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ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Η περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ως δράση της Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Δήμου Ιωαννιτών, ταυτίζεται με την περιοχή της ΒΑΑ και επιλέχθηκε με βάση:
•
•
•
•
•

Συγκεκριμένα προβλήματα που κρίνεται ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό
τρόπο
Σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να
μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο
Τον μακροπρόθεσμο στόχο που έχει τεθεί από το Δήμο στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,
Όρους χωρικής συνοχής όσο και με όρους βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης,
Παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή στο εγγύς παρελθόν.

Γεωγραφικός προσδιορισμός
Σύμφωνα με το Εταιρικό Πλαίσιο για το Σύμφωνο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, η
εφαρμογή των ΤΑΠΤΟΚ αφορά τρεις κατηγορίες χωρικών τύπων:
Αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.
Περιοχές όπου η σύνδεση αστικού κέντρου και περιμετρικού αγροτικού χώρου είναι
ιδιαίτερα σημαντική ή προβληματική.
Υπο-περιφερειακές, ή και διαπεριφερειακές κατεξοχήν αγροτικές/ αλιευτικές περιοχές
με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.
Τα Ιωάννινα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με δυνατότητες και
προοπτικές που μπορούν να την καταστήσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο αστικό δίκτυο.
Η ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων επηρέασε και επηρεάζει μια ευρύτερη περιοχή και
ουσιαστικά το σύνολο του Λεκανοπεδίου. Ο Δήμος Ιωαννιτών, κατά την 5η Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020, αναδεικνύεται σε γεωπολιτικό σταυροδρόμι του αναπτυξιακού άξονα
της βόρειας Ελλάδας.
Σύμφωνα με το Εταιρικό Πλαίσιο για το Σύμφωνο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, η
εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής αφορά αστική περιοχή με ειδικά χαρακτηριστικά
και προκλήσεις και ταυτίζεται με αυτή της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία
χωροθετείται εντός της περιοχής εφαρμογής του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων - Β΄ Φάση
(Μάιος 2009) και ειδικότερα εντός της Χωρικής Ενότητας 1 (Χ.Ε. 1): «Αστική Περιοχή
Ιωαννίνων».
H περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει την «Συμπαγή Πόλη» η οποία οριοθετείται:
Δυτικά από την περιμετρική αρτηρία (δακτύλιος – ring-road) που συνδέει την είσοδο
της πόλης βόρεια της διέλευσης της Εγνατίας Οδού µε το Αεροδρόμιο και το όριο του
οικισμού Αγ. Ιωάννου και την προτεινόμενη «προτιμητέα» επέκτασή του.
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Ανατολικά από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κόνιτσας και τον παραλίμνιο χώρο της
Λίμνης Παμβώτιδας έως τη Γεωργική Σχολή και την ενότητα του Κατσικά.
Η ακτίνα επιρροής των παρεμβάσεων, όπως προτείνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (Β.Α.Α), θα καλύψει και τα αστικά προάστια και θα τους προσδώσει νέα
δυναμική.
Η περιοχή παρέμβασης κατηγοριοποιείται σε:
1. Αστική περιοχή
Στην αστική περιοχή Ιωαννίνων περιλαμβάνονται οι παρακάτω οικιστικοί υποδοχείς:
•

•

πόλη των Ιωαννίνων, ως συνεχής δομημένη περιοχή (συμπαγής αστικός ιστός) με
πυρήνα την ιστορική πόλη (οικισμό) των Ιωαννίνων και με ενσωματωμένους σε αυτή
τους παλαιούς οικισμούς Εξοχή, Καρδαμίτσια, Πεντέλη, Βελισάριο, Τσιφλικόπουλο,
Κάτω Νεοχωρόπουλο, Ανατολή και Κατσικά.
τα αστικά προάστια της ως άνω πόλης Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα, Άμμος, Ολυμπιάδα,
Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο.

Κεντρικός πυρήνας της αστικής περιοχής είναι η ιστορική πόλη των Ιωαννίνων που
αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% του πληθυσμού.
2. Περιαστική Ημι-αστική και αγροτική περιοχή
Αφορά τους οικισμούς των Δ.Δ. σε άμεση «επαφή» με την αστική περιοχή των Ιωαννίνων
που χαρακτηρίζονται ως αστικοί από την ΕΛΣΤΑΤ και είναι το Πέραμα και η Πεδινή.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιοχή κατατάσσεται στις «μονοκεντρικές»
λειτουργικές αστικές περιοχές και συμπερασματικά χαρακτηρίζεται ως μονοκεντρικά
λειτουργούσα περιοχή.
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Χάρτης 1: Περιοχή παρέμβασης

Έκταση
Η έκταση της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 97,328 τετρ. Χιλιόμετρα. Αναλυτικότερα,
ανά δημοτική/τοπική κοινότητα έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων
Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου
Τοπική Κοινότητα Εξοχής
Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Πεδινής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων
(νήσος)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Κατσικά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Περάματος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Τ.ΧΛΜ)
(με εσωτερικά ύδατα)
17,355
17,421
7,673
0,801
4,190
7,698
16,721
4,324

13,548
7,597
97,328
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Πληθυσμός
Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ
(2011), ανέρχεται σε 99.263 άτομα, και πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού
1303/2013, Άρθρο 33, παρ.6, δηλαδή είναι μεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων και
μικρότερος των 150.000 κατοίκων.
Αναλυτικότερα, ο πληθυσμός ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα είναι:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων
Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου
Τοπική Κοινότητα Εξοχής
Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Πεδινής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων (νήσος)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Κατσικά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Περάματος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
65.574
5.276
4.444
2.975
2.102
9.798
3.149
219
3.885
1.841
99.263

Περιφερειακές ενότητες / Δήμοι
Η περιοχή παρέμβασης της παρούσας Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) ταυτίζεται με αυτής της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών και χωροθετείται
εντός της περιοχής εφαρμογής του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων - Β΄ Φάση (Μάιος 2009)
και ειδικότερα εντός της Χωρικής Ενότητας 1 (Χ.Ε. 1): «Αστική Περιοχή Ιωαννίνων».
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει:
•

•
•

την πόλη των Ιωαννίνων, ως συνεχής δομημένη περιοχή (συμπαγής αστικός ιστός) με
πυρήνα την ιστορική πόλη (οικισμό) των Ιωαννίνων καθώς και τις δημοτικές/τοπικές
κοινότητες Μαρμάρων, Σταυρακίου, Εξοχής και Νεοχωρόπουλου,
τις δημοτικές κοινότητες Ανατολής και Κατσικάς,
τις δημοτικές κοινότητες που βρίσκονται σε άμεση «επαφή» με την αστική περιοχή των
Ιωαννίνων που χαρακτηρίζονται ως αστικοί από την ΕΛΣΤΑΤ: Περάματος και Πεδινής.
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Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής
Τα Ιωάννινα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με δυνατότητες και
προοπτικές που μπορούν να την καταστήσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο αστικό δίκτυο.
Η ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων επηρέασε και επηρεάζει μια ευρύτερη περιοχή και
ουσιαστικά το σύνολο του Λεκανοπεδίου. Ο Δήμος Ιωαννιτών, κατά την 5η Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020, αναδεικνύεται σε γεωπολιτικό σταυροδρόμι του αναπτυξιακού άξονα
της βόρειας Ελλάδας.
Η προτεινόμενη Στρατηγική θα εφαρμοστεί σε αστική περιοχή με ειδικά χαρακτηριστικά και
προκλήσεις, σύμφωνα με το Εταιρικό Πλαίσιο για το Σύμφωνο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 20142020.
Για την υλοποίηση της Στρατηγικής λήφθηκε υπόψη ότι στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ:
υπάρχουν επισφαλείς δημογραφικές τάσεις, καθώς τόσο ο δείκτης εξάρτησης όσο και ο
δείκτης γήρανσης έχουν αυξηθεί (Δείκτης εξάρτησης: από 40,6 (απογραφή 2001,
ΕΛΣΤΑΤ) σε 42,3 (απογραφή 2011, ΕΛΣΤΑΤ) / Δείκτης γήρανσης: από 90,1 (απογραφή
2001, ΕΛΣΤΑΤ) σε 125,8 (απογραφή 2011, ΕΛΣΤΑΤ) – πίνακας 7,
παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανεργίας (πίνακας 19), και επομένως
υπάρχει χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το κατά κεφαλή ΑΕΠ του
Νομού Ιωαννίνων, εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), είναι αρκετά
χαμηλότερο από αυτό της χώρας και το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των νομών της
Ηπείρου (πίνακας 8).
Παρατηρείται η σημαντική υπεροχή της πόλης σε απασχολούμενους στον τριτογενή τομέα,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον πρωτογενή τομέα είναι ελάχιστο.
Από το δευτερογενή τομέα εξέχουσα θέση κατέχει η μεταποιητική δραστηριότητα που
συναντάται σε διάσπαρτη μορφή και κυρίως η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ένας ακόμη κλάδος όπου ανθεί αρκετούς αιώνες στα Ιωάννινα είναι η ασημουργία που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης και που λαμβάνει μέχρι σήμερα
μερίδιο στην τοπική οικονομία.
Τα τελευταία χρόνια η οικονομία της πόλης, όπως αντίστοιχα και της Ελλάδας, έχει
γνωρίσει ύφεση με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ανεργίας.
Η κατασκευή νέων και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών μεγάλων υποδομών στα
Ιωάννινα τις τελευταίες δεκαετίες βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής, ωστόσο
υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Στις πιο σημαντικές υποδομές μεταφορών αναφέρεται η
ολοκλήρωση της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού, οι οποίες σε συνδυασμό με τον υπό
κατασκευή Αναπτυξιακό άξονα της Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65), εντάσσουν την πόλη των
Ιωαννίνων στο Βασικό Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (Β.Δ.Ο.Δ.) και την ως πυρήνα σε εθνικό
επίπεδο.
Αρνητική είναι η έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου και η περιορισμένη λειτουργία του
αερολιμένα Ιωαννίνων, ο οποίος χωροθετείται στο βόρειο άκρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή
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υπάρχει καθημερινή σύνδεση με την Αθήνα και πραγματοποιούνται μερικές ναυλωμένες
πτήσεις (τσάρτερ) προς το εξωτερικό. Η αναβάθμιση του υπάρχοντος αεροδρομίου
θεωρείται ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάπτυξη της πόλης.
Τα Ιωάννινα αποτελούν τόπο συγκέντρωσης πλήθους ιστορικών μνημείων και μουσείων, με
αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προώθηση του πολιτισμικού και
θρησκευτικού τουρισμού. Ο Δήμος Ιωαννιτών χαρακτηρίζεται από σημαντικά μνημεία που
καλύπτουν από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεωτέρους χρόνους, με πληθώρα ιστορικών
τόπων κατανεμημένων στο σύνολο του Δήμου.
Το αρχιτεκτονικό παραδοσιακό σύνολο της παλιάς πόλης σε συνδυασμό με το κάστρο, το
νησάκι, οι διάσπαρτες αρχιτεκτονικά αξιόλογες κατασκευές και χαρακτηρισμένα
παραδοσιακά σύνολα (γεφύρια, νερόμυλοι, οχυρώσεις κ.τ.λ.), τα λαογραφικά
χαρακτηριστικά και τοπικά έθιμα, σχηματίζουν ένα μοναδικό υπόβαθρο που παρέχει
αυξημένες δυνατότητες υποστήριξης και ανάδειξης της πολιτιστικής αξίας του συνόλου του
Δήμου.
Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι και το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής της πόλης των
Ιωαννίνων. Η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί υδρόβιο οικοσύστημα και έχει χαρακτηριστεί ως
περιοχή οικοανάπτυξης. Το νησί της λίμνης που κατοικείται αποτελεί τουριστικό πόλο
έλξης, όπως και το σπήλαιο Περάματος. Από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ξεχωρίζει
και το περιαστικό δάσος της πόλης που αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση της χώρας.
Όσον αφορά την κοινωνική μέριμνα, υπάρχει ένα σημαντικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών
που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε διάφορες κατηγορίες πληθυσμού. Ο Δήμος
Ιωαννιτών συνεργάζεται με πλήθος τοπικών φορέων στο πλαίσιο της υποστήριξης των
ευπαθών ομάδων. Ενδεικτικά, αναφέρονται ο Συμβουλευτικός σταθμός νέων Π.Ε.
Ιωαννίνων, η Γραμμή SOS για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών θυμάτων
βίας, το συμβουλευτικό κέντρο γυναικών Ιωαννίνων, φορείς της Εκκλησίας κλπ.
Στον τομέα της εκπαίδευσης σημαντικό για την τοπική οικονομία και κοινωνία αποτελεί το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο ιδρύθηκε το 1964 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το 1970. Κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, λειτουργεί
από το 2003 το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Ο κύριος ρόλος του Ε.ΤΕ.Π.Η.
είναι να διαχέει την τεχνογνωσία που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τα
ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης στην
Ήπειρο.
Η πόλη αποτελεί εθνικό πόλο ανάπτυξης, του οποίου η ελκυστικότητα έχει ενισχυθεί
σημαντικά. Με τη δυναμική που παρουσιάζουν, τα Ιωάννινα δύνανται να αποτελέσουν το
δυναμικό κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου και να συγκροτήσουν ένα παραγωγικό πρότυπο
που να στηρίζεται στο δυναμισμό τους. Η άμεση ακτίνα επιρροής των Ιωαννίνων
περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, στην οποία συνωστίζονται η
πλειονότητα του ανθρώπινου δυναμικού, των παραγωγικών υποδομών, των πολιτιστικών
στοιχείων και των υποδομών έρευνας και τεχνολογίας του συνόλου της Περιφέρειας
Ηπείρου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η ΟΤΔ δεν συμμετέχει στην πρόσκληση ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Γενικά Στοιχεία
Η πλήρης επωνυμία του υποψήφιου Φορέα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Ο διακριτικός τίτλος
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
Η νομική μορφή
Η Εταιρεία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 252, 253, 265, 268
και όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, αλλά και κάθε άλλο άρθρο του
ανωτέρω Νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, όπως επίσης και από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 194, 195, 197, 198 και όπως
αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της εταιρείας και η θητεία του είναι τετραετής.
Το έτος σύστασης: 1980
Ο τόπος εγκατάστασης και τα γενικά στοιχεία του υποψήφιου Φορέα
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου και Μ. Αγγέλου 1 (Διοικητήριο) - Ιωάννινα
Ταχ. Κώδικας : 45332
Αριθμός τηλεφώνου : 26510 36686 – 83087
Αριθμός FAX: 26510 33419
Ε-mail : epirus@epirussa.gr website: www.epirussa.gr
Α.Φ.Μ. :094090977
Δ.Ο.Υ : Ιωαννίνων

