοτήτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και αξιοποίηση των 
προηγμένων τεχνολογιών 

ΕΣ (ii) Εκμετάλλευση των οφελών 
της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 
ερευνητικούς φορείς και τις 
Δημόσιες Αρχές 

ΕΣ (iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
και δημιουργία θέσεων εργασίας 
στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση 
της αειφορίας και 
αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής 

ΕΤΠΑ ΣΠ2:  Μια πιο πράσινη, 
με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, 
σε μετάβαση προς μια 
καθαρή οικονομία 
μηδενικού άνθρακα και 
ανθεκτική Ευρώπη, 
μέσω της προώθησης 
της καθαρής και δίκαιης 

ΕΣ (i) Προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

ΕΣ (ii) Προαγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001, 
συμπεριλαμβανομένων των 
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Τίτλος Προτεραιότητας (ή 
Άξονα Προτεραιότητας) 

Ταμείο Στόχος Πολιτικής (1) Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί 
(1) 

ενεργειακής μετάβασης, 
των πράσινων και 
γαλάζιων επενδύσεων, 
της κυκλικής οικονομίας, 
της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και 
της πρόληψης και 
διαχείρισης των 
κινδύνων, και της 
βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

κριτηρίων αειφορίας που 
καθορίζονται σε αυτήν 

ΕΣ (iv) Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και της πρόληψης του 
κινδύνου καταστροφών και της 
ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

ΕΣ (v) Προαγωγή της πρόσβασης 
στο νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού 

ΕΣ (vi) Προαγωγή της μετάβασης 
σε μια κυκλική και σε αποδοτική 
ως προς τους πόρους οικονομία 

ΕΣ (vii) Ενίσχυση της προστασίας 
και της διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, μεταξύ 
άλλων σε αστικές περιοχές και 
μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 

Προτεραιότητα 2B: Προώθηση 
της βιώσιμης πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας 

ΕΤΠΑ ΣΠ2:  Μια πιο πράσινη, 
με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα 
[…..] και της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας 

ΕΣ (viii) Προώθηση της βιώσιμης, 
πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας, ως μέρος της 
μετάβασης σε μια οικονομία 
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα 

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της 
κινητικότητας  

ΕΤΠΑ 

ΣΠ3: Μια πιο 
διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη μέσω της 
ενίσχυσης της 
κινητικότητας 

ΕΣ (i) Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού 
στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, 
ασφαλούς, βιώσιμου και 
διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

ΕΣ (ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της 
βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 
ασφαλούς και διατροπικής 
εθνικής, περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας, με 
καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ 
και στη διασυνοριακή 
κινητικότητα 

Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση 
υποδομών στο πλαίσιο της 
κοινωνικής συνοχής 

ΕΤΠΑ 

ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική, 
και χωρίς αποκλεισμούς 
Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων 

ΕΣ (ii) Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης σε χωρίς 
αποκλεισμούς και ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και  διά βίου 
μάθησης μέσω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ 
άλλων με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ 
αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

ΕΣ (iii) Προώθηση της 
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Τίτλος Προτεραιότητας (ή 
Άξονα Προτεραιότητας) 

Ταμείο Στόχος Πολιτικής (1) Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί 
(1) 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, νοικοκυριών με 
χαμηλό εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω 
ολοκληρωμένων δράσεων που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες 
στέγασης και κοινωνικές 
υπηρεσίες 

ΕΣ (iv) Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστών, μέσω 
ολοκληρωμένων δράσεων που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες 
στέγασης και κοινωνικές 
υπηρεσίες 

ΕΣ (v) Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης 
της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης, και προώθηση της 
μετάβασης από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα που 
βασίζεται στην οικογένεια και 
την τοπική κοινότητα 

ΕΣ (vi) Ενίσχυση του ρόλου του 
πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη 
και την κοινωνική καινοτομία 

Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και του 
ανθρώπινου δυναμικού 

ΕΚΤ+ ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική, 
και χωρίς αποκλεισμούς 
Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων 

ΕΣ (α)  Βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, 
συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως 
μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις 
μειονεκτούσες ομάδες στην 
αγορά εργασίας,και για τα 
οικονομικώς αδρανή άτομα, 
καθώς και μέσω της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας  

ΕΣ (στ) Προώθηση της  ίσης 
πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 
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Τίτλος Προτεραιότητας (ή 
Άξονα Προτεραιότητας) 

Ταμείο Στόχος Πολιτικής (1) Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί 
(1) 

τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες 
ομάδες, από την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 
γενική και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και περαιτέρω έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση και επιμόρφωση 
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής κινητικότητας για 
όλους και της προσβασιμότητας 
για τα άτομα με αναπηρίες 

ΕΣ (η)  Προώθηση  της ενεργού 
ένταξης, με σκοπό την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων 
και της ενεργού συμμετοχής, και 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, ειδικότερα 
για τις μειονεκτούσες ομάδες 

