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Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 (1/3)

Στόχος Πολιτικής 1: μια «Εξυπνότερη Ευρώπη», μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του 

οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας

Στόχος Πολιτικής 2: μια «πιο Πράσινη Ευρώπη» χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που 

επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής

Στόχος Πολιτικής 3: μια «πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη» μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

Στόχος Πολιτικής 4: μια «πιο Κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» μέσω της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Στόχος Πολιτικής 5: μια «Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» με τη στήριξη των αναπτυξιακών 

στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ

Οι πολιτικές της ΕΕ για την συνοχή καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:



Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 (2/3)

Το γενικό πλαίσιο σχεδιασμού:

• Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την

έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

• Τον Ιούνιο 2021 εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου

2021-2027.

• Στις 12 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποβολή του κειμένου του νέου ΕΣΠΑ 2021-

2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Εντός 3 μηνών από την υποβολή του ΕΣΠΑ 2021-2027 (δηλ. έως τις 12 Οκτωβρίου 2021) θα

πρέπει να υποβληθούν και τα Προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

• Ενδιάμεσα προβλέπεται άτυπη διαβούλευση των Προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΕ, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης αυτών.
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Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

• 13 Περιφερειακά Προγράμματα

• Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή

• Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

• Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

• Πρόγραμμα Μεταφορές

• Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία

• Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων

• Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

• Πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα

• Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας



Κατανομή πόρων – Πρόγραμμα Ήπειρος (1/2)

Ταμείο Συνεισφορά 

ΕΕ

Εθνική

Συνεισφορά

Συνολικός 

Π/Υ (€)

ΕΤΠΑ 268.331.820,00 47.352.674,00 315.684.494,00

ΕΚΤ+ 93.824.193,00  16.557.211,00 110.381.404,00

ΣΥΝΟΛΟ 362.156.013,00   63.909.885,00 426.065.898,00 ΕΤΠΑ

74%

ΕΚΤ+

26%

Συνολικός ΠΥ



Κατανομή πόρων – Πρόγραμμα Ήπειρος (2/2)

Στόχοι Πολιτικής Συνολικός Π/Υ (€) Ταμείο

ΣΠ1 54.104.711 ΕΤΠΑ

ΣΠ2 86.012.618 ΕΤΠΑ

ΣΠ3 37.714.257 ΕΤΠΑ

ΣΠ4 (ΕΤΠΑ) 55.928.513 ΕΤΠΑ

ΣΠ4 (ΕΚΤ+) 108.094.232 ΕΚΤ+

ΣΠ5 76.301.516 ΕΤΠΑ

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ 2.287.172 ΕΚΤ+

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 5.622.879 ΕΤΠΑ

Σύνολο 426.065.898,00 ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+
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1Ο Σχέδιο - Πρόγραμμα Ήπειρος

Λαμβάνει υπόψη

• όλες τις κατευθύνσεις και τα κείμενα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

• τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

• τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

• όλες τις συμπληρωματικές πολιτικές

• τα εργαλεία εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης

Έχει συμπληρωματικότητα και συνέργεια με άλλες μορφές στήριξης

Συντάχθηκε

• σύμφωνα με την 1η & 2η Εγκύκλιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες και κατευθύνσεις σύνταξης των ΕΠ



Αναπτυξιακό Όραμα - Πρόγραμμα Ήπειρος

«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 της Περιφέρειας Ηπείρου (1/5)

Ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας με έμφαση 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

Ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος έρευνας και καινοτομίας, 

βελτίωση της θέσης της Ηπείρου σε σχέση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους

Αξιοποίηση ΤΠΕ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός

1. Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας 

μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας 



Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, 

θωράκισή της έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, 

αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων

Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιριακού τομέα

2. Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής 

και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Ηπείρου (2/5)



Ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταφορικών υποδομών 

για την αξιόπιστη και αποδοτική κινητικότητα, 

ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά

Ανάπτυξη ενός ασφαλούς και συνεκτικού οδικού δικτύου

3. Ενίσχυση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κινητικότητας 

ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά

Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Ηπείρου (3/5)



Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης

Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς και σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά 

Μέριμνα για ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, Παιδιά)

4. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

και του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας 

Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Ηπείρου (4/5)



Ενίσχυση της χωρικής συνοχής 

μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας 

και της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών

Ενίσχυση της ελκυστικότητας 

και ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών κέντρων

5. Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Ηπείρου (5/5)



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (1/10)

9 Άξονες 
Προτεραιότητας

5 Στόχοι 
Πολιτικής

26 Ειδικοί Στόχοι



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (2/10)