Οργανόγραμμα φορέα
Παρακάτω παρατίθεται το οργανόγραμμα της εταιρείας, σύμφωνα και με το Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ακολουθεί. Το σχετικό πιστοποιητικό ISO παρατίθεται στο
Παράρτημα του παρόντος σχεδίου.
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, η οποία εκλέγει το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 9μελές και η θητεία του είναι τέσσερα χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά εν
γένει στη διοίκηση της Εταιρείας ή στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και στην εν
γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής, αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και
συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό αυτής, με εξαίρεση μόνο τα
θέματα εκείνα τα οποία κατά τη διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, υπάγονται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την
ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, συνολικά ή μερικά ή για ειδικά οριζόμενες πράξεις
(πλην των θεμάτων που κατά το Νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια του Συμβουλίου) στον
εκάστοτε Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθύνοντα Σύμβουλο αν υπάρχει τέτοιος ή και στους
δύο ή έκτακτα και για συγκεκριμένα θέματα σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή σε πρόσωπα ξένα του Συμβουλίου (υπαλλήλους
της Εταιρείας ή μη).
Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το
Διοικητικό Συμβούλιο, με την παραπάνω απόφασή του για τον ορισμό αυτών.
Εταιρικό σχήμα
Οι φορείς που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

Φορέας

Αριθμός
Μετοχών

Ποσοστό
συμμετοχής

Κατηγορία βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν
(δημόσιος/Ιδιωτικός)

1

Περιφέρεια Ηπείρου

106.144

95,683%

Δημόσιος

2

Δήμος Ιωαννιτών

1.917

1,728%

Δημόσιος

3

Δήμος Ζαγορίου

176

0,159%

Δημόσιος

4

Δήμος Κόνιτσας

280

0,252%

Δημόσιος

5

Δήμος Πωγωνίου

161

0,145%

Δημόσιος

6

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

169

0,152%

Δημόσιος

7

Δήμος Μετσόβου

207

0,187%

Δημόσιος

8

Δήμος Δωδώνης

395

0,356%

Δημόσιος

9

Δήμος Ζίτσας

253

0,228%

Δημόσιος

10

Δήμος Ηγουμενίτσας

57

0,051%

Δημόσιος

11

Δήμος Αρταίων

30

0,027%

Δημόσιος

12

Π.Ε.Δ. Ηπείρου

366

0,330%

Δημόσιος

13

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

201

0,181%

Ιδιωτικός
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14

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

472

0,425%

Ιδιωτικός

15

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

73

0,066%

Ιδιωτικός

22

0,020%

Ιδιωτικός

10

0,009%

Ιδιωτικός

110.933,00

100%

16

17

Γενικός Αγροτικός
Συνεταιρισμός ΙωαννίνωνΈνωση Αγροτών (πρώην
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών
Ιωαννίνων)
Ένωση Αγροτικών Συν/μών
Θεσπρωτίας
ΣΥΝΟΛΑ

Τεκμηρίωση της αντιπροσωπευτικότητας των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό
σχήμα
Οι φορείς που μετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας στην πλειοψηφία τους και σε ποσοστό
περίπου 99,30% είναι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Περιφέρειας Ηπείρου με κύριο μέτοχο την
Περιφέρεια Ηπείρου. Συμμετέχουν επίσης τα δύο (2) Επιμελητήρια Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας με ποσοστό 0,61%, δύο (2) αγροτικοί συνεταιρισμοί με ποσοστό 0,03% και μία
τράπεζα με ποσοστό 0,06%.
Χρηματοοικονομική επάρκεια του Φορέα
Από τα στοιχεία ισολογισμού της Εταιρείας την 31-12-2016 προκύπτουν τα εξής:
Δείκτης Ρευστότητας: (κυκλοφορούν ενεργητικό + μεταβατικού λογαριασμοί
ενεργητικού) / (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (31-12-2016): 511.167,41 / 62.757,59 =8,15
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (31-12-2016): 484.064,91 €

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Γενικά στοιχεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με το 406/29-11-2017 πρακτικό του, (ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) πρότεινε τη σύσταση πενταμελούς (5μελούς) Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) για την υλοποίηση και διαχείριση του τοπικού προγράμματος. Με
την ανωτέρω απόφαση το Δ.Σ. εκχωρεί στη Ε.Δ.Π. όλες τις αρμοδιότητες προκειμένου να
επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος θα αποφασίζει, θα ελέγχει και θα εγκρίνει κάθε
διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, θα λειτουργεί αυτόνομα ώστε να
εξασφαλίζεται με ευέλικτο τρόπο η απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων. Ενδεικτικές
αρμοδιότητες της ΕΔΠ αναλύονται στην υπ. αριθμ. το 406/29-11-2017 πρακτικό του ΔΣ της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.
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Ο Διευθυντής της Εταιρείας και μέλος της ΟΤΔ, συμμετέχει στην Ε.Δ.Π., χωρίς δικαίωμα
ψήφου, θα αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ Ομάδας Έργου – Υπεύθυνου Στρατηγικής Ε.Δ.Π.

Αναλυτική παρουσίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)
Οι φορείς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο επίπεδο λήψης αποφάσεων (ΕΔΠ) του
τοπικού προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

Φορέας που εκπροσωπείται

Κατηγορία Φορέα βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν (δημόσιος /
ιδιωτικός)

1

Δήμος Ιωαννιτών

δημόσιος

20 %

2

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

δημόσιος

20 %

3

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Ιδιωτικός

20 %

4

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Ιδιωτικός

20 %

5

Επιστημονικό και Τεχνολογικό
Πάρκο Ηπείρου

ιδιωτικός

20 %

Ποσοστό
συμμετοχής

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω φορείς που συμμετέχει στο επίπεδο λήψης αποφάσεων του τοπικού
προγράμματος εκπροσωπείται από ένα μόνο άτομο.

Τεκμηρίωση της επιλογής των φορέων που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων
Η ΕΔΠ καλύπτει τις προδιαγραφές του σημείου 7 της παραγράφου 3 της πρόσκλησης. Πιο
αναλυτικά οι φορείς που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων είναι
αντιπροσωπευτικοί της περιοχής παρέμβασης. Ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει με ποσοστό
60% και αντιπροσωπεύεται από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, την Συνεταιριστική Τράπεζα
Ηπείρου και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Ο δημόσιος τομέας
συμμετέχει με ποσοστό 40% και αντιπροσωπεύεται από το Δήμο Ιωαννιτών και το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Επισημαίνεται ότι ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ παράλληλα η
συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημοσίου ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή δεν είναι μικρότερη του 30%.
Τέλος, κάθε φορέας που συμμετέχει στην ΕΔΠ εκπροσωπείται από ένα μόνο άτομο.
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ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Προσωπικό που ήδη απασχολεί ή προτίθεται να απασχολήσει ο υποψήφιος Φορέας στο
πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Τα άτομα που θα στελεχώνουν την ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. είναι στελέχη της εταιρείας,
μόνιμο προσωπικό και έχουν ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- Οικονομικών
Επιστημών
- Μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ)
- Κοινωνική Πολιτική
& Κοινωνική
Ανθρωπολογία
- Κοινωνιολογία
- Πολιτικός
Μηχανικός ΤΕ
- Τεχνικός Η/Υ
- Οικονομικών
Επιστημών
- Μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση
Τουριστικών
Μονάδων

15 έτη

1.

Αριστοτέλης
Σταγκίκας

Οικονομολόγος
Συντονιστής

2003

2.

Καλλιόπη
Ζαβογιάννη

Μέλος ΟΤΔ

2006

3.

Δημήτρης
Παντούλης

Μέλος ΟΤΔ

4.

Ευάγγελος
Χρύσης

Μέλος ΟΤΔ

2002

12 έτη

17 έτη

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται τα βιογραφικά των στελεχών της ΟΤΔ καθώς και των
υπόλοιπων στελεχών της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», από τα οποία θα προκύψουν και θα συσταθούν οι
επιτροπές .
Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες υλοποίησης της Στρατηγικής θα συσταθούν Επιτροπές
Αξιολόγησης υποβληθέντων προτάσεων, Ενστάσεων, και Παραλαβής & Ελέγχου του έργου
των δικαιούχων/αναδόχων, στις οποίες δεν θα απασχολείται το ίδιο προσωπικό.

Τεκμηρίωση της επάρκειας της στελεχιακής δομής
Τα στελέχη που επιλέχθηκαν με την υπ. αριθμ. 406/29-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. της
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. να απαρτίζουν την ΟΤΔ ικανοποιούν με βάση τις ειδικότητές τους, τα
προσόντα τους και την εμπειρία τους τις απαιτήσεις υλοποίησης του νέου προγράμματος
ΤΑΠΤΟΚ/ΕΚΤ και εξασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίησή του.
Η εταιρεία σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της υλοποίησε πλήθος προγραμμάτων που
αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων,
την απασχόληση και γενικά την ανάδειξη και την ανάπτυξη της περιοχής, όπως HORIZON,
RECITE, EQUAL, INTERREG, ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ,
ΟΠΑΑΧ και LEADER.
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Παρουσίαση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού
Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και
καταλαμβάνουν εμβαδό 360 τ.μ. περίπου. Στους χώρους της εταιρείας υπάρχουν δέκα (10)
χώροι γραφείων, μία (1) αίθουσα συνεδριάσεων, κουζίνα,W.C.,αποθήκη. Όλοι οι χώροι είναι
πλήρως εξοπλισμένοι με έπιπλα γραφείου, καρέκλες, βιβλιοθήκες, καρέκλες επισκεπτών,
ενώ όλα τα γραφεία έχουν πλήρη τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση.
Ο εξοπλισμός των γραφείων της εταιρείας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Τύπος
Γραφεία με συρταριέρα
Καρέκλες εργασίας
Βιβλιοθήκες
Ερμάρια
Φοριαμοί - αρχειοθήκες
Καρέκλες επισκεπτών

7

Τραπέζια - καρέκλες αίθουσας συνεδριάσεων

8
9

Χρηματοκιβώτιο
Πυροσβεστική φωλιά

Ποσότητα (τεμ)
19
19
14
8
26
25
6 τραπέζια
20 καρέκλες
1
1

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των γραφείων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Τύπος
Ψηφιακά Φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, δικτυακά
Εκτυπωτής Α3 έγχρωμος
Εκτυπωτής Α4 έγχρωμος
Εκτυπωτής Α4 ασπρόμαυρος
Scanner
Φορητος Η/Υ
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με αντίστοιχες άδειες λειτουργικού
και εφαρμογών γραφείου (WINDOWS, OFFICE, ANTIVIRUS)
Projector
Εξωτερικός Δίσκος
ROUTER
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
TV 29'
Διαδραστικός Πίνακας
VIDEO
GRAMIN GPSMAP
Μέτρο LASER
Τηλεφωνικές συσκευές
Τηλεφωνικό κέντρο
Συσκευή τηλεφωνικού κέντρου
Συσκευή FAX
Πρόγραμμα λογιστικής παρακολούθησης
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2
1
1
1
1
1
21
1
2
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. από το 2008 διαθέτει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001:2008 το οποίο επικαιροποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του ISO
9001:2015. Το σχετικό πιστοποιητικό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015

Αριθμός
πιστοποιητικού:

Οργανισμός
έκδοσης

Φορέας
διαπίστευσης του
πιστοποιητικού
οργανισμού
ΕΣΥΔ

30551410

DQS Hellas Ltd

Αριθμός
πιστοποιητικού:248-4
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Πεδίο πιστοποίησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
Στην ενότητα αυτή επιλέγεται η παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση δημογραφικών
στοιχείων της πόλης σε σχέση άλλες περιοχές αλλά και με τη διάσταση της εκπαίδευσης.
Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει μόνιμο πληθυσμό 112.486 κατοίκους, αποτελεί τον μεγαλύτερο
Δήμο της Περιφέρειας Ηπείρου και τον 10ο μεγαλύτερο στη χώρα σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2012).
Πίνακας 1: Η θέση του Δήμου Ιωαννιτών στο ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων - Πληθυσμός 10
μεγαλύτερων Δήμων της Ελλάδας
ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ

ΣΥΟΛΟ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

664.046

3.828.434

17%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

325.182

1.882.108

17%

ΠΑΤΡΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΒΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ

213.984
173.993
163.688
162.591
144.449
139.981
115.490
112.486

679.796
623.065
3.828.434
732.762
732.762
3.828.434
309.015
336.856

31%
28%
4%
22%
20%
4%
37%
33%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011