ΕΣ (θ) Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των υπηκόων τρίτων χωρών, 
περιλαμβανομένων των 
μεταναστών 

ΕΣ (ι) Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

ΕΣ (ια)  Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και υπηρεσιών 
φροντίδας με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής περίθαλψης, 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία, με έμφαση 
στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση 
της προσβασιμότητας, μεταξύ 
άλλων για τα άτομα με 
αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των υπηρεσιών μακροχρόνιας 
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Τίτλος Προτεραιότητας (ή 
Άξονα Προτεραιότητας) 

Ταμείο Στόχος Πολιτικής (1) Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί 
(1) 

περίθαλψης 

ΕΣ (ιβ)  Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων και των παιδιών 

Προτεραιότητα 5: Στήριξη της 
βιώσιμης και ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης 

ΕΤΠΑ ΣΠ 5:  Μια Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες της 
μέσω της προώθησης 
της βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης όλων των 
εδαφικών τύπων και των 
τοπικών πρωτοβουλιών 

ΕΣ (i) Ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του 
βιώσιμου τουρισμού και της 
ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

ΕΣ (ii) Ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
τοπικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας σε 
περιοχές πλην των αστικών 

Προτεραιότητα 6: Τεχνική 
βοήθεια ΕΚΤ+ 

ΕΚΤ+ ΑΑ ΑΑ 

Προτεραιότητα 7: Τεχνική 
βοήθεια ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ ΑΑ ΑΑ 

(1)  Οι Στόχοι Πολιτικής καθώς και οι Ειδικοί Στόχοι (ανά Στόχο Πολιτικής), έχουν προσδιοριστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους κανονισμούς που  
διέπουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. 
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Περιεχόμενο Προτεραιοτήτων 

 

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της 
αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας 

 Ειδικός στόχος: (i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 

καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών  

Τύπος Δράσης 1.i.1: Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την 

υποστήριξη ερευνητικών υποδομών  

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος 

έρευνας και καινοτομίας, τη βελτίωση της θέσης της Ηπείρου σε σχέση με τους εθνικούς 

και ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς και την αξιοποίηση και σύνδεσή του με την περιφερειακή 

οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα χρηματοδοτηθούν τοπικού χαρακτήρα 

ερευνητικές υποδομές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο και 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Ενίσχυση της ικανότητας ερευνητικών φορέων με την δημιουργία νέων 

ερευνητικών κέντρων (κτιριακά, εξοπλισμός, λειτουργικές δαπάνες) που θα 

προκύψουν από την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 

 Ολοκλήρωση αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό ερευνητικών φορέων της 

Περιφέρειας στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ 

 

Τύπος Δράσης 1.i.2: Παρατηρητήριο για την Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία 

Παρατηρητηρίου για την Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια Ηπείρου που στοχεύει: 

- στην καταγραφή και γενικότερα παρακολούθηση των επιδόσεων της Περιφέρειας 

Ηπείρου στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την εφαρμογή 

σχεδιαζόμενων επιμέρους πολιτικών για την ανάδειξη του καινοτομικού χαρακτήρα 

και της διαφοροποίησης της Περιφέρειας  

- στη συγκέντρωση στοιχείων για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην έρευνα και 

καινοτομία  

- στη συγκέντρωση στοιχείων για την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταφοράς 

τεχνολογίας με ερευνητικούς /ακαδημαϊκούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

- στην αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων για την ενημέρωση και μεταφορά 

τεχνογνωσίας στις τοπικές επιχειρήσεις 

- στην διασύνδεση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη 

συνεργασιών 

- στην συμβολή στη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της 

περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ  
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Τύπος Δράσης 1.i.3: Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των 

επιχειρήσεων 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των 

επιχειρήσεων στην έρευνα και καινοτομία. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η ενίσχυση 

παραγωγικών κλάδων για ενσωμάτωση της έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο 

προϊόντων/υπηρεσιών ή/και σε επίπεδο οργάνωσης/παραγωγικής διαδικασίας, στους 

τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ. Δεδομένου ότι η ΕΣΕΕ θα 

είναι εθνικής εμβέλειας με περιφερειακή διάσταση, για τον προσδιορισμό των 

προτεραιοτήτων θα εφαρμοστεί συστηματικά και στα δύο επίπεδα Διαδικασία 

Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις που θα προκύψουν από την 

εφαρμογή της επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της οποίας θα 

γίνεται η εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ και θα αναδεικνύονται οι 

προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο που συνάδουν με την ΕΣΕΕ, όπως: 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς της περιφερειακής 

διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 Δικτύωση / Μεταφορά  τεχνολογίας  και  συνεργασία  μεταξύ  των  επιχειρήσεων,  

των  ερευνητικών  κέντρων  και  του  τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε 

τομείς της  περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης). 