Άξονας Προτεραιότητας Σύνδεση με Στόχο Πολιτικής Ταμείο

1: Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της 

αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας

ΣΠ1: μια «Εξυπνότερη Ευρώπη» ΕΤΠΑ

2Α: Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της 

Κλιματικής Αλλαγής

ΣΠ2: μια «πιο Πράσινη Ευρώπη» ΕΤΠΑ

2B: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας

ΣΠ2: μια «πιο Πράσινη Ευρώπη» ΕΤΠΑ

3: Ενίσχυση της κινητικότητας ΣΠ3: μια «πιο Διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη» 

ΕΤΠΑ

4Α: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής 

συνοχής

ΣΠ4: μια «πιο Κοινωνική και 

χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»

ΕΤΠΑ

4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 

ανθρώπινου δυναμικού

ΣΠ4: μια «πιο Κοινωνική και 

χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»

ΕΚΤ+

5: Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης

ΣΠ5: μια «Ευρώπη πιο κοντά 

στους πολίτες»

ΕΤΠΑ

6: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ+ - ΕΚΤ+

7: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ - ΕΤΠΑ



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (3/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 1

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 
οικονομίας μέσω 
της αξιοποίησης 
της έρευνας και 
της καινοτομίας

i Έρευνα και Καινοτομία

Ενίσχυση ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη αριστείας - Ενίσχυση των

συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων στους τομείς

προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της RIS - Παρατηρητήριο για την

Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια Ηπείρου

ii Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακή επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση υπηρεσιών δημόσιων φορέων με

χρήση ΤΠΕ - Εφαρμογές έξυπνων πόλεων

iii Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 

Ίδρυση νέων και ενίσχυση ΜΜΕ για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες - Υποστήριξη

εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της

περιφερειακής διάστασης της RIS.

Δημιουργία υποδομών στέγασης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (4/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 
2Α

Προώθηση της 
αειφορίας και 
αντιμετώπιση της 
Κλιματικής 
Αλλαγής

i Ενεργειακή αποδοτικότητα 

Έργα αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων (πχ σχολεία, δημοτικά κτίρια κλπ.) -
Χρηματοδότηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ σε
δημόσια κτίρια - Έργα δημιουργικής επανάχρησης αναξιοποίητου δημόσιου κτιριακού
αποθέματος

ii Ανανεώσιμη ενέργεια 

Υποστήριξη της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων  

iv Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και διαχείρισης καταστροφών (σύμφωνα
και με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, τα Σχέδια
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κλπ.), έργα για την αντισεισμική θωράκιση του
κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας

v Πρόσβαση στο νερό - βιώσιμη διαχείριση των υδάτων

Υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος
Ηπείρου - Δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών αναγκών & μείωσης απωλειών ύδατος –
Δράσεις διαχείρισης λυμάτων



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (5/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 2Α

Προώθηση της 
αειφορίας και 
αντιμετώπιση της 
Κλιματικής 
Αλλαγής

Άξονας 
Προτεραιότητας 2Β

Προώθηση της 
βιώσιμης 
πολυτροπικής
αστικής 
κινητικότητας

vi Κυκλική οικονομία

Συμπλήρωση υποδομών του ΠΕΣΔΑ - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια
Ηπείρου - Έργα μικρής κλίμακας ή τοπικού ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τα Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων)

vii Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (περιλαμβάνοντας και τις αστικές 
περιοχές)

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεγάλων αστικών
κέντρων (σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας)

viii Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Υλοποίηση παρεμβάσεων στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας με βάση τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με
αναπηρία, Ολοκλήρωση δικτύων πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και
ποδηλατοδρόμων κλπ)



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (6/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 3

Ενίσχυση της 
κινητικότητας 

i Ανάπτυξη ΔΕΔ-Μ

Ολοκλήρωση οδικών υποδομών εντός της Περιφέρειας Ηπείρου που ανήκουν στο
δίκτυο ΔΕΔΜ

ii Ανάπτυξη και ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Οδικές υποδομές (εθνικό, επαρχιακό, τοπικό δίκτυο) αναβάθμισης ενδοπεριφερειακής
κινητικότητας

Υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια
(βελτίωση της οδικής υποδομής και του εξοπλισμού της, εγκατάσταση συστημάτων
παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, προμήθεια
εξοπλισμού, δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού)



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (7/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 4Α

Ενίσχυση 
υποδομών στο 
πλαίσιο της 
κοινωνικής 
συνοχής

ii Υποδομές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση δικτύου υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και
παιδικής φροντίδας - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και
κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, καθώς και δομών Δια
Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

iii & iv Προώθηση κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων

Υποδομές Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και
ΑμεΑ - Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες (Ρομά, Υπήκοοι Τρίτων Χωρών)

v Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την 
ανάπτυξη υποδομών

Ανάπτυξη του Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής
υποδομής.