Σημειώνεται ότι με βάση την απογραφή του 2001 παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού του
Δήμου τη δεκαετία 2001-2011 γεγονός που συμβαδίζει με τη γενικότερη ανάπτυξη του σε
επίπεδο υποδομών, απασχόλησης και κυρίως στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και των
επιχειρήσεων. Επιπλέον οφείλεται στη γενικότερη τάση των Ελλήνων κατοίκων να
μετακινούνται προς μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η πόλη των Ιωαννίνων για την
περιφέρεια της Ηπείρου.
Πίνακας 2: Πληθυσμός Δ. Ιωαννιτών, Πηγή : Οι Δήμοι σε αριθμούς ΚΕΔΕ Μάιος 2013
Γεωγραφική περιοχή
Δήμος Ιωαννιτών

Πραγματικός πληθυσμός

Νόμιμος πληθυσμός

Μόνιμος πληθυσμός

2001

2011

2001

2011

2001

2011

97.657

111.737

74.172

83.904

103.101

112.486

Από την τελευταία απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ που πραγματοποιήθηκε το 2011 προκύπτει ότι ο
πραγματικός πληθυσμός του δήμου Ιωαννιτών ανέρχεται στους 111.737 κατοίκους (ΦΕΚ
699/Β/20-03-14) και ότι έχει πληθυσμιακή πυκνότητα 278,90 κατοίκους ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο. Η απογραφή του 2001 είχε καταγράψει 97.657 κατοίκους με πληθυσμιακή
πυκνότητα 242,13 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
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Το γεγονός ότι την ίδια περίοδο στο σύνολο της χώρας παρατηρείται μείωση του
πληθυσμού κατά ποσοστό 1,34% ενώ στο Νομό Ιωαννίνων καταγράφεται αύξηση του
πληθυσμού στο ποσοστό του 3,96%, τεκμηριώνει τον ρόλο που αρχίζει να διαδραματίζει
στην Ήπειρο και στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας η πόλη των Ιωαννίνων.
Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ), τα Ιωάννινα αναπτύσσονται ως προς το σύνολο
σχεδόν των ΔΕ που τα απαρτίζουν. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή
του μόνιμου πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικών Ενοτήτων με βάση την απογραφή
της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 και το 2001, ενώ φαίνεται και ο ρυθμός μεταβολής το χρονικό αυτό
διάστημα.
Πίνακας 3: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού Δήμου Ιωαννιτών ανά δημοτική ενότητα και ρυθμοί
μεταβολής
Δημοτική Ενότητα

Μόνιμος Πληθυσμός

Ρυθμός
Μεταβολής

Έκταση

Πυκνότητα
πληθ. 2011

2001

2011

%

Km2

Άτομα/ km2

Δ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

75.550

80.371

+ 6,38

50,59

1588,67

Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

3.948

5.124

+ 29,79

77,25

66,33

Δ.Ε. ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

354

219

- 38,14

4,57

47,92

Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

9.904

10.468

+ 5,69

138,84

75,40

Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

5.611

4.749

- 15,36

102,65

46,26

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

7.734

11.555

+ 49,41

18,24

633,50

ΣΥΝΟΛΟ

103.101

112.486

9,1%

392,14

286,85

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 & 2011

Σύμφωνα με τον άνω πίνακα, προκύπτει ότι το 71% του μόνιμου πληθυσμού του Δ.
Ιωαννιτών βρίσκεται στη Δ.Ε. Ιωαννιτών και το υπόλοιπο 29% στις υπόλοιπες Δ.Ε. Μόνο οι
Δ.Ε. Περάματος και Νήσου Ιωαννίνων έχουν αρνητικό ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού
τους, ενώ παρατηρείται ότι οι προαστιακοί και περιαστικοί οικισμοί στην άμεση περίμετρο
της πόλης (Ανατολής & Μπιζανίου) εξελίσσονται πολύ ταχύτερα από τη συμπαγή πυρηνική
πόλη των Ιωαννίνων.
Η πλειοψηφία των κατοίκων έχει καταγραφεί στα αστικά κέντρα του Δήμου (με
περισσότερους από 9.000 κατοίκους) στα οποία συγκεντρώνεται το 67% του πληθυσμού,
ενώ στους οικισμούς μεσαίου μεγέθους (με πληθυσμό από 1.000-4.000 κατοίκους)
συγκεντρώνεται το 18,1% του πληθυσμού.
Πίνακας 4: Κατανομή του πληθυσμού του Δήμου σε οικισμούς διαφόρων μεγεθών
Πληθυσμός

Πλήθος οικισμών

% επί του συνόλου του πληθυσμού

>9.000 κάτοικοι

2

67%

1.000-9.000 κάτοικοι

9

18,1%

500-999 κάτοικοι

13

8%

200-499 κάτοικοι

18

5,4%

<199 κάτοικοι

21

1,5%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011
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Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου, βάσει πάντα της
απογραφής του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), το 25% έχουν ολοκληρώσει την μεταδευτεροβάθμια ή
τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 36% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο,
λύκειο) και το 20% είναι απόφοιτοι δημοτικού. Επίσης ποσοστό 10% του πληθυσμού
εγκατέλειψε το δημοτικό ή δεν γνωρίζει γραφή/ ανάγνωση.
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού ανά επίπεδο
εκπαίδευσης.
Διάγραμμα 1: Κατανομή του πληθυσμού του Δ. Ιωαννιτών ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στον Δήμο
Ιωαννιτών είναι οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καλύπτοντας περίπου το 41%, ποσοστό ανάλογο με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας που
φθάνει το 44%. Οι απόφοιτοι Ανωτέρας και Ανωτάτης εκπαίδευσης καλύπτουν ποσοστό
21,28% ποσοστό ανώτερο από το μέσο επίπεδο της χώρας όπου η συμμετοχή των
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο του πληθυσμού είναι 17,84%.
Σχολική Διαρροή
Η σχολική διαρροή, η εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές, αποτελεί δείκτη που
συνυφαίνεται με συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και σχετίζεται με τον
κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή την κοινωνική υποβάθμιση του ατόμου. Σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας (Έρευνα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη
μαθητική διαρροή, http://www.epimelitesanilikon.gr/pdf/DIARROH.pdf) η μαθητική διαρροή
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται σχεδόν αμελητέα αφού στο δημοτικό σχολείο
έχει σχεδόν εξαλειφθεί (εκτός λίγων εξαιρέσεων αθίγγανων και μεταναστών). Στον πρώτο
κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) η μαθητική διαρροή είναι σαφώς
μικρότερη (3,81% ) σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (13,1% το 2011), στο Ενιαίο Λύκειο
είναι σχετικά μικρή(1,73%) ενώ δυσμενέστερη είναι η κατάσταση στην τεχνολογική
εκπαίδευση όπου τα ποσοστά προσεγγίζουν αυτά του εθνικού μέσου όρου 20,28%. Ο Δήμος
Ιωαννιτών μπορεί να συμβάλλει στον επιπλέον περιορισμό του φαινομένου της πρόωρης
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σχολικής εγκατάλειψης μέσω της βελτίωσης των εκπαιδευτικών υποδομών, και την
ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις.
Φύλο
Σε ό,τι αφορά το φύλο σημειώνονται τα εξής:
•
•
•

•

Το 48% του μόνιμου πληθυσμού είναι άνδρες και το 52% γυναίκες.
Σε σχέση με το σύνολο των πτυχιούχων του Δήμου (απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων
σχολών) το 53% είναι γυναίκες και το 47% άνδρες.
Από το σύνολο των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο, λύκειο) η
αναλογία είναι περίπου ίδια μεταξύ ανδρών και γυναικών (50,3% άνδρες και 49,7%
γυναίκες).
Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό που εγκατέλειψε το δημοτικό ή δεν γνωρίζει ανάγνωση/
γραφή οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 58,7% του πληθυσμού, έναντι 41,3% των ανδρών.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού του Δήμου κατά
φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης με βάση το φύλο.
Πίνακας 5: Κατανομή του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης
Μόνιμος Πληθυσμός/ Σύνολο και
ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Σύνολο

Άνδρες:
Πλήθος

Άνδρες:
Ποσοστό

Γυναίκες:
Πλήθος

Γυναίκες:
Ποσοστό

Σύνολο

112.486

53.975

47,98%

58.511

52,02%

Κάτοχοι
διδακτορικού
ή
μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι
Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελματικών
και
ισότιμων
σχολών

23.936

11.330

47,33%

12.606

52,67%

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.)

4.494

1.976

43,97%

2.518

56,03%

Απόφοιτοι
Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού
κλπ.)

28.401

13.365

47,06%

15.036

52,94%

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και
πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών

13.016

7.471

57,40%

5.545

42,60%

Απόφοιτοι Δημοτικού

23.172

10.988

47,42%

12.184

52,58%

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση /
Ολοκλήρωσαν την προσχολική
αγωγή / Δε γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση

12.049

4.971

41,26%

7.078

58,74%

Μη
κατατασσόμενοι
(άτομα
γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)

7.418

3.874

52,22%

3.544

47,78%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011

Κοινωνικά χαρακτηριστικά πληθυσμού
Σε ό,τι αφορά λοιπά κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου Ιωαννιτών, με
βάση την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011, σημειώνονται τα εξής:
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Οι πυρηνικές οικογένειες ανέρχονται σε 29.850. Από αυτές:
o Σε ό,τι αφορά τον αριθμό παιδιών: σε 9.043 οικογένειες δεν καταγράφονται παιδιά,
10.035 οικογένειες έχουν ένα παιδί, 8.771 οικογένειες έχουν δύο παιδιά και 2.001
οικογένειες έχουν από τρία παιδιά και άνω.
o Σε ό,τι αφορά τα απασχολούμενα μέλη: 8.631 οικογένειες είναι χωρίς
απασχολούμενο μέλος, 10.608 οικογένειες έχουν ένα απασχολούμενο μέλος, 10.611
οικογένειες έχουν δύο και άνω απασχολούμενα μέλη.
Σε ό,τι αφορά τις κατοικούμενες κανονικές κατοικίες, στο Δήμο Ιωαννιτών
καταγράφηκαν 43.430 κατοικίες εκ των οποίων οι 28.656 είναι Ιδιοκατοικούμενες και οι
14.774 Ενοικιαζόμενες / Συνεταιριστικής ιδιοκτησίας / Άλλου τύπου κυριότητας.
Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά και τον αριθμό αυτοκινήτων που διαθέτουν σημειώνονται
τα εξής.
o Συνολικά καταγράφονται 43.488 νοικοκυριά.
o Από αυτά δεν διαθέτουν αυτοκίνητο 12.944 νοικοκυριά.
o 17.927 νοικοκυριά διαθέτουν ένα αυτοκίνητο.
o 12.617 νοικοκυριά διαθέτουν 2 ή και περισσότερα αυτοκίνητα.

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού
Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των κατοίκων του δήμου παρατηρείται πως η
πλειονότητα των κατοίκων αποτελείται από την ηλικιακή ομάδα μέχρι 39 ετών η οποία
αποτελεί ποσοστό 52 % του πληθυσμού. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των κατοίκων από
40 έως 59 ετών βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων της απογραφής του 2011. Αναλυτικά η
κατανομή των κατοίκων ανά ηλικιακές ομάδες παρουσιάζεται στον Πίνακα, ενώ συγκριτικά
τα αποτελέσματα είναι εμφανή στο σχήμα.
Πίνακας 6: Ανάλυση στοιχείων μόνιμου πληθυσμού Δήμου Ιωαννιτών ανά ομάδες ηλικιών
ΕΤΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

11.200

12.745

17.664

17.206

15.774

13.813

10.781

13.303
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Διάγραμμα 2: Πλήθος κατοίκων Δήμου Ιωαννιτών ανά ομάδες ηλικιών

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο πληθυσμός από 60 ετών και άνω έχει τη μικρότερη
συμμετοχή (22% ) στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ ο νεανικός (20 έως 39 ετών) αυξημένη
σε σχέση με τον γεροντικό αφού έχει συμμετοχή 31%.
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας και του Νομού Ιωαννίνων, όπως και όλης της Ελλάδας,
παρουσιάζει έντονα σημεία γήρανσης. Η γήρανση του πληθυσμού (μετρούμενη ως % των
ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό του Δήμου) επιδρά αυξητικά στη μέση ηλικία του
πληθυσμού, στη μέση ηλικία κατά το θάνατο µε αποτέλεσμα την αυξητική επίδραση στον
αδρό δείκτη θανάτων ενώ, από την άλλη πλευρά, έχει αρνητική σχέση µε το ποσοστό των
γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας 15-49 ετών που προφανώς έχει επίπτωση στη
γονιμότητα του πληθυσμού όπως αυτή μπορεί για παράδειγμα να μετρηθεί µε το δείκτη
γενικής γονιμότητας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της ηλικιακής διάρθρωσης του
πληθυσμού του Δήμου μεταξύ των ετών 2001 και 2011 (βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ)
καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες.
Πίνακας 7: Εξέλιξη της ηλικής διάρθρωσης του πληθυσμού του Δήμου
Ηλικία
Δήμος