 

 Ειδικός στόχος: (ii) Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, 

τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές 

Τύπος Δράσης 1.ii.1: Ψηφιακή επιχειρηματικότητα  

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης, αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις 

προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων και διαδικασιών (οργανωτικών, παραγωγικών, 

εμπορικών), στο πλαίσιο στρατηγικών προσαρμογής στη «Βιομηχανία 4.0».   

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (υλικοτεχνική υποδομή, 

εξοπλισμός, λογισμικό κλπ.) με βάση ανάγκες που απορρέουν από την 

περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ)  

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων    

 

Τύπος Δράσης 1.ii.2: Αναβάθμιση υπηρεσιών δημόσιων φορέων με χρήση ΤΠΕ 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης, μέσω της αναβάθμισης δημόσιων ψηφιακών υποδομών 

και υπηρεσιών, στοχεύει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 
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 Ανάπτυξη και αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών τοπικού 

ή περιφερειακού χαρακτήρα, προς πολίτες και επιχειρήσεις, σε τομείς όπως ο 

πολιτισμός και ο τουρισμός, η υγεία κλπ. 

 Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαθέσιμων προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και τη δημόσια διοίκηση  

 Ψηφιακές εφαρμογές όπως έξυπνων πόλεων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 

χωρικών επενδύσεων 

 

 Ειδικός στόχος: (iii) Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγικών επενδύσεων 

Τύπος Δράσης 1.iii.1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

της Περιφέρειας Ηπείρου  

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας τις 

κατάλληλες συνθήκες για την άρση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στις 

επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό θα 

ληφθούν υπόψη ανάγκες που θα προκύψουν από την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και ανάγκες στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 

χωρικών επενδύσεων. Οι παρεμβάσεις που θα υποστηριχθούν θα είναι στοχευμένες 

ενισχύσεις σε ΜΜΕ και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

 Ίδρυση νέων και ενίσχυση ΜΜΕ για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες 

 Υποστήριξη εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας ΜΜΕ                                                

 

Τύπος Δράσης 1.iii.2: Δημιουργία υποδομών στέγασης καινοτόμων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και ανάπτυξη υποδοχέων επιχειρήσεων 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της 

Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, με έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες που 

αξιοποιούν τους τοπικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους και τα πλεονεκτήματα της 

Ηπείρου. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  

 Ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων επιχειρήσεων. 

 

Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της 
Κλιματικής Αλλαγής 

 Ειδικός στόχος: (i) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

Τύπος Δράσης 2Α.i.1: Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιου 

κτιριακού αποθέματος  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των 

δημοσίων κτιρίων καθώς και η δημιουργική επανάχρηση αναξιοποίητου δημόσιου 
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κτιριακού αποθέματος. Σημειώνεται επίσης, ότι ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην 

προτεραιότητα του ΕΣΕΚ για «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων». 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έργα αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων (πχ σχολεία, δημοτικά κτίρια, αθλητικά 

κέντρα κλπ.) με χαμηλή ενεργειακή απόδοση  

 Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ σε 

δημόσια κτίρια 

 Έργα δημιουργικής επανάχρησης αναξιοποίητου δημόσιου κτιριακού αποθέματος  

 Αξιοποίηση και ανάδειξη δημόσιων κτιρίων και χρήση τους ως πολιτιστικά / 

πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών 

 Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων δυναμικότητας έως 450 κλινών καθώς και 

λοιπών τοπικών μονάδων υγείας. 

 

 Ειδικός στόχος: (ii) Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που 

καθορίζονται σε αυτήν 

Τύπος Δράσης 2Α.ii.1: Υποστήριξη της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων  (ΕΚΟΙΝ) 

Το θεσμικό πλαίσιο των ΕΚΟΙΝ (Ν. 4513/2018) δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συστήσουν αστικούς 

συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε πεδία σχετικά με την ενέργεια, 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η κινητοποίηση του τοπικού 

δυναμικού της Περιφέρειας και περιλαμβάνει την υποστήριξη στη σύσταση ΕΚΟΙΝ για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την 

παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και την 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

 Ειδικός στόχος: (iv) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Τύπος Δράσης 2Α.iv.1: Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και διαχείρισης 

καταστροφών 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η θωράκιση της Περιφέρειας στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι διαθέτει 

σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικά ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών με υψηλή 

οικολογική και αισθητική αξία, που χρήζουν προστασίας έναντι της κλιματικής αλλαγής. 

Επίσης, επιδιώκεται η  πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από ακραία φυσικά φαινόμενα, 

πυρκαγιές κλπ.. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα λαμβάνουν υπόψη τον 

περιφερειακό σχεδιασμό (Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κλπ). 
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Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Παρεμβάσεις και δράσεις που προβλέπονται στο Περιφερειακό Σχέδιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή                                         

 Δράσεις που απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 Έργα διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων / υδρονομίας (αντιπλημμυρικά) 

 Έργα και εξοπλισμός πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές  

 Έργα για την προστασία από διάβρωση ακτών, όχθες ποταμών και λιμνών 

 Έργα προστασίας από κατολισθήσεις  

 Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού. 