vi Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του τουρισμού στην οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες

Δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών αναψυχής/ τουρισμού σε περιοχές
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος - Πρόγραμμα τουριστικής
προβολής Περιφέρειας



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (8/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 4Β

Ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής 
και του 
ανθρώπινου 
δυναμικού

α Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
(Ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων, Προώθηση ανέργων στην
Επιχειρηματικότητα/Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Προγράμματα συμβουλευτικής,
κατάρτισης, πρακτικής άσκησης

στ Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές
δυσκολίες - υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

η, θ, ι  Προώθηση  της ένταξης στην κοινωνία και αγορά εργασίας

Προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων

Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Μεταναστών και Υπηκόων
Τρίτων Χωρών, καθώς και των Ρομά

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (κύκλος 2021-22)



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (9/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 4Β

Ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής 
και του 
ανθρώπινου 
δυναμικού

ια Ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών,
Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση, Δομές Παροχής Αγαθών, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΣΥΔ , ΚΗΦΗ

Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή

Δίκτυο δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας

Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων κλπ.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Βελτίωση ποιότητας ζωής ηλικιωμένων

Παρακολούθηση θεμάτων αναπηρίας στην Ήπειρο

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

ιβ Στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας / κοινωνικού 
αποκλεισμού

Δομές φιλοξενίας αστέγων - Πρόσβαση σε κοινωνική κατοικία

Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές-αντιμετώπιση της παιδικής
φτώχειας.



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (10/10)

Άξονας 
Προτεραιότητας 5

Στήριξη της 
βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης

Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) (Αστικά Κέντρα της 
Περιφέρειας)

Χρηματοδότηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Θεματικές

ΟΧΕ) για την 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)



Συμπληρωματικότητα με άλλα Προγράμματα (1/2)

Στόχος Πολιτικής Βασικές Δράσεις Τομεακών Προγραμμάτων

Στόχος Πολιτικής 1: μια 

«Εξυπνότερη Ευρώπη»

• Στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας (ερευνητικές υποδομές, επιχειρήσεις κλπ.).

• Στήριξης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  

• Δράσεις ενισχύσεων ΜΜΕ οριζόντιου χαρακτήρα

• Υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων

• Οριζόντια έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού  Δημόσιας Διοίκησης (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κλπ.)

• Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.α. Φορέων).

• Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast Broadband - UFBB)

Στόχος Πολιτικής 2: μια 

«πιο Πράσινη Ευρώπη» 

• Ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλων Δημοσίων Κτιρίων

• Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε Επιχειρήσεις

• Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

• Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ σε κτίρια 

• Στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα στρατηγικής σημασίας

• Έργα υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων

• Προώθηση της κυκλικής οικονομίας

• Ηλεκτροκίνηση

• Προστασία της Βιοποικιλότητας και και των περιοχών NATURA 

• Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας

Στόχος Πολιτικής 3: μια 

«πιο Διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη» 

• Έργα του βασικού και αναλυτικού ΔΕΔ-Μ

• Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας παρεμβάσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο με στόχο την ενίσχυση της 

παθητικής ασφάλειας.

• Συμμόρφωση λιμένων με διεθνείς συμβάσεις / πρότυπα ασφάλειας.

• Διασφάλιση της διασυνδεσιμότητας και της εδαφικής συνοχής των νησιών



Συμπληρωματικότητα με άλλα Προγράμματα (2/2)

Στόχος Πολιτικής Βασικές Δράσεις Τομεακών Προγραμμάτων

Στόχος Πολιτικής 4: μια «πιο 

Κοινωνική και χωρίς 

αποκλεισμούς Ευρώπη»  

(ΕΚΤ+)

• Παρεμβάσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα στους τομείς Αγοράς Εργασίας, Παιδείας, 

Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας. 

• Βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση των ανέργων 

• Παρεμβάσεις για τους νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγοράς εργασίας

• Δράσεις προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων και εργαζομένων 

• Δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης 

• Δράσεις Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (πρώην ΤΕΒΑ)

Στόχος Πολιτικής 5: Μια 

«Ευρώπη πιο κοντά στους 

πολίτες»

• Το Ταμείο Θάλασσας, Αλιεία, Υδατοκαλλιεργειών υποστηρίζει την εφαρμογή 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αλιευτικές περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής Στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης

• Το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συμβάλει στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών με την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων τύπου LEADER



Εύη Παπανικολάου 

Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

evipapan@mou.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

https://peproe.gr/op2027/