0-14

15-64

Εξάρτηση
65+

2001 2011 2001 2011 2001 2011
Ιωάννινα 15,1 13,2% 71,2 70,3% 13,6 16,6%

Μ.Ο. Ηλικίας
Περιφέρειας
2001
37,8

2011

Σύνολο

Παιδιά

2001 2011 2001 2011

Ηλικιωμένοι
2001

Δείκτης
γήρανσης

2011 2001

2011

44,2 40,6% 42,3% 21,2% 18,7% 19,20% 23,6% 90,1% 125,8%

Όπου:
ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού σε μεγάλες ομάδες ηλικιών: P(0-14)=(P0-14/P)*100,
P(15-64)=(P15-64/P)*100, P(65+)=(P65+/P)*100, [P ο πληθυσμός σε απόλυτα μεγέθη
συνολικά]
Δείκτης εξάρτησης = ((P0-14+P65+)/P15-64)*100
Μέση ηλικία πληθυσμού υπολογισμένη με τον τύπο της περιγραφικής στατιστικής
Δείκτης Γήρανσης = (P65+/P0-14)*100
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Πληθυσμιακή εξέλιξη των κυριότερων οικισμών
Η πόλη των Ιωαννίνων συγκεντρώνει πραγματικό πληθυσμό 64.458 κατοίκους, δηλαδή
περίπου το 58% του πληθυσμού του Δήμου. Από τους περιαστικούς οικισμούς, μεγαλύτερο
πληθυσμό έχει η Ανατολή με 9.583 κατοίκους, ο Κατσικάς με 3.851 κατοίκους και
ακολουθούν η Πεδινή με 3.400, τα Καρδαμίτσια με 3.132, το Πέραμα με 1.842 κατοίκους.
Τα πληθυσμιακά δεδομένα και η πληθυσμιακή εξέλιξη Δημοτική Ενότητα του Δήμου για την
περίοδο 1991-2011 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1991
5578
63745
3052
348

2001
7734
70203
4241
347

2011
11328
79274
5697
252

8069
4650

8377
5733

9022
4751

H πόλη συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τον πληθυσμό της περιφέρειας, μία τάση η
οποία την τελευταία δεκαετία τείνει να μετατοπιστεί και στους περιφερειακούς οικισμούς
και διαμερίσματα του Δήμου. Ο Δήμος Ιωαννιτών φαίνεται να συγκρατεί τον πληθυσμό που
φεύγει από τον αγροτικό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας ενώ
παράλληλα προσελκύει και σημαντικό πληθυσμό οικονομικών μεταναστών καθώς βρίσκεται
στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών από την Αλβανία προς την Ελλάδα.
Η περιοχή δεν είναι μόνο πέρασμα για τους μετανάστες, αλλά και τόπος εγκατάστασης,
προσωρινός ή μόνιμος, για πολλούς από αυτούς. Επιλέγεται μάλιστα συχνά ως τόπος
εγκατάστασης κυρίως από μετανάστες που προέρχονται από τη Νότια Αλβανία και ιδιαίτερα
από όσους ανήκουν στην ελληνική μειονότητα. Κριτήριο είναι η γειτνίαση με τον τόπο
καταγωγής τους, κάτι που τους επιτρέπει τακτικές επισκέψεις για προσωπικούς και
επαγγελματικούς λόγους.

Οικονομία- Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων με στόχο τη
διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης της πόλης των Ιωαννίνων. Στην κατεύθυνση αυτή,
γίνεται επιλογή συγκεκριμένων βασικών αναπτυξιακών δεικτών, όπως το συνολικό
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, τα ποσοστά των τομέων της οικονομίας και δείκτες
απασχόλησης.
ΑΕΠ
Ο βασικότερος δείκτης αξιολόγησης του μεγέθους και της αποτελεσματικότητας μιας
οικονομίας είναι το ΑΕΠ, το οποίο προσδιορίζει την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών
που παράγονται σε μια οικονομία σε ετήσια βάση, ενώ ο πλέον συνήθης δείκτης
αξιολόγησης οικονομιών διαφορετικών χωρικών ενοτήτων είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ο
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παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά για το Νομό Ιωαννίνων σε αντιπαραβολή
με τα αντίστοιχα μεγέθη της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελλάδας. Τα μεγέθη εκφράζονται
σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) οι οποίες συνυπολογίζουν και το επίπεδο τιμών
μιας οικονομίας και συνεπώς την αγοραστική δύναμη του νομίσματός της.
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα το ΑΕΠ του Ν. Ιωαννίνων είναι
αρκετά χαμηλότερο από αυτό της χώρας και το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των νομών της
Ηπείρου.
Πίνακας 8: ΑΕΠ Νομών Περιφέρειας Ηπείρου 2000-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές
2000
2001
ΕΤΗ

Ενημέρωση-Update, 17/01/2017

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

2014*

Περιφέρειες
και νομοί
ΕΛΛΑΔΑ

13.071

14.011

14.994

16.371

17.683

18.134

19.769

21.061

21.845

21.386

20.324

18.643

17.311

16.475

16.336

Ήπειρος

10.027

10.668

11.591

12.578

12.919

13.171

13.948

14.613

14.960

14.540

14.240

13.328

12.162

11.662

11.606

Άρτα

8.152

8.572

9.775

10.703

10.657

11.355

12.184

12.512

12.601

12.812

13.037

12.095

11.377

11.331

10.760

Πρέβεζα

10.179

10.445

10.955

12.238

12.169

12.069

13.111

13.969

14.325

14.213

14.001

13.303

12.140

12.783

12.106

Θεσπρωτία

14.454

15.510

16.606

18.102

18.232

16.567

16.112

17.072

18.324

16.414

16.314

14.744

13.872

12.551

12.531

Ιωάννινα

9.673

10.443

11.347

12.120

12.813

13.466

14.431

15.091

15.299

14.884

14.277

13.468

12.038

11.175

11.523

Η πορεία του ΑΕΠ του Ν. Ιωαννίνων τα έτη από 2000-2014 παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραμμα.
Διάγραμμα 3: Πορεία ΑΕΠ Ν. Ιωαννίνων 2000-2014

Αν και το ΑΕΠ αποτελεί το σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης μιας οικονομίας, τέτοια
στοιχεία δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε επίπεδο πόλης. Γι' αυτό το λόγο, η παρούσα
υποενότητα επιχειρεί να εκτιμήσει την κατάσταση της οικονομίας του Π.Σ. Ιωαννίνων,
βασιζόμενη σε στοιχεία απασχόλησης και τομεακής διάρθρωσης για την περιοχή.

Τοπική οικονομία
Η οικονομία της πόλης έχει αμιγώς αστικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από το
γεγονός ότι η πόλη αποτελεί το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας, καθώς και
από την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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Παρατηρείται η σημαντική υπεροχή της πόλης σε απασχολούμενους στον τριτογενή τομέα,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον πρωτογενή τομέα είναι ελάχιστο. Στο δευτερογενή τομέα
εξέχουσα θέση κατέχει η μεταποιητική δραστηριότητα που συγκεντρώνεται τόσο στη
βιομηχανική περιοχή της πόλης όσο και σε διάσπαρτη μορφή.
Σημαντικό ρόλο τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική κινητικότητα έχει επίσης ο
τουρισμός, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί λόγω της καλύτερης διασύνδεσης της
περιοχής. Η παραδοσιακή ιστορική πόλη, η Λίμνη και τα γύρω τοπία της, τα μνημεία, η
ιστορία και οι παραδόσεις της πόλης προσελκύουν τον τουρισμό και οι αναπτυσσόμενες
τουριστικές υποδομές της πόλης τον υποστηρίζουν.
Το πληθυσμιακό μέγεθος και ο χαρακτήρας της πόλης των Ιωαννίνων ως πανεπιστημιακής
πόλης με ισχυρά περιβαλλοντικά στοιχεία και πλούσια ιστορική κληρονομιά θα μπορούσαν
να προδιαγράψουν υψηλή ποιότητα ζωής και ελκυστικότητα, ανεπτυγμένες δραστηριότητες
του δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Σημειώνεται ότι γύρω από το στενά διοικητικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών
εμφανίζονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εμπορικών καταστημάτων, όπου και
συγκεντρώνεται το 39,6% των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Δήμο. (Μπλε περιοχή
χάρτη)
Χάρτης 2: Εμπορικό Κένρο (μπλε) Δ. Ιωαννιτών καισυγκέντρωση καταστημάτων
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Στο Δήμο Ιωαννιτών δραστηριοποιούνται συνολικά 3.534 επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν
στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σύμφωνα με το μητρώο του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων παρατηρείται εντός των ορίων του εμπορικού
κέντρου ενώ οι υπόλοιπες είναι σχεδόν εξίσου διασκορπισμένες στην υπόλοιπη περιοχή
παρέμβασης. Πριν από μερικά χρόνια, το ευρύτερο κέντρο των Ιωαννίνων συγκέντρωνε και
την πλειοψηφία των καταστημάτων της πόλης. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία η
μεγαλύτερη συγκέντρωση καταστημάτων ψυχαγωγίας παρατηρείται πλέον στο ιστορικό
κέντρο (κίτρινη περιοχή Χάρτη 2).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου και των δημοσιευμένων ισολογισμών των
επιχειρήσεων του Δήμου Ιωαννιτών σε συνολικό δείγμα 881 επιχειρήσεων το μεγαλύτερο
ποσοστό (72%) αποτελούν οι Α.Ε. (42,2%) και Ο.Ε. (29,85%). Στο παρακάτω γράφημα
εμφανίζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή.
Διάγραμμα 4: Ποσοστά επιχειρήσεων Δήμου Ιωαννιτών ανά νομική μορφή

Πίνακας 9: Αριθμός επιχειρήσεων Δήμου Ιωαννιτών ανά νομική μορφή
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Π.Ε.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
Ο.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ι.Κ.Ε.
ΑΛΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
64
372
68
45
12
24
3
263
1
8
2
9
10
881
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Από τις 881 επιχειρήσεις του Δήμου το μεγαλύτερο μέρος το αποτελούν επιχειρήσεις
εμπορίου. Ανά δραστηριότητα οι επιχειρήσεις των Ιωαννίνων παρουσιάζονται στο
παρακάτω γράφημα και αναλυτικό πίνακα.

Διάγραμμα 5: Ποσοστά επιχειρήσεων Δήμου Ιωαννιτών ανά δραστηριότητα

Πίνακας 10: Αριθμός επιχειρήσεων Δήμου Ιωαννιτών ανά δραστηριότητα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΥΓΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10
22
83
26
40
85
19
124
472
881

Ωστόσο, η τοπική οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερα μεγάλα
κίνητρα για τη βελτίωση του μακροοικονομικού της περιβάλλοντος. Πέρα από την ύπαρξη
της βιομηχανικής περιοχής Ιωαννίνων και την ίδρυση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού
Πάρκου Ηπείρου πλησίον του Πανεπιστημίου, δεν αναπτύχθηκαν πολιτικές για την
αναδιοργάνωση και ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, ώστε να πραγματοποιηθούν μεγάλες
επενδύσεις.
Τα τελευταία χρόνια, η οικονομία της πόλης όπως αντίστοιχα και της Ελλάδας έχει γνωρίσει
ύφεση με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ανεργίας.
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Ανεργία - Απασχόληση
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, δεδομένου ότι οι Περιφέρειες είναι οι «χαμηλότερες»
γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες δημοσιεύει αποτελέσματα η Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού, αντλούνται στοιχεία σε επίπεδο Περιφέρειας θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν
μεγάλες διαφορές σε επίπεδο Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό η ανεργία παρουσιάζει ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου. Υψηλότερα βρίσκονται οι
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και η Δυτικής Μακεδονίας. Το πρώτο τρίμηνο
του 2016, η Ήπειρος ήταν η μόνη Περιφέρεια που σημείωσε αύξηση της ανεργίας σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 28,8%, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς 28,5% και Μακεδονίας Θράκης 23,9%, ενώ το χαμηλότερο
ποσοστό καταγράφεται στην περιφέρεια Αιγαίου με 13,4%. Τέλος, σε ολόκληρη την
επικράτεια, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έφτανε το 28,8%, ενώ στους άνδρες το
20,4%.
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση σε ό,τι αφορά την κατάσταση απασχόλησης του μόνιμου
πληθυσμού του Δήμου Ιωαννιτών με βάση την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011. Ειδικότερα:
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε 47.545 άτομα και ο οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός σε 64.941 άτομα (42% και 53% του συνόλου του μόνιμου
πληθυσμού, αντίστοιχα).
Σε ό,τι αφορά τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό:
o Αναφορικά με την κατάσταση απασχόλησης: οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε
39.287 άτομα (82,6% επί του συνόλου) και οι άνεργοι σε 8.258 άτομα (14,4% επί του
συνόλου).
o Αναφορικά με την υπηκοότητα: το 93% είναι Έλληνες υπήκοοι και το 7% έχει ξένη ή
αδιευκρίνιστη υπηκοότητα.
o Αναφορικά με τον επίπεδο εκπαίδευσης: το 38% είναι κάτοχοι διδακτορικού/
μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχίου Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ, το 36% είναι απόφοιτοι
Λυκείου ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 13% απόφοιτοι γυμνασίου ή
επαγγελματικών σχολών και ίδιο περίπου ποσοστό αφορά άλλες περιπτώσεις
(απόφοιτοι Δημοτικού, εγκατέλειψαν το δημοτικό, δεν γνωρίζουν ανάγνωση /
γραφή κλπ.).
Σε ό,τι αφορά τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό:
o Το 95% είναι Έλληνες υπήκοοι και το 5% έχει ξένη ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα.
o Το 36% αφορά μαθητές – σπουδαστές, το 34% συνταξιούχους και το 30% άλλες
κατηγορίες.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται: α) η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού
κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας, β) η κατανομή του πληθυσμού κατά ομάδες
υπηκοοτήτων, γ) η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά επίπεδο εκπαίδευσης.
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Πίνακας 11: Απογραφή Πληθυσμού 2001 και 2011. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας
Οικονομικά ενεργοί
Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής/
φύλο

Σύνολο

Οικονομικά μη ενεργοί

Απασχολούμενοι
2001

2011

Άνεργοι
Σύνολο

"Νέοι"

Σύνολο

Μαθητέςσπουδαστές

Συνταξιούχοι

Λοιποί

2011

2011

2011

2011

2001

2011

ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

44.821

47.545

39.025

39.287

5.796

8.258

2.282

2.875

64.941

23.635

21.932

19.374

Άνδρες

27.056

26.907

24.048

22.456

3.008

4.451

Ν/Α

1.379

27.068

10.423

11.613

5.032

Γυναίκες

17.765

20.638

14.977

16.831

2.788

3.807

Ν/Α

1.496

37.873

13.212

10.319

14.342

2001

2011

2001

2011

Εδώ σημειώνεται ότι οι πίνακες που ακολουθούν δεν μπορούν να αναφερθούν σε αντίστοιχους της απογραφής του 2001 γιατί τόσο τα στοιχεία που
απογράφονταν, όσο και οι περιοχές αναφοράς ήταν διαφορετικές.
Πίνακας 12: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων
Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής

Σύνολο μόνιμου
πληθυσμού

Σύνολο

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Ελληνική
Υπηκοότητα ξένης χώρας /
(1)
υπηκοότητα
Χωρίς υπηκοότητα ή
αδιευκρίνιστη υπηκοότητα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
112.486
47.545
44.298
(1) Περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός με διπλή υπηκοότητα (Ελληνική και άλλη)
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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64.941
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Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
Ελληνική
Υπηκοότητα ξένης χώρας /
(1)
υπηκοότητα
Χωρίς υπηκοότητα ή
αδιευκρίνιστη υπηκοότητα

61.691

3.250

Πίνακας 13: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Περιγραφή
τόπου
μόνιμης
διαμονής

Σύνολο
μόνιμου
πληθυσμού

ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

112.486

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός

Σύνολο

Κάτοχοι
διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού
τίτλου
/
Πτυχιούχοι
Παν/μίου
Πολυτεχνείου,
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελματικών
και
ισοτίμων
σχολών

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ,
Κολέγια
κλπ.)/
Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού,
Επαγγελματικού
κλπ.)