 

Τύπος Δράσης 2Α.iv.2: Αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της 

Περιφέρειας 

Μέσω των παρεμβάσεων του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αντισεισμική 

θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας, η ανάπτυξη εργαλείων 

παρακολούθησης και αξιολόγησης κινδύνων, η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και η 

ενίσχυση του περιφερειακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχεδίου 

δράσης για την πολιτική προστασίας της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Έλεγχος και αντισεισμική προστασία σε κρίσιμες δημόσιες/ δημοτικές υποδομές  

 Παροχή ενίσχυσης και κινήτρων για μελέτες στατικότητας και παρεμβάσεις 

ενίσχυσης της αντισεισμικής προστασίας ιδιωτικών κτηρίων με έμφαση σε κτήρια 

συνάθροισης κοινού (πχ. θέατρα, κινηματογράφοι, ξενοδοχεία κλπ). 

 

 Ειδικός στόχος: (v) Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης 

του νερού 

Τύπος Δράσης 2Α.v.1: Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών 

Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση και προστασία των 

υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του 

Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έργα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών συστημάτων, βάσει των 

προτεραιοτήτων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (ολοκλήρωση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού). 

 Δράσεις διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και ελέγχων 

αυτών, καταγραφή τους σε ηλεκτρονικό μητρώο και διαχείριση κρίσιμων 

υποδομών και παραγόντων. 

 

Τύπος Δράσης 2Α.v.2: Δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών αναγκών & μείωσης απωλειών 

ύδατος 
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Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αποκατάσταση, επέκταση, 

εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και ο έλεγχος των διαρροών με στόχο την 

ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τον περιορισμό των απωλειών 

καθώς και  η πρόσβαση των πολιτών σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης 

 Έργα  ελέγχου των διαρροών για την εξοικονόμηση νερού 

 Δράσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική 

πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό. 

 Δράσεις υποστήριξης και υλοποίηση παρεμβάσεων για τα επιφανειακά υδατικά 

συστήματα έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 

σταδιακά έως το 2027 

 

Τύπος Δράσης 2Α.v.3: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των υποδομών για τη 

διαχείριση των υγρών αποβλήτων, όπως και δικτύων αποχέτευσης, καλύπτοντας τις 

ανάγκες της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Κατασκευή και επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων 

αποχέτευσης 

 Υποδομές και εργαλεία διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων 

 Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς οικισμούς που 

γειτνιάζουν με ευαίσθητα υδάτινα συστήματα ή ακτές κολύμβησης. 

 

 Ειδικός στόχος: (vi) Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως 

προς τους πόρους οικονομία 

Τύπος Δράσης 2Α.vi.1: Συμπλήρωση υποδομών του ΠΕΣΔΑ 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών 

υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Ολοκλήρωση των Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ  

 Δράσεις και έργα μικρής κλίμακας ή τοπικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 

επικαιροποιημένα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων 

 

 Ειδικός στόχος: (vii) Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε 

αστικές περιοχές και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 
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Τύπος Δράσης 2Α.vii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα 

των αστικών μεταφορών και κέντρων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των αστικών κέντρων της Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που 

έχουν τεθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας αυτών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης 

Ενέργειας των ΟΤΑ  

 Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των στόλων μεσαίων και 

βαρέων οχημάτων (του δημοσίου τομέα και του τομέα των μέσων μαζικής 

μεταφοράς) με αποδεδειγμένη σημαντική επιβάρυνση στο αστικό περιβάλλον 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα του δημοτικού φωτισμού και 

σηματοδότησης των αστικών κέντρων 

 Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων και 

κοινόχρηστων χώρων 

 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων 

ύδρευσης και αποχέτευσης 

 

Προτεραιότητα 2B: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας 

 Ειδικός στόχος: (viii) Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, 

ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα 

Τύπος Δράσης 2Β.viii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής 

κινητικότητας 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη της αστικής κινητικότητας 

στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας με βάση τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των 

ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ενίσχυση και ολοκλήρωση των δικτύων πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων 

 Παρεμβάσεις για την προώθηση ήπιων τρόπων μετακίνησης, την ισότιμη 

προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία 

 Κατασκευή υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης 

 

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της κινητικότητας 

 Ειδικός στόχος: (i) Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, 

ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

Τύπος Δράσης 3.i.1 : Προώθηση Περιφερειακής Κινητικότητας και Ανάπτυξης 
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Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής 

κινητικότητας μέσω της ολοκλήρωσης των οδικών συνδέσεων λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναφερόμενα για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση οδικών υποδομών εντός της Περιφέρειας 