Απόφοιτοι
τριταξίου
Γυμνασίου και
πτυχιούχοι
Επαγγελματικών
Σχολών

Άλλη
περίπτωση(1)

Σύνολο

Κάτοχοι
διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού
τίτλου
/
Πτυχιούχοι
Παν/μίου
Πολυτεχνείου,
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελματικών
και
ισοτίμων
σχολών

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ,
Κολέγια
κλπ.)/
Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού,
Επαγγελματικού
κλπ.)

Απόφοιτοι
τριταξίου
Γυμνασίου και
πτυχιούχοι
Επαγγελματικών
Σχολών

Άλλη
περίπτωση(1)

47.545

18.157

17.227

6.125

6.036

64.941

5.779

15.668

6.891

36.603

(1) Περιλαμβάνεται ο πληθυσμός που: α) Αποφοίτησε από το Δημοτικό β) εγκατέλειψε το Δημοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γ) ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή, δ) δεν
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση) γεννήθηκε μετά την 1/1/2005
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Στη συνέχεια ακολουθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του
Δήμου.

Ειδικότερα:
Α) Σε ό,τι αφορά τον απασχολούμενο πληθυσμό:
Αναφορικά με τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, ο ενεργός πληθυσμός της
αστικής περιοχής απασχολείται στον τριτογενή τομέα, όπως φαίνεται και στον αντίστοιχο
πίνακα.
Αναφορικά με το είδος του επαγγέλματος, το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού αφορά επαγγελματίες (25% του συνόλου) και ακολουθούν οι απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών-πωλητές (23% επί του συνόλου).
Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του απασχολούμενου πληθυσμού του Δήμου, το
μεγαλύτερο μέρος αυτού αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (40% επί του συνόλου)
και ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (35% επί του
συνόλου).
Σε ό,τι αφορά τον τόπο εργασίας του απασχολούμενου πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος
αυτών απασχολείται στον Δήμο Ιωαννιτών (85%) και ένα ποσοστό της τάξης του 15%
απασχολείται εκτός Δήμου.
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Πίνακας 14: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο)
Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής

Σύνολο

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

39.287

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΣΤ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Η.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΛΟΙΠΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ

1.676

3.357

6.905

1.357

2.820

786

4.212

5.157

4.279

8.738

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 15: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα (μονοψήφιο)
Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής

ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Σύνολο

39.287

Επάγγελμα
1.
Ανώτερα
διευθυντικά
και διοικητικά
στελέχη

2.
Επαγγελματί
ες

3. Τεχνικοί και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα

4.
Υπάλληλοι
γραφείου

5.
Απασχολούμενοι
στην
παροχή
υπηρεσιών
και
πωλητές

6. Ειδικευμένοι
γεωργοί,
κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και
αλιείς

7. Ειδικευμένοι
τεχνίτες
και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα

8.
Χειριστές
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων
και
εξοπλισμού
και
συναρμολογητές
(μονταδόροι)

9.
Ανειδίκευτοι
εργάτες,
χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματί
ες

2.101

10.003

3.570

2.529

9.180

1.293

5.252

2.471

2.888

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 16: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Περιγραφή τόπου μόνιμης
διαμονής

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Σύνολο

39.287

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
τίτλου/ Πτυχιούχοι Παν/μίου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ανώτερων
επαγγελματικών και ισότιμων σχολών

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) /
Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)

Απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου και πτυχιούχοι
Επαγγελματικών Σχολών

Απόφοιτοι
Δημοτικού /
Άλλη
περίπτωση(1)

15.777

13.850

4.853

4.807

(1) Περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι που : α) εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, β) ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή γ) δεν γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Πίνακας 17: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας
Περιγραφή τόπου μόνιμης διαμονής

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Σύνολο

39.287

Τόπος εργασίας
Στον Δήμο της μόνιμης
διαμονής

Σε άλλο δήμο ή σε χώρα
εξωτερικού ή σε μη μόνιμο
μέρος

33.338

5.949

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Β) Σε ό,τι αφορά τον άνεργο πληθυσμό, το μεγαλύτερο μέρος αυτών (40% επί του συνόλου) είναι
απόφοιτοι λυκείου ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακολουθούν οι πτυχιούχοι
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε ποσοστό 29%.

Πίνακας 18: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Άνεργοι ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής

Σύνολο

Κάτοχοι διδακτορικού ή
Πτυχιούχοι
Απόφοιτοι
Άλλη
μεταπτυχιακού τίτλου/
μεταδευτεροβάθμιας
τριτάξιου
περίπτωση(1)
Πτυχιούχοι Παν/μίου εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια
Γυμνασίου και
Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου
πτυχιούχοι
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων
(Γενικού, Εκκλησιαστικού,
Επαγγελματικών
επαγγελματικών και
Επαγγελματικού κλπ.)
Σχολών
ισότιμων σχολών
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
8.258
2.380
3.377
1.272
1.229
(1) Περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι που : α) εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, β)
ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή γ) δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Τέλος, τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία για την ανεργία φαίνεται ότι στην Π.Ε. Ιωαννίνων το
μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας το 2013 ήταν το πιο ψηλό και βρίσκεται στο 28,07% αυξημένο κατά
πολύ σε σχέση με τον μέσο ετήσιο ποσοστό του 2012 που βρισκόταν στο 22,90%. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι το 2008 το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 9,76% σε σχέση με το
2013 έτος κατά το οποίο ανήλθε στο 28,07%. Το 2016 το ποσοστό ανεργίας της Π.Ε. φτάνει στο
21,5% με 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας [17,4 - 25,6].
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Πίνακας 19: Μέσο ετήσιο ποοστό ανεργίας κατά Νομό (/Περιφερειακή Ενότητα), Περιφέρειας Ηπείρου και Συνόλου της χώρας (2001 - 4ο Τρίμηνο 2016)

Γεωγραφική
Περιφέρεια
Ήπειρος

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΑΡΤΗΣ

2006
10,7

2008
10,9

2009
11,9

2010
12,8

2011
18,8

2012
29,4

2013
34,5

2014
35,4

2015
31,1

2016
31,4

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης
για την
εκτίμηση του
ποσοστού
ανεργίας
[25,7 - 37,1]

8,7

9,8

11,3

11,4

15,8

22,9

28,1

26,6

22,9

21,5

[17,4 - 25,6]

13,6

11,5

10,5

13,4

12,7

12,6

20,1

20,2

23,4

27,3

[22,2 - 32,3]

7,8

9,6

12,7

17,9

24,4

27,5

26,5

24,9

23,5

[22,9 - 24,1]

2001
16,6

2002
16,2

2003
14,0

2004
12,8

2005
16,1

2007
12,6

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14,3

12,0

12,1

11,2

10,6

9,3

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

8,4

8,1

10,4

8,5

9,3

11,6

10,8

10,4

9,8

10,6

10,0

9,0

8,4

*ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Οι νομοί για τους οποίους δε δίδονται εκτιμήσεις λόγω μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος, σημειώνονται με αστερίσκο.
Τα διαστήματα εμπιστοσύνης έχουν υπολογιστεί βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας για το έτος 2016
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Δευτερογενής Τομέας
Από το δευτερογενή τομέα εξέχουσα θέση κατέχει η μεταποιητική δραστηριότητα στην
ανάπτυξη της οποίας συντέλεσε η δημιουργία της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων η οποία ξεκίνησε την
λειτουργία της το 1981 και είναι χωροθετημένη σε έκταση του γειτονικού Δήμου Ζίτσας.
Όπως προαναφέρθηκε η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μεταποίησης αφορούν τον κλάδο
της βιομηχανίας τροφίμων (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) και κυρίως την παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου είναι από τις
σημαντικές δραστηριότητες στην περιοχή, με προϊόντα που διακινούνται στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Άλλοι παραδοσιακοί κλάδοι μεταποίησης είναι η ξυλογλυπτική και η
ζαχαροπλαστική. Η αργυροχρυσοχοΐα είναι ένας από τους παραδοσιακούς κλάδους
μεταποίησης στην πόλη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης. Σε
είδη αργυροχοΐας πραγματοποιούνται εξαγωγές εκτός Ελλάδος.
Στην πόλη των Ιωαννίνων στον παραλίμνιο χώρο λειτουργεί το Κέντρο Παραδοσιακής
Βιοτεχνίας (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.) που στεγάζει εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας. Στην ΔΕ Ιωαννίνων
συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των βιοτεχνιών του λεκανοπεδίου.

Τριτογενής Τομέας
Οι πρωτεύοντες κλάδοι του τριτογενούς τομέα με σημαντική συνεισφορά στην τοπική
ανάπτυξη είναι ο εμπορικός κλάδος, οι κλάδοι Εκπαίδευσης, Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης
καθώς και η διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα που στηρίζεται στους
ισχυρούς πόρους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής καθώς και στην σημαντική
ξενοδοχειακή υποδομή.
Το εμπόριο, είτε τοπικών προϊόντων, είτε διαμετακομιστικό, είναι ένας τομέας που
ανέκαθεν ζωοδοτούσε τα Γιάννενα. Η εξέλιξη του κλάδου αποτυπώνεται τόσο στην
επέκταση του εμπορικού κέντρου της πόλης, όσο και στην ανάπτυξη στην περιφέρεια της
πόλης μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων. Η κυρίαρχη τάση τα τελευταία χρόνια είναι η
προσέλκυση αλυσίδων εμπορικών καταστημάτων, επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα για
την εμπορική ζωή της πόλης. Ο κλάδος του εμπορίου εμφανίζει μια δυναμική εξαιτίας της
επέκτασης του στην γειτονική Αλβανία και της άρσης της απομόνωσης μετά την κατασκευή
της Εγνατίας Οδού ενώ ευεργετικά αποτελέσματα αναμένεται να επιφέρει και η υπό
κατασκευή Ιόνια οδός.
Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών τα Ιωάννινα συγκεντρώνουν πλήθος δημοσίων και
κοινωνικών υπηρεσιών ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ηπείρου. Ειδικά η ίδρυση το
1964 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων το 1986, δύο μεγάλων αναπτυξιακών πόλων, διεύρυναν ακόμα
περισσότερο το χαρακτήρα της πόλης ως κέντρο παροχής υπηρεσιών.
Ο τομέας αναψυχή - τουρισμός έχει αναπτυξιακή δυναμική στον Δήμο. Αρκετές
επιχειρήσεις εστίασης λειτουργούν στον αστικό χώρο της πόλης, με προτίμηση τους
παραλίμνιους χώρους και τις γύρω περιοχές, ενώ άλλες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλες τις
Δ.Ε. σε διαφοροποιούμενες πυκνότητες και είδη.
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Στον τομέα του τουρισμού ο Δήμος Ιωαννιτών συγκεντρώνει από άποψη μεγεθών τον κύριο
όγκο σε επίπεδο νομού και ο ρόλος που διαδραματίζει ο τουρισμός, τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες, έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.
Οι κυριότεροι τουριστικοί προορισμοί του Δήμου παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για
το φυσικό ή πολιτισμικό τους περιβάλλον και είναι δυνατό να αποτελέσουν βασικό άξονα
αναπτυξιακής δυναμικής και συγκράτησης του πληθυσμού. Δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης εμφανίζει ο συνεδριακός τουρισμός λόγω πανεπιστημίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κίνηση των αφίξεων στα συλλογικά τουριστικά
καταλύματα του Νομού Ιωαννίνων.
Πίνακας 20: Αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα του Νομού Ιωαννίνων κατά τα έτη
2007-2011
ΕΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αριθμός αφίξεων σε τουριστικά καταλύματα του Νομού Ιωαννίνων
2007
2008
2009
2010
238.854