Ηπείρου που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 

 Ειδικός στόχος: (ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 

αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή κινητικότητα 

Τύπος Δράσης 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της απρόσκοπτης 

ενδοπεριφερειακής κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα προσβασιμότητας 

που δημιουργεί το ανάγλυφο και η γεωμορφολογία της Ηπείρου, τα σημαντικά αστικά, 

εμπορικά κλπ. κέντρα και τις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος που διαθέτει, αλλά και 

την ανάγκη ολοκλήρωσης των απαραίτητων οδικών υποδομών για την ανάπτυξη της 

περιοχής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα για την Περιφέρεια Ηπείρου στην  

Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Οδικές υποδομές του εθνικού, επαρχιακού και τοπικού δικτύου για την 

αναβάθμιση ενδοπεριφερειακής κινητικότητας με έμφαση στη σύνδεση με αστικά, 

εμπορικά, οικονομικά κέντρα και τουριστικούς πόλους της Περιφέρειας. 

 

Τύπος Δράσης 3.ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας στην Περιφέρεια, σύμφωνα και με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Οδική 

Ασφάλεια αλλά και την Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Αναβάθμιση οδικού δικτύου  (εθνικό, επαρχιακό, τοπικό δίκτυο)  και βελτίωση της 

οδικής υποδομής και του εξοπλισμού της. 

 Εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού 

δικτύου  (επαρχιακό και  τοπικό δίκτυο). 

 Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη 

διαχείριση των οδικών ατυχημάτων 

 Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή δράσεων ενεργητικής οδικής ασφάλειας 

 Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την οδική 

ασφάλεια. 
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Προτεραιότητα 4A: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής 
συνοχής 

 Ειδικός στόχος: (ii) Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 

ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης μέσω της 

ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

Τύπος Δράσης 4A.ii.1: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση δικτύου Υποδομών προσχολικής 

Εκπαίδευσης και νηπιακής - παιδικής φροντίδας 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση και ο 

εκσυγχρονισμός υποδομών νηπιακής - παιδικής φροντίδας λαμβάνοντας υπόψη τις 

κατευθύνσεις της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί» (European Child 

Guarantee) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και τις 

σημαντικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές υποδομές. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δημιουργία νέων δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας  

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών παιδικής φροντίδας 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους 

στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση. 

 

Τύπος Δράσης 4A.ii.2: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και 

κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών για την 

περαιτέρω βελτίωση των κτιριακών υποδομών καθώς και του εξοπλισμού Α & Β βάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες νέων υποδομών 

και τους στόχους της Χώρας για την βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δημιουργία νέων δομών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης 

 Εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών Α & Β βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους 

στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση  

 

Τύπος Δράσης 4A.ii.3: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και 

κτιριακών εγκαταστάσεων Γ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενέργειες εκσυγχρονισμού 

και ενίσχυσης των υποδομών και του εξοπλισμού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειας  λαμβάνοντας υπόψη και την Στρατηγική για την 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποτελεί δομική μεταρρύθμιση  στον τομέα της Παιδείας για 

την περίοδο 2021-2027 (Ν. 4653/2020, ΦΕΚ A12 - 24.01.2020). 
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Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού μονάδων 

Γ βάθμιας Εκπαίδευσης 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους 

στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση 

 

Τύπος Δράσης 4A.ii.4: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και 

κτιριακών εγκαταστάσεων Δομών Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται δράσεις περαιτέρω 

βελτίωσης των κτιριακών υποδομών καθώς και του εξοπλισμού Δομών μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελματική κατάρτισης και δια βίου μάθησης καθώς και των 

Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) λαμβάνοντας υπόψη και τους ευρύτερους στόχους της Ε.Ε 

στο πλαίσιο του European Framework for Quality and Effective Apprenticeships και του 

Quality Framework for Traineeship. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων δημόσιων δομών 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης,  αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑ.Σ. και δια 

βίου μάθησης 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους 

στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση 

Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, μέριμνα θα δίνεται στην προσβασιμότητα των 

υποδομών για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. 

 

 Ειδικός στόχος: (iii) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και 

μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και 

κοινωνικές υπηρεσίες 

 

Τύπος Δράσης 4A.iii.1: Υποδομές Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για Ευπαθείς 

Κοινωνικά Ομάδες και ΑμεΑ 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη /βελτίωση υποδομών για την 

παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες λαμβάνοντας 

υπόψη την αναθεωρημένη Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών 

Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και ΑμεΑ 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους 

στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση  

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρίες σε δημόσια κτίρια, σε σημεία τοπικού ενδιαφέροντος, σε 
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κοινόχρηστους χώρους αναψυχής (πάρκα, πλατείες κλπ.), σε δομές πολιτισμού, 

αθλητισμού κλπ. 

Τύπος Δράσης 4A.iii.2: Υποδομές για Ρομά 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων υποδομών/ 

βελτίωση υφιστάμενων για την παροχή προνοιακών και άλλων κοινωνικών  υπηρεσιών σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως Ρομά, κλπ., σύμφωνα και με την Εθνική Στρατηγική 

Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Βελτίωση υποδομών ή δημιουργία νέων για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως 

Ρομά κλπ.  

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, μέριμνα θα δίνεται στην προσβασιμότητα 

των υποδομών για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. 

 

 Ειδικός στόχος: (iv) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων 

δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες 

Τύπος Δράσης 4A. iv.1: Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων υποδομών/ 

βελτίωση υφιστάμενων για την παροχή προνοιακών και άλλων κοινωνικών  υπηρεσιών σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως είναι οι Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο 

κλπ.. Οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος θα 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, λαμβάνοντας υπόψη την 

Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη καθώς και την Εθνική 

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων/ Μεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Βελτίωση υποδομών ή δημιουργία νέων για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως 

Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο κλπ. 

 

 Ειδικός στόχος: (v) Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 

και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική 

κοινότητα 

Τύπος Δράσης 4A.v.1: Ανάπτυξη του Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός της 

υλικοτεχνικής υποδομής 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε υποδομές και σε ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και η παροχή 
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υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης Δημόσιας Υγείας 20211-2025. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ενίσχυση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δομών Υγείας της 

Περιφέρειας Ηπείρου και προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση. 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των Δομών Υγείας  

της Περιφέρειας Ηπείρου  

 

 Ειδικός στόχος: (vi) Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού 

στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία 

Τύπος Δράσης 4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της 

κοινωνικής συνοχής 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της Περιφέρειας (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά κλπ.) 

προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός της ιστός (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) 

παράλληλα με την στήριξη της τοπικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών αναψυχής/ τουρισμού 

σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας 

 

Προτεραιότητα 4B: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Ειδικός στόχος: α) Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, 

ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια 

ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς 

αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της 

κοινωνικής οικονομίας  

  

Τύπος Δράσης 4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων  

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως θεσπίστηκε από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους 

οργανισμούς, αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων σε πολλαπλούς τομείς 

πολιτικής και ειδικότερα στον κοινωνικό, στον οικονομικό και στον περιβαλλοντικό τομέα. 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί παράλληλα με την υλοποίηση στρατηγικών ΟΧΕ 

/ ΒΑΑ για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας να ενισχυθεί η 

απασχόληση παράλληλα με την στήριξη της τοπικής οικονομίας. Στόχος είναι να 

παρασχεθεί στις τοπικές στρατηγικές (στο πλαίσιο του ΣΠ5) η δυνατότητα πλήρους 

ολοκλήρωσης πολιτικών και τομέων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  
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Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων  (ΝΘΕ) με έμφαση στις ευπαθείς 

ομάδες. 

 Προώθηση ανέργων στην Επιχειρηματικότητα/Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  

 Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης για ανέργους. 

 

 Ειδικός στόχος: στ) Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική 

και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους 

και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες  

 

Τύπος Δράσης 4Β.στ.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ίσης πρόσβασης στην 

εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που 

στοχεύουν στην  ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις βαθμίδες εκπαίδευσης με 

έμφαση στην υποστήριξη παιδιών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  όπως 

τα  ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το 

Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές 

δυσκολίες  

• Υποστήριξη Δομών (ΚΕΣΥ) για μαθητές ΑμεΑ και μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες  

Τύπος Δράσης 4Β.στ.2: Παρεμβάσεις για την στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και 

φροντίδας 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα υποστηριχθούν παρεμβάσεις για την 

προώθηση παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα, περιλαμβανομένης της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για 

τα άτομα με αναπηρία. 
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 Ειδικός στόχος: η) Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού 

συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες 

ομάδες  

Τύπος Δράσης 4Β.η.1: Προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα ενεργοποιηθούν παρεμβάσεις για την 

προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

• Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση κλπ. 

• Προγράμματα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την ένταξη στην απασχόληση με 

έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  

• Προώθηση στην Επιχειρηματικότητα/ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

 

Τύπος Δράσης 4Β.η.2: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (κύκλος 

2021-22) 

Πρόκειται για τον εμπροσθοβαρή κύκλο 2021-2022 της δράσης. 