210.385

238.463

237.991

2011
247.177

Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή
Στην περιοχή παρέμβασης συναντάται ατμοσφαιρική ρύπανση των πυκνοκατοικημένων
ιδιαίτερα ζωνών της περιοχής παρέμβασης λόγω των ρύπων που εκλύουν τα μεταφορικά
μέσα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λεωφορεία) υποβαθμίζουν την ποιότητα του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής.
Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή το χειμώνα, στην
υποβάθμιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συμβάλλουν και οι καύσεις στερεών καυσίμων,
κυρίως ξύλου και κάρβουνου (Σημειώνεται ότι ο σταθμός Παρακολούθησης της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ΙΩΑΝΝΙΝΑ εγκαταστάθηκε το 2009 από την τότε οικεία
Περιφέρεια).
Σε ό,τι αφορά στα πλεονεκτήματα στα οποία δίδεται προτεραιότητα, η τουριστική
αναπτυξιακή κατεύθυνση φαίνεται να προτιμάται έναντι άλλων στρατηγικών
κατευθύνσεων, ενώ το φυσικό περιβάλλον, η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά και η
αισθητική εικόνα της πόλης είναι δυνατόν να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στα
οποία μπορεί να βασιστούν οι ανάλογες πολιτικές.
Η λίμνη Παμβώτιδα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη ζωή της πόλης των Ιωαννίνων και
των γύρω περιοχών, ενώ λειτουργούσε και λειτουργεί ως παραγωγικός πόλος έλξης για την
κοινωνία.
Η ραγδαία ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής υποβάθμισε και
έθεσε σε κίνδυνο το φυσικό πλούτο της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής. Οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες από το παρελθόν μέχρι σήμερα ασκούν πιέσεις στο
οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής.
Σημαντικές πιέσεις και υποβάθμιση στην προστατευόμενη περιοχή και κυρίως στον
υγροβιότοπο της λίμνης Παμβώτιδας έχουν προκαλέσει οι αυθαίρετες επιχωματώσεις, η
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υπεραλίευση, οι εκχερσώσεις παρόχθιας βλάστησης, η αποξήρανση της λίμνης Λαψίστας, η
δημιουργία αναχωμάτων, η διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου πηγών - καταβοθρών, η
υπερβολική άντληση νερού για τη γεωργία, η ρύπανση από γεωργικές χημικές ουσίες, τα
κτηνοτροφικά απόβλητα, τα αστικά λύματα της πόλης κ.α..
Όλες αυτές, παράνομες ή νόμιμες δραστηριότητες, οδήγησαν κυρίως στη μείωση των
ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης, στην καταστροφή παραλίμνιων ενδιαιτημάτων με άμεσες
επιπτώσεις την υδρόβια πανίδα, και γενικότερα στη μείωση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον,
είχαν αντίκτυπο στη συρρίκνωση της έκτασης της λίμνης, στην ποσοτική μείωση της
επιφάνειας των παρόχθιων φυτοκοινωνιών, στην απώλεια των περιοδικά κατακλυζόμενων
υγρών λιβαδιών και των ρηχών εκτάσεων της λίμνης, στην υποβάθμιση της ποιότητας του
νερού, στη μείωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και στη δημιουργία ευτροφικών
καταστάσεων.

Πολιτισμική Φυσιογνωμία
Από την περιήγηση στην πολιτιστική φυσιογνωμία του Δήμου, προκύπτει ότι πληροί τις
προϋποθέσεις για την προώθηση του πολιτισμικού και θρησκευτικού τουρισμού,
διαθέτοντας ένα πυκνό δίκτυο αξιόλογων μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος.
Τα Ιωάννινα αποτελούν τόπο συγκέντρωσης πλήθους ιστορικών μνημείων και μουσείων,
ενώ το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαίτερα αξιόλογο. Η λίμνη Παμβώτιδα
αποτελεί υδρόβιο οικοσύστημα και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή οικοανάπτυξης. Το
σπήλαιο Περάματος όπως και το νησί της λίμνης που κατοικείται αποτελεί τουριστικό πόλο
έλξης.
Ο Δήμος Ιωαννιτών χαρακτηρίζεται από σημαντικά μνημεία που καλύπτουν από τους
προϊστορικούς μέχρι τους νεωτέρους χρόνους, με πληθώρα ιστορικών τόπων
κατανεμημένων στο σύνολο του Δήμου και σε άμεση γειτνίαση με τον εξαιρετικής αξίας
αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.
Το αρχιτεκτονικό παραδοσιακό σύνολο της παλιάς πόλης σε συνδυασμό με το κάστρο, το
νησάκι, οι διάσπαρτες αρχιτεκτονικά αξιόλογες κατασκευές και χαρακτηρισμένα
παραδοσιακά σύνολα (γεφύρια, νερόμυλοι, οχυρώσεις κ.τ.λ.), τα λαογραφικά
χαρακτηριστικά και τοπικά έθιμα, σχηματίζουν ένα μοναδικό υπόβαθρο που παρέχει
αυξημένες δυνατότητες υποστήριξης και ανάδειξης της πολιτιστικής αξίας του συνόλου του
Δήμου.

Μουσεία
Στον Δήμο λειτουργούν τα παρακάτω κυριότερα Μουσεία:
1. Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων (Τζαμί Ασλάν Πασά)
2. Μουσείο Φωτίου Ραπακούση
3. Βυζαντινό Μουσείο
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Α. Βρέλλη
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Π. Βρέλλη
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Μουσείο Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης "Κώστας Φρόντζος"
Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου
Μουσείο Τυπογραφίας & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μουσείο της Λίμνης Παμβώτιδας
Παλαιοντολογικό Μουσείο Περάματος
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων

Από την έρευνα της κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προκύπτει ότι τα
Ιωάννινα παρουσιάζουν αύξηση στην επισκεψιμότητα των μουσείων για την περίοδο 20072014 στοιχείο που αναδεικνύει την δυνατότητα που έχουν να αναπτύξουν συμπληρωματικό
τουριστικό προϊόν στο επίπεδο του Πολιτιστικού τουρισμού.
Πίνακας 21: Επισκεψιμότητα των δύο σημαντικότερων μουσείων για την περίοδο 2007-2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Αρχαιολογικό
Ιωαννίνων

0

363(*)

4.767(*)

6.422

3.368

12.219

17.197

13.872

Βυζαντινό
Ιωαννίνων

14.113

7.427

11.748

18.876

10.283

10.130

11537

16035

(*) Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες εισπράξεις για ολόκληρη την περίοδο
Πηγή: Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη Προσπελάσιμοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος Παρατηρητήριο Εγνατία
Οδός -ΕΛΣΤΑΤ

Αρχαιολογικοί Χώροι-Μνημεία
Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή είναι :
Ιωάννινα: αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του Κάστρου και της Ακρόπολης Ιτς
Καλέ.
Μάρμαρα: αρχαία τείχη.
Νεοχωρόπουλο: προϊστορικά ευρήματα από την περιοχή βόρεια της Δουρούτης και
επιτύμβια στήλη ελληνιστικών χρόνων στη περιοχή Δίστρατο.
Σταυράκι: προϊστορικά ευρήματα και ρωμαϊκοί τάφοι από την ευρύτερη περιοχή του
Σταυρακίου.
Καστρίτσα: Αρχαιολογικός χώρος
Πέραμα: Θέση Γορίτσα (σπήλαιο Περάματος)

Βυζαντινά μνημεία
Η τουρκική περίοδος άφησε κληρονομιά στην πόλη, εκτός από κτίρια κατοικιών που δεν
διέφεραν ουσιωδώς από τα χριστιανικά και άλλα είδη κτισμάτων, που έχουν πιο έντονη την
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οθωμανική προέλευση τους: Τζαμιά, Μεντρεσέδες, Σχολεία, Διοικητικά Κτίρια, Τεκέδες,
αρκετά από τα οποία σώζονται και σήμερα, των οποίων η κατασκευή τοποθετείται μεταξύ
1870 και 1910. Σχεδόν όλα έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Μεγάλος
αριθμός από αυτά -αποκλειστικά, κτίρια κατοικίας- κατοικούνται και σήμερα. Ωστόσο,
αρκετά είναι ακατοίκητα και κινδυνεύουν με κατάρρευση.
Κηρυγμένα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία είναι τα ακόλουθα:
Το Κάστρο και ολόκληρος ο εντός αυτού οικισμός και τα μνημεία του
Ο προμαχώνας Λιθαρίτσια
Τα κτίρια Βελή Πασά (Τζαμί, Μεντρεσές-Μαγειρεία)
Το Τζαμί Καλούτσιανης
Οι επτά ναοί της πόλης (Μητρόπολη, Αγία Μαρίνα, Αρχιμανδρειό, Αγία Αικατερίνη,
Περίβλεπτος, Άγιος Νικόλαος Αγοράς, Άγιος Νικόλαος Κοπάνων)
Οικία Χουσεΐν Μπέη (Δεσπότη)
Τεκκές Εβρανάζ πασά
Άγιος Νικόλαος στα Μάρμαρα
Αγία Παρασκευή στα Μάρμαρα
Νεκροταφείο μεσαιωνικών χρόνων στο Νεοχωρόπουλο
Άγιος Σπυρίδων Νεοχωρόπουλου.

Νεώτερα Μνημεία
Πολλά και πολύ αξιόλογα είναι, επίσης, τα νεώτερα μνημεία. Στην περιοχή παρέμβασης του
παρόντος, η αρχιτεκτονική κληρονομιά των νεότερων χρόνων περιλαμβάνει περίλαμπρα
παραδοσιακά κτίρια, μεγάλα και μικρά, καθώς και σημαντικά σύνολα. Πιο συγκεκριμένα
κτίρια που διασώζονται είναι:
Αρχοντικά, όπως αυτό του Πυρσινέλλα και το αρχοντικό Μίσιου
Επώνυμα μέγαρα και μεσοαστικά κτίσματα, όπως η Οικία Πυρσινέλλα, η οικία Σπέγγου
και η οικία Τζαβέλλα, καθώς και άλλα που συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις
οδούς Κουντουριώτη, Καραμανλή και Μπιζανίου. Στις ίδιες περιοχές και στις οδούς
Ανεξαρτησίας, Κωλέττη, Γιοσέφ Ελιγιά, Σούτσου και Εθν. Αντιστάσεως βρίσκονται και
πλήθος μεσοαστικά κτίσματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής.
Νεοκλασσικά κτίρια των αρχών του 1900, όπως η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, το
Ταχυδρομείο, η Καπλάνειος Σχολή, και οι οικίες Παρλαπά και Κατσαδήμα.
Χάνια-πανδοχεία που λειτούργησαν κυρίως στην οδό Ανεξαρτησίας και τις παρόδους
της, το Γυαλί Καφενέ και την Καλούτσιανη και κτίστηκαν την περίοδο μετά την
καταστροφική πυρκαγιά του 1869,
Στοές, κυρίως επί της οδού Ανεξαρτησίας, ένα είδος επαγγελματικών χώρων που
αποτελεί πρόδρομο των σημερινών εμπορικών κέντρων.
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Μοναστήρια
Τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κληρονομιάς
και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Σε αυτά τα μνημεία ανήκουν και οι
ιστορικές ορθόδοξες μονές, που εξακολουθούν να υπάρχουν στα Ιωάννινα και αποτελούν
αντικείμενο προσκυνήματος. Η συστηματική προβολή των παραπάνω αξιόλογων
θρησκευτικών μνημείων εκτιμάται ότι είναι δυνατό να συμβάλει στην άμβλυνση της
τουριστικής εποχικότητας προσελκύοντας τουρίστες-ταξιδιώτες με θρησκευτικά κίνητρα, οι
οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για την οργανωμένη ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού.

Πλαίσιο SWOT ανάλυσης
Στη συνέχεια ακολουθεί μια ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών, των δυνατών και
αδύναμων χαρακτηριστικών της παρούσας Στρατηγικής.
Η SWOT ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιλέξιμης
περιοχής και με γνώμονα τους νέους προσανατολισμούς που προκύπτουν τόσο από το
Σχεδιασμό Ευρώπη 2020 όσο και από τα σχέδια της νέας προγραμματικής περιόδου καθώς
και από τα αποτελέσματα των μεγάλων έργων της περιοχής της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Βασικός στόχος είναι η ανάλυση του τρόπου οργάνωσης και σχεδιασμού των παρεμβάσεων
στην περιοχή, στη βάση των σχέσεων μεταξύ του τοπικού, ενδογενούς δυναμικού
(εσωτερικό περιβάλλον) και των ευρύτερων, υπερτοπικών οικονομικών και αναπτυξιακών
επιδράσεων και επιπτώσεων (εξωτερικό περιβάλλον). Ο τρόπος αυτός ανάλυσης και
οργάνωσης των αναπτυξιακών δράσεων και παρεμβάσεων είναι γνωστός ως ανάλυση
SWOT (Πλεονεκτήματα – Strengths και Αδυναμίες – Weaknesses) του εσωτερικού
περιβάλλοντος, σε ολοκληρωμένο συνδυασμό με τις Ευκαιρίες - Opportunities και τις
Απειλές – Threats που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον). Η μέθοδος αυτή
επελέγη ως η πλέον αρμόζουσα για την εκ των προτέρων (ex ante) ανάλυση του
σχεδιασμού. Με την έννοια αυτή η ανάλυση SWOT επεκτείνεται σε θέματα που
ενδεχομένως να αποτελούν σημαντικούς περιοριστικούς παράγοντες ή εξαιρετικές
ευκαιρίες για την περιοχή και να μην επηρεάζονται άμεσα (ενδογενώς) από ένα πρόγραμμα
ΤΑΠΤοΚ, αλλά να επηρεάζονται (εξωγενώς) από το εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν τα εξής:
Η εξέταση του επιπέδου ανάπτυξης της πόλης των Ιωαννίνων, μέσω της διαχρονικής
ανάλυσης των δεικτών ευημερίας και ανάπτυξης και της εκτίμησης του κατά κεφαλή
ΑΕΠ του Δήμου ανέδειξε ορισμένα θετικά στοιχεία αλλά και αδυναμίες στον
συγκεκριμένο τομέα. Οφείλεται να σημειωθεί αρχικά ότι η παραγωγή της πόλης
βασίζεται ουσιαστικά σε δυναμική συμμετοχή του τριτογενή τομέα, με αποτέλεσμα το
κατά κεφαλή ΑΕΠ να επιδεικνύει μια καθοδική πορεία σε σχέση με αυτό του Μ.Ο. της
Ε.Ε.. Συνεπώς, προκύπτει η αναγκαιότητα υιοθέτησης και εφαρμογής πολιτικών
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προσέλκυσης επενδύσεων, αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της νέας
τουριστικής διάστασης της περιοχής, ώστε να προκύψει θετική εξέλιξη του ΑΕΠ και να
αποφευχθεί η περαιτέρω μείωση του γενικότερου επιπέδου ευημερίας.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε με στόχο τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων
και μειονεκτημάτων του συνολικού επιχειρηματικού και επενδυτικού προφίλ της
περιοχής μέσα από στοιχεία του επιμελητηρίου, αλλά και του καθορισμού δυνητικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον της πόλης καθώς και των
κινδύνων προς αποφυγή. Οι αδυναμίες κυρίως επικεντρώνονται στην μείωση του
ενδιαφέροντος για μεγάλες επενδύσεις εμπορικού χαρακτήρα στην περιοχή, ενώ
παράλληλα παρατηρείται ένας υπερκορεσμός σε επιχειρήσεις που αφορούν εστίαση
και λιανικό εμπόριο.
Η εξέταση των δεικτών γήρανσης του πληθυσμού και των δεικτών απασχόλησης
(ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011) αποδεικνύουν ότι το υψηλό ποσοστό μισθωτών και συνταξιούχων
ενισχύει τον κίνδυνο οικονομικής υποβάθμισης του πληθυσμού λόγω οριζόντιων
περικοπών.
Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα στα οποία δίνονται προτεραιότητα μέσα από τους
σχεδιασμούς και τις αναπτυξιακές πολιτικές, η τουριστική αναπτυξιακή κατεύθυνση
φαίνεται να προτιμάται έναντι άλλων στρατηγικών κατευθύνσεων, ενώ το φυσικό
περιβάλλον, η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά και η αισθητική εικόνα της πόλης
είναι δυνατόν να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στα οποία μπορεί να
βασιστούν οι ανάλογες πολιτικές. Στυλοβάτης παρόλα αυτά της αναπτυξιακής
κατεύθυνσης αποτελεί το Ακαδημαϊκό δυναμικό της περιοχής.