 

 Ειδικός στόχος: θ) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

Τύπος Δράσης 4Β.θ.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των 

Μεταναστών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

Μέσω του Ειδικού Στόχου επιδιώκεται η στήριξη των Μεταναστών καθώς και των Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους, λαμβάνοντας υπόψη την 

Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων/ Μεταναστών αλλά και την Εθνική και 

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης ΥΤΧ στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού  

• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών 

• Δράσεις ενημέρωσης των ΥΤΧ (περιλαμβανομένων των μεταναστών) σε θέματα που 

θα συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στις τοπικές κοινωνίες 

• Δράσεις ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής των ΥΤΧ (πχ. κοινές 

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες) 

 

 Ειδικός στόχος: ι) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

Τύπος Δράσης 4Β.ι.1: Τύπος Δράσης: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού 

ένταξης των Ρομά 
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Μέσω συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η κοινωνική και οικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη 

και την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2027, έμφαση δίνεται 

στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας 

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού.  

• Δράσεις υποστήριξης των Ρομά για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (διαχείριση 

χώρων μετεγκατάστασης, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης)  

• Δράσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης των Ρομά. 

 

 Ειδικός στόχος: ια)  Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 

βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 

προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα 

με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης  

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.1: Κοινωνικά Κέντρα 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η διασφάλιση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες, ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με απώτερο στόχο την κοινωνικοικονομική 

ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν εξυπηρετούν 

επιμέρους στρατηγικές όπως, η Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, η 

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, η Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων/ 

Μεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), 

Κινητές Μονάδες. 

 Προώθηση Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης στα Κέντρα Κοινότητας / ΚΕΜ 

 Δομές Παροχής Αγαθών 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και 

τοπικών κοινοτήτων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης στηρίζεται η πολιτική της αποϊδρυματοποίησης 

και της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής 

κοινότητας, για τα Άτομα με Αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων/ 

μεταναστών ΑμεΑ) καθώς και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Οι δράσεις που θα 
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υλοποιηθούν συμβάλλουν σε στρατηγικές όπως η Εθνική Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης, 

η Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κλπ.. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) 

 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ, Μετανάστες 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.3: Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνική 

προστασίας 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.4: Παρεμβάσεις προς οφελος των γυναικών και την καταπολέμιση 

της βίας  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη των γυναικών και ειδικά 

αυτών που είναι θύματα βίας, με απώτερο στόχο την κοινωνικοοικονομική ένταξή τους και 

λαμβάνοντας υπόψη την Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δίκτυο δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.5: Διασφάλιση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη 

 Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων 

κλπ 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.6: Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα αναληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη 

διασφάλιση της πρόσβασης του πληθυσμού στην υγειονομική περίθαλψη και την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική του 

τομέα Υγείας, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας - Τοπικές Μονάδες Υγείας 

ΤΟΜΥ  

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  

 Ανάπτυξη Υπηρεσιών για την Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές 

Ουσίες κλπ.)  
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 Μονάδες για προστασία εξαρτημένων & γονεϊκής στήριξης 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.7: Βελτίωση ποιότητας ζωής ηλικιωμένων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων από τη γήρανση του πληθυσμού της Περιφέρειας. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν εξυπηρετούν επιμέρους στρατηγικές 

όπως η Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, ενώ λαμβάνεται 

υπόψη και η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη Γήρανση.  

Στο πλαίσιο αυτό, για την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης, περιλαμβάνονται ενδεικτικά 

δράσεις όπως: 

 Αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού των ηλικιωμένων 

 Παρακολούθηση θεμάτων υγείας (αξιοποίηση της τηλεϊατρικής)  

 Παροχή συμβουλών για υγιή τρόπο διαβίωσης (διατροφικές συμβουλές, αθλητικές 

δραστηριότητες κλπ.). 

 Συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα όπως πολιτιστικές δραστηριότητες, εθελοντικές 

δράσεις κλπ. 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.8: Παρακολούθηση θεμάτων αναπηρίας στην Ήπειρο 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η συστηματική καταγραφή στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων, ερευνών, πολιτικών) για τα άτομα με 

αναπηρία στην Ήπειρο και η αξιοποίηση αυτών για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών 

για την αναπηρία. Επίσης περιλαμβάνονται και ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν συμβάλλουν στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων και σε Εθνικές Στρατηγικές για την αναπηρίας, ενώ είναι σύμφωνες με και τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.9:  Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης περιλαμβάνει την υποστήριξη της λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (το οποίο συστάθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4445/2016) με σκοπό την παρακολούθηση και 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σημειώνεται ότι τα 

Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης περιλαμβάνονται στο σύστημα 

διακυβέρνησης του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Επίσης,η εν λόγω δράση είναι 

σύμφωνη και με τα προβλεπόμενα στην Εθνική αλλά και Περιφερειακή Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη 2021-2027.Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου συνοπτικά αποσκοπεί 

στην: 

 αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι 

εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), 



[24] 

 παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, 

ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,  

 ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας 

και αλληλεγγύης, 

 αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  
 

 Ειδικός στόχος: ιβ)  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

Τύπος Δράσης 4Β.ιβ.1: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη ατόμων που βρίσκονται ή 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις κατευθύνσεις της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη & Μείωση της Φτώχειας, καθώς και τον 

περιφερειακό σχεδιασμό για την κοινωνική ένταξη, την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, 

καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δομές φιλοξενίας αστέγων  – Κέντρα Ημέρας & Υπνωτήρια 

 Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

 Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής 

φτώχειας. 