•

•
•
•
•

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Θετική πληθυσμιακή δυναμική σε σχέση με
τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Περιφέρειας
και ανταγωνίσιμη με τη Χώρα.
Αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ιδιαίτερο αυξημένο το ποσοστό των
• Η δημογραφική δυναμική βασίζεται κυρίως
παραγωγικών ηλικιών
στην πληθυσμιακή δυναμική του Δήμου
Έλλειψη
εκπαιδευτικού
διαχωρισμού
• Γήρανση πληθυσμού
μεταξύ ανδρών και γυναικών
Μεγάλη εμπειρία του Δήμου στη λειτουργία
δομών και προγραμμάτων κοινωνικής
πρόνοιας
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

•

•

•
•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ
• Αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες (αύξηση
Προσέλκυση επενδύσεων λόγω υψηλού
στους δείκτες γήρανσης και εξάρτησης,
μορφωτικού επιπέδου του εργατικού
μείωση στο δείκτη νεανικότητας)
δυναμικού
• Μείωση της επενδυτικής ελκτικότητας της
Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου
πόλης
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλό ποσοστό του τριτογενή τομέα στο • Μειωμένη συμμετοχή του δευτερογενούς
ΑΕΠ και την απασχόληση
τομέα στο συνολικό ΑΕΠ και την
απασχόληση
Πλεονεκτική Γεωγραφική θέση με υψηλή
προσπελασιμότητα
• Μειωμένη εξάρτηση της περιοχής από
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• Ύπαρξη μεταφορικών υποδομών (οδικές,
αεροπορικές)
• Ύπαρξη παραγωγικών - βιομηχανικών
υποδομών
• Ύπαρξη ερευνητικών - πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων
• Λειτουργία των Φορέων πολιτισμού που
παράγει πολλαπλάσια οφέλη

•
•

•
•
•
•

•
•

βιομηχανικούς κλάδους έντασης κεφαλαίου
• Μείωση της απασχόλησης
• Έλλειψη
σύνδεσης
παραγωγικής
διαδικασίας με την έρευνα και το
πανεπιστήμιο
• Η μικρή μεταποιητική δραστηριότητα, το
μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η
μειωμένη παραγωγικότητα σε σχέση με τη
μέση παραγωγικότητα της χώρας, ο
εσωστρεφής
προσανατολισμός
των
επιχειρήσεων.
• Το χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις (Ε&Τ, χρηματοπιστωτικών
προϊόντων), ο μικρός βαθμός διασύνδεσης
και συνεργασίας των επιχειρήσεων με
Παν/μιο,
ΤΕΙ,
Τεχνολογικό
Πάρκο,
Ινστιτούτα, κλπ.
• Η έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ (ΜΜΕ,
φορείς του Δημοσίου, φορείς υποστήριξης)
και η απουσία σύνδεσης έρευνας και
επιχειρηματικής εφαρμογής
• Ο περιορισμός της εμπορικής και
κοινωνικής
χωρητικότητας
και
δυναμικότητας του κέντρου της πόλης λόγω
των δυσκολιών πρόσβασης
• Περιορισμένο
αντικείμενο
επιχειρηματικότητας, οδηγεί στον κορεσμό
της
περιοχής
σε
επιχειρήσεις
συγκεκριμένων κλάδων (λιανικό εμπόριο
και εστίαση).
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ
Επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης και • Απουσία πολιτικών για την προσέλκυση και
ο αναπτυξιακός νόμος
στήριξη των επενδύσεων
Η μακρόπνοη και δομική αναβάθμιση του • Αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες
τουριστικού προϊόντος που θα δημιουργεί
χαμηλού κόστους αλλά και υψηλής
αειφορία και ανάπτυξη με προοπτική
τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε
δεκαετιών.
επιπλέον συρρίκνωση του ΑΕΠ και της
απασχόλησης
Πόροι της ΕΕ
• Δυσμενής εξέλιξη εθνικών και διεθνών
Αναδυόμενες γειτονικές αγορές
μακροοικονομικών παραμέτρων
Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
Διεθνοποίηση και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - • Περιορισμός εθνικών ή ευρωπαϊκών
επιχορηγήσεων
διαμόρφωση
στρατηγικής
για
την
προσέλκυση επενδύσεων και την ενδογενή • Διατήρηση δύσκαμπτου θεσμικού πλαισίου
σε εθνικό επίπεδο
ανάπτυξη
• Η οικονομική κρίση της τελευταίας
περιόδου
• To υψηλό ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με
το σύνολο της χώρας ακόμη και πριν την
εκδήλωση της πρόσφατης οικονομικής
κρίσης έχει σημαντική επίδραση στην
κοινωνική συνοχή
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αναπτυγμένες μεταφορικές υποδομές
• Μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση στο
κέντρο
Πολύ καλή προσβασιμότητα μέσω Εγνατίας
προς την Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία
• Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης
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• Ύπαρξη δικτύου πεζοδρόμων
• Καθυστέρηση εφαρμογής ρυθμιστικού
σχεδίου
• Ύπαρξη μεγάλου αποθέματος Δημόσιων και
Δημοτικών κτηρίων
• Έλλειψη σιδηροδρόμου
• Υποδομές ευρυζωνικότητας
• Έλλειψη ΜΜΜ σταθερής τροχιάς
• Ύπαρξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
• Αδυναμία συντήρησης, αποκατάστασης,
διαχείρισης και αξιοποίησης διατηρητέων
• Τόπος συγκέντρωσης πλήθους ιστορικών
και αξιόλογων κτιρίων
μνημείων και μουσείων
• Η εκπαιδευτική υποδομή
• Καλές υποδομές υγείας – Νοσοκομεία
• Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ
• Τοποθέτηση του τουρισμού στον πυρήνα
• Αποτυχία στην άσκηση περιφερειακών
των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
πολιτικών σύγκλισης
• Δυνατότητες δικτύωσης με λοιπά αστικά
• Υποβάθμιση του αστικού και φυσικού
κέντρα
περιβάλλοντος
• Ένταξη της πόλης σε διεθνή δίκτυα
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης
• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον
στο κέντρο της πόλης
• Προστατευόμενες περιοχές Natura
• Μη αξιοποίηση φυσικού πλούτου.
• Περιαστικό δάσος
• Περιορισμένο
ποσοστό
οργανωμένων
• Λίμνη Παμβώτιδα
χώρων αστικού πρασίνου.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ
• Η παρουσία στο χώρο της περιοχής Natura • Περιορισμός εθνικών ή ευρωπαϊκών
της
λίμνης
Παμβώτιδας
(περιοχή
επιχορηγήσεων
οικοανάπτυξης), η άμεση γειτνίαση με τις • Διατήρηση δύσκαμπτου θεσμικού πλαισίου
περιοχές Natura Μιτσικελίου, Εθνικού
σε εθνικό επίπεδο
Πάρκου
Πίνδου/
Ζαγοροχωρίων,
το
παραλίμνιο σύστημα πράσινων χώρων και
χώρων αναψυχής, καθώς και το περιαστικό
δάσος και πάρκο Πυρσινέλλα, δημιουργούν
προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης.
• Διαμόρφωση
στρατηγικής
για
την
προστασία του περιβάλλοντος
• Αξιοποίηση της λίμνης ως χώρο αναψυχής,
αθλητικών δραστηριοτήτων και τουριστικό
πόλο
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί ένα
εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και
αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με τη
συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες
χωρικές ενότητες.
Η ΤΑΠΤΟΚ δεν έχει τους ίδιους στόχους σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η σωστή
στοχοθέτηση για κάθε μία περιοχή έχει σημαντική σημασία κατά την διατύπωση της
πρότασης, αλλά και κατά την αξιολόγηση της.
Στον αστικό χώρο οι προκλήσεις αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών της κρίσης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, της αστικής φτώχειας και του
αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης υποβάθμισης των αστικών περιοχών,
μέσα από τη στοχευμένη αποκατάσταση του οικονομικού ιστού, την ανάπλαση του αστικού
περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε οικονομία και κοινωνία αποδοτικής
χρήσης των πόρων.
Όσον αφορά τις περιαστικές περιοχές, ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η προώθηση της αρχής
της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον ενδιάμεσο χώρο, στη διεπαφή αστικού με αγροτικό
χώρο, συνδυάζονται οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τις αγροτικές και
αστικές περιοχές με έμφαση στην πολύπλευρη στήριξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ συνίστανται στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και πολυτομεακής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, για μια
συγκεκριμένη περιοχή που καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τα προβλήματα και
να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, από Ομάδες Τοπικής Δράσης στις οποίες
συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι τοπικοί φορείς και ιδιώτες.
Η αστική ΤΑΠΤΟΚ παρέχει τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προκλήσεων που παρουσιάζονται στις πόλεις και για την αξιοποίηση του αναξιοποίητου
δυναμικού των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη
συμβολή τους στην ανάπτυξη.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, σε συνάφεια με την στρατηγική του
Δήμου Ιωαννιτών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και αξιοποιώντας το «εργαλείο»
ΤΑΠΤοΚ, ανέπτυξε την παρούσα Στρατηγική, με δράσεις χρηματοδοτούμενες από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κεντρικός Στόχος της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
του Δήμου Ιωαννιτών είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ενίσχυση της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι σχέσεις που διαμορφώνουν την αρχιτεκτονική της
στρατηγικής και των παραμέτρων που την εξειδικεύουν και τη διαμορφώνουν:
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Στρατηγική - Κεντρικός
Στόχος

Στρατηγικοί Στόχοι

Ομάδες Δράσεων

Ενδεικτικές Δράσεις

Η λογική της στρατηγικής που αναπτύσσεται μέσω της ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών δομείται
στα ακόλουθα επίπεδα:
Σε Στρατηγικούς Στόχους (Σ.Σ.), οι οποίοι εκφράζουν τον κεντρικό στόχο και
εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Σε Άξονες Παρέμβασης (Α.Π.), οι οποίοι εξειδικεύουν τη στρατηγική.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι είναι:
ΣΣ1:

Ενίσχυση της απασχόλησης

ΣΣ2:

Ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτούρας

ΣΣ3:

Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Οι Ομάδες Δράσεων είναι:
Ομάδα 1

Ολοκληρωμένες δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων

Ομάδα 2

“Άυλα Φυτώρια” επιχειρηματικών ιδεών

Ομάδα 3

Ενίσχυση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άρση
εμποδίων για την ένταξη τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή

Ομάδα 4

Τεχνική υποστήριξη
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
Η παρούσα Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ-ΕΚΤ, και οι στόχοι της που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενο
κεφάλαιο, δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό κείμενο στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Αντιθέτως,
έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη και σε συνάφεια με άλλες ευρωπαϊκές, εθνικές,
περιφερειακές ή υπο-περιφερειακές στρατηγικές ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή με τις
άλλες στρατηγικές.
Η Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ στην περιοχή της ΒΑΑ του Δήμου
Ιωαννιτών που θα υλοποιήσει η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ-ΑΑΕ
ΟΤΑ βρίσκεται σε συνάφεια με:

Α

Την Στρατηγική «Ευρώπη 2020», μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσει την κρίση και να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας, και
ειδικότερα με τους στόχους της για την προαγωγή μιας ανάπτυξης:
έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτομία
βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα και
χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και
στη μείωση της φτώχειας.