 Δράσεις πρόσβασης σε κοινωνική κατοικία για αστέγους και οικογένειες με σοβαρή 

υλική στέρηση 

 Σχολικά γεύματα 

 

Προτεραιότητα 5: Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης 

 

 Ειδικός στόχος: (i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

Τύπος Δράσης 5.i.1: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

Οι παρεμβάσεις των ΒΑΑ που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα, προβλέπεται να 

αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλαγές από την κλιματική αλλαγή και 

ταυτόχρονα τη λειτουργική οργάνωση των αστικών κέντρων, με κοινωνικές λειτουργίες και 
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εξυπηρετήσεις, την αναβάθμιση του δημόσιου αστικού χώρου, καθώς και της σχέσης της με 

τον περιαστικό χώρο των αστικών κέντρων. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης με ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ 

παρεμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. 

 Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου 

 Παρακολούθηση και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης 

και της ακτινοβολίας – Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. 

 Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου. 

 Αναζωογόνηση/ανάδειξη υποβαθμισμένων εκτάσεων που γειτνιάζουν με 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές/οικοσυστήματα  

 Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα. 

 Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων. 

 Δημιουργία μόνιμων δομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στα αστικά κέντρα και προώθηση προγραμμάτων 

ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τον αστικό πληθυσμό. 

 

 Ειδικός στόχος: (ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 

της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 

πλην των αστικών 

Τύπος Δράσης 5.ii.1: Χρηματοδότηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων  

(ΟΧΕ)  

Στο πλαίσιο του εν λόγω Τύπου Δράσης περιλαμβάνεται η υλοποίηση τοπικών δράσεων 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης με την προώθηση ενός νέου προτύπου χωρικής 

οργάνωσης της Περιφέρειας που θα στηρίζεται στην αρχή της ολοκληρωμένης αξιοποίησης 

των διαθέσιμων πόρων και υποδομών με ταυτόχρονη προστασία των στοιχείων που 

συνθέτουν το περιβάλλον και τοπίο της Ηπείρου.  

Με τις δράσεις των ΟΧΕ επιδιώκεται η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά 

και αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, παραγωγή αξιόλογων προϊόντων του φυτικού και 

ζωικού κεφαλαίου) για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των 

περιοχών της. 

 

Προτεραιότητα 6: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ+ 

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή και 

δημοσιότητα των δράσεων ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β.   

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων αποτελούν:  
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Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του 

Προγράμματος 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 

υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων 

 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

 Αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, 

 Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, 

 Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι 

απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+  του Προγράμματος 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το 

Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια». 

Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών και Υπηρεσιών Τεχνικών 

Συμβούλων 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας 

υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών 

προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / 

αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος. 

 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. 

 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και 

εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν 

παρεμβάσεις του ΕΚΤ+. 

Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των 

επιμέρους παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ που απευθύνονται 

τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες 

αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με 

όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων EKT+ του 

Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση 

και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 

 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 

Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου 



[27] 

και των επιτευγμάτων του Προγράμματος ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, 

στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων-δικαιούχων  

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης 

της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

 Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα 

διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του 

ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή 

διαχειρίζεται. 

Στον εν λόγω ΑΠ περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του 

Προγράμματος. 

 

Προτεραιότητα 7: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ 

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή και 

δημοσιότητα των δράσεων ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων 1, 2, 3, 4Α και 5. 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων αποτελούν:  

Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του 

Προγράμματος, όπως εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 

υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων 

 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

 Αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, 

 Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, 

 Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι 

απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το 

Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια». 

Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών και Υπηρεσιών Τεχνικών 

Συμβούλων 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος που προβλέπονται από το 

κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 201-2027. 



[28] 

 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας 

υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών 

προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / 

αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος. 

 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. 

 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και 

εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν 

παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ. 

 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη 

δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της περιφερειακής διάστασης της 

Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ). 

 

Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των 

επιμέρους παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ που απευθύνονται 

τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες 

αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με 

όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του 

Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση 

και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 

 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 

Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου 

και των επιτευγμάτων του Προγράμματος ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, 

στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων-δικαιούχων  

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα 

διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του 

ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή 

διαχειρίζεται. 

Στον εν λόγω ΑΠ περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του 

Προγράμματος. 

 

Πόροι Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 
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Ταμείο Κοινοτική 
Συνδρομή 

Εθνική Συμμετοχή Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη 

Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο + 

93.824.193,00 16.557.211,00 110.381.404,00 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

268.331.820,00 47.352.674,00 315.684.494,00 

Σύνολο 362.156.013,00 63.909.885,00 426.065.898,00 

 

 