Β

Το «αναπτυξιακό όραμα» της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι η «Αξιοβίωτη,
αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής 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» και
ειδικότερα με το γενικό στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφερειακής Αρχής 2015-2019 μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Τοπική Οικονομία &
Απασχόληση».

Γ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και ειδικότερα με τον 5ο Στρατηγικό
Στόχο για την «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση
διακρίσεων».

Δ

Την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου, η
οποία, μεταξύ άλλων, εστιάζει και στους τομείς:
Πρωτογενής τομέας – μεταποίηση – αγροδιατροφή – γαστρονομία
Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία

Ε

Την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, η οποία έχει ως ομάδες
υψηλής προτεραιότητας τους ανέργους, τον μη οικονομικά ενεργό πληθυσμό, τους
ανασφάλιστους-χωρίς ταμείο υγείας, και τους απασχολούμενους που διαβιούν με
εισόδημα στα όρια της φτώχειας, και ειδικότερα με τον Στρατηγικό Στόχο 4: Πρόσβαση στην
αγορά εργασίας και τον Ειδικό Στόχο 4.2: Αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού για την
πρόσβαση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων.
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει θέσει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(Β.Α.Α.) την «Ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης ευρωπαϊκής
αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική
Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».
Το σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών υποστηρίζει μια
στρατηγική προώθησης εκείνων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και
προοπτικών – ευκαιριών ανάδειξής τους που θα προσδώσουν στα Γιάννενα τη δυνατότητα
ανάδειξής τους σε μείζον αστικό κέντρο και εθνικό πόλο ανάπτυξης στα πλαίσια του
σχεδιασμού του εθνικού χώρου, καθώς και σε ιδιαίτερο κόμβο του ευρωπαϊκού αστικού
συστήματος στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε.
Η παρούσα Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ που θα εφαρμοστεί στην
περιοχή της ΒΑΑ Ιωαννίνων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ΒΑΑ. Το Σχέδιο Δράσης,
όπως παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο, έχει συνέργειες με τον Άξονα 4 της ΒΑΑ
«Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της
φτώχειας και των διακρίσεων» και είναι συμπληρωματικό ως προς τους Στρατηγικούς
Στόχους 4 «Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, μέσω
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» και 5
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσω
ενεργητικών πολιτικών καθώς και προληπτικών μέτρων» της ΒΑΑ.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο βαθμός συνέργειας και
συμπληρωματικότητας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ με τους τύπους δράσεων του Ειδικού
Στόχου 4.2 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση του τοπικού πληθυσμού με
έμφαση στις ευπαθείς ομάδες» της ΒΑΑ. Σημειώνεται ότι η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ αποτελεί το
«όχημα» υλοποίησης του Τύπου Δράσης 4.2.4 «Τοπικά προγράμματα για την ενίσχυση της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας» της ΒΑΑ.
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Μήτρα Συνεργειών και Συμπληρωματικότητα της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ με τη Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών
Τύποι Δράσεων
ΒΑΑ

Ομάδα Δράσεων
ΤΑΠΤοΚ - ΕΚΤ
1η: Ολοκληρωμένες
δράσεις για την
υποστήριξη των
ανέργων
2η: “Άυλα Φυτώρια”
επιχειρηματικών
ιδεών
3η: Ενίσχυση της
απασχόλησης των
ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων
και άρση εμποδίων
για την ένταξη τους
στην οικονομική και
κοινωνική ζωή

4.2.1
Προγράμματα
απασχόλησης
ανέργων με
υψηλά τυπικά
προσόντα

4.2.2
Στοχευμένες
παρεμβάσεις για
την ένταξη στην
αγορά εργασίας
ευπαθών ομάδων

4.2.3
Προώθηση του
θεσμού της
κοινωνικής
οικονομίας στο
Δήμο Ιωαννιτών

+

+

+

✓

+

✓

++

✓

++
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η προτεινόμενη στρατηγική χαρακτηρίζεται από καινοτόμα στοιχεία. Η αντιμετώπιση των
τοπικών προκλήσεων με την υιοθέτηση της εκ των κάτω (bottom-up) προσέγγισης στη
διαμόρφωση της στρατηγικής αποτελεί μια νέα αντιμετώπιση σε σχέση με τις υφιστάμενες
μεθόδους και λύσεις που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν σε τοπικό επίπεδο στους τομείς
ενδιαφέροντος της στρατηγικής και ειδικότερα στις συγκεκριμένες δράσεις της.
H bottom-up προσέγγιση είναι μια συμμετοχική διαχείριση, στην οποία με κατεύθυνση από
την βάση ξεκινάει μια διαδικασία με διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να
εντοπιστούν προτεραιότητες, κατάλληλες προτάσεις και ρυθμίσεις υλοποίησης που θα
είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Έτσι εξασφαλίζεται η αειφορία
μέσα από την ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων και την κοινωνική νομιμοποίησησυναίνεση του σχεδιασμού, ώστε στη συνέχεια να μεταδοθούν και να λαμβάνονται υπόψη
σε υψηλότερα επίπεδα.
Ο δημοκρατικός αυτός σχεδιασμός της προτεινόμενης στρατηγικής περιλαμβάνει λοιπόν
νέους τρόπους δράσης σε τοπικό επίπεδο, βρίσκει νέους τρόπους κινητοποίησης και
αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων της κοινότητας, αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ
διαφορετικών παραγόντων και τομέων, ενώ ταυτόχρονα η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει
αντίκτυπο στις αλλαγές που θέλει να επιφέρει η κοινότητα, ακριβώς επειδή πηγάζει από τις
δικές της επιθυμίες και ανάγκες.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σημαντικό στοιχείο της προσέγγισης των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων είναι η διαβούλευση και η προσαρμογή των τοπικών
προγραμμάτων στις ειδικότερες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης.
Η ομάδα σύνταξης του τοπικού προγράμματος αφού έλαβε υπόψη της τόσο τις απαιτήσεις
του προγράμματος όσο και τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης
περιοχής παρέμβασης, κατέληξε σε μία πρόταση η οποία τέθηκε σε διαβούλευση.
Για τον καθορισμό της Στρατηγικής πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαβουλεύσεις:
Α/Α ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1η
Αίθ.
29-11-2017
Μέλη της ΟΤΔ
Συνεδριάσεων
Γ.Γ. Δήμου
της ΗΠΕΙΡΟΣ
Ιωαννιτών
ΑΕ
Προϊστάμενος Γρ.
Προγραμματισμού
Δήμου Ιωαννιτών
2η

Αίθ.
5-12-2017
Συσκέψεων Δ.
Ιωαννιτών

3η

Αίθ.
6-12-2017
Συσκέψεων Δ.
Ιωαννιτών

Μέλη της ΟΤΔ
Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού
Γρ.
Προγραμματισμού
Δήμου
Μονάδα
Καινοτομίας
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Μέλη της ΟΤΔ
Γρ.
Προγραμματισμού
Δήμου

ΘΕΜΑΤΑ
Ανάλυση
προδιαγραφών
ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ
Ενδεικτικές δράσεις
τύπου ΕΚΤ
Συμπληρωματικότητα
– συνέργεια με ΒΑΑ
Συμπληρωματικότητα
– συνέργεια
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚΕΚΤ με ΒΑΑ
Κεντρική
και
στρατηγική στόχευση

Στρατηγικοί και Ειδικοί
Στόχοι Στρατηγικής
Προτεινόμενες
ομάδες-στόχοι
Συνέργεια με ΒΑΑ

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαβούλευσης, ακολούθησαν δύο
διαβουλεύσεις επί της συνολικής Στρατηγικής και των δράσεων αυτής:
Α/Α ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1η
Αίθ.
12-12-2017
Μέλη της ΟΤΔ
Συνεδριάσεων
Γρ.
της ΗΠΕΙΡΟΣ
Προγραμματισμού
ΑΕ
Δήμου Ιωαννιτών
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Συνεταιριστική
Τράπεζα Ηπείρου
Επιμελητήριο
Ιωαννίνων
Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ περιοχής ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών
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2η

Αίθ.
14-12-2017
Συσκέψεων Δ.
Ιωαννιτών

Μέλη της ΟΤΔ
Γρ.
Προγραμματισμού
Δήμου Ιωαννιτών
Σωματείο Ατόμων
με Αναπηρία της
Ν.Α. Ιωαννίνων

Στρατηγικοί Στόχοι
Δράσεις Στρατηγικής
Προτάσεις / Έγκριση
επί
του
Σχεδίου
Στρατηγικής

Στις δύο διαβουλεύσεις παρουσιάστηκε η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ με χρηματοδότηση από το
ΕΚΤ που θα υλοποιήσει η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών και εκφράστηκε η ικανοποίηση και η έγκριση των φορέων
επί του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, το κείμενο της Στρατηγικής τέθηκε και προς ηλεκτρονική
διαβούλευση μέσω της
ιστοσελίδας της ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕ.

Με την ολοκλήρωση των
διαβουλεύσεων και την
οριστικοποίηση
της
προτεινόμενης
Στρατηγικής πάρθηκε η υπ’
αριθμ.
407/15-12-2017
απόφαση από το Δ.Σ. της
Ήπειρος Α.Ε. με την οποία
εγκρίθηκε η Στρατηγική
ΤΑΠΤοΚ με την οποία η
Ο.Τ.Δ. της Ήπειρος Α.Ε. θα συμμετάσχει στην υπ’ αριθμ. 1984/15-11-2017 πρόσκλησης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
Στο Παράρτημα επισυνάπτονται οι προσκλήσεις για διαβούλευση, παρουσιολόγια
επιτόπιων διαβουλεύσεων και οι αναφορές-πρακτικά των διαβουλεύσεων.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η ΤΑΠΤΟΚ είναι ένα επιμέρους χρηματοδοτικό εργαλείο προς χρήση σε υπό-περιφερειακό
επίπεδο, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη σε
τοπικό επίπεδο.
Η ΤΑΠΤΟΚ δεν έχει τους ίδιους στόχους σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η σωστή
στοχοθέτηση για κάθε μία περιοχή έχει σημαντική σημασία κατά την διατύπωση της
πρότασης, αλλά και κατά την αξιολόγηση της.
Στον αστικό χώρο οι προκλήσεις αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών της κρίσης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, της αστικής φτώχειας και του
αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης υποβάθμισης των αστικών περιοχών,
μέσα από τη στοχευμένη αποκατάσταση του οικονομικού ιστού, την ανάπλαση του αστικού
περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε οικονομία και κοινωνία αποδοτικής
χρήσης των πόρων.
Όσον αφορά τις περιαστικές περιοχές, ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η προώθηση της αρχής
της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον ενδιάμεσο χώρο, στη διεπαφή αστικού με αγροτικό
χώρο, συνδυάζονται οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τις αγροτικές και
αστικές περιοχές με έμφαση στην πολύπλευρη στήριξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων.
Η αστική ΤΑΠΤΟΚ παρέχει τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
προκλήσεων που παρουσιάζονται στις πόλεις και για την αξιοποίηση του αναξιοποίητου
δυναμικού των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη
συμβολή τους στην ανάπτυξη.
Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ που θα εφαρμόσει η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στην περιοχή της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Ιωαννίνων, «Τοπικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της
Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας» δομείται σε τρείς ομάδες δράσεων. Πιο
αναλυτικά:
1η Ομάδα Δράσεων: Ολοκληρωμένες δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων
Το πρώτο πλέγμα δράσεων αποτελεί οριζόντια παρέμβαση που απευθύνεται σε άνεργους
με στόχο την πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία τους για ένταξή ή επανένταξή στην
αγορά εργασίας.
Γενικές κατηγορίες δράσεων αποτελούν:
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή διείσδυση στον πληθυσμό στόχο,
Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων, ώστε αφενός να
ενεργοποιηθούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στις λοιπές δράσεις των
παρεμβάσεων, αφετέρου για να υποστηριχθούν με κατάλληλες υπηρεσίες όπως
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επαγγελματική συμβουλευτική, business plan, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
κ.λ.π,
Η παροχή στοχευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής μέσω διασύνδεσης με την
τοπική επιχειρηματική πραγματικότητα,
Η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού mentoring,
Η οργάνωση θεματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων,
Δικτύωση για τη μόχλευση πόρων που επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Οι στόχοι των προτεινομένων παρεμβάσεων:
Η μείωση της ανεργίας,
Η ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων για την διευκόλυνση
της ένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας,
Η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων.
Συνολικός Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) ομάδας δράσεων: 400.000,00€
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021
Ωφελούμενοι:
Άνεργοι
Άνεργοι Πτυχιούχοι
1η Δράση: «Ημέρες καριέρας»
Περιγραφή: Οι «Ημέρες Καριέρας» θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
γνωρίσουν και να συζητήσουν για τις επαγγελματικές τους προοπτικές, με υπεύθυνους
επιλογής προσωπικού και εκπροσώπους τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης
μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στην εκπαίδευση, για
προγράμματα κατάρτισης και νέα μεταπτυχιακά, από τους πιο γνωστούς εκπαιδευτικούς
φορείς, να γνωρίσουν τα νέα start-ups της αγοράς και τους επιχειρηματίες τους, καθώς και
να παρακολουθήσουν δωρεάν ενδιαφέροντα σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις για
την εργασία και την επιχειρηματικότητα.
Στόχος: Η δράση που κινείται γύρω από τους βασικότερους πυλώνες της αγοράς «Εργασία,
Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα», στοχεύει να φέρει σε επικοινωνία τους ανέργους
νέους με τις εταιρίες, τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και τους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, που συνολικά απαρτίζουν την αγορά εργασίας.
2η Δράση: «Ημέρες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας»
Περιγραφή: Η δράση εντάσσεται μεθοδολογικά στις πλατφόρμες ανοικτής καινοτομίας, με
την ευρεία έννοια, και ουσιαστικά ξεπερνάει χωρίς να καταργεί την αντίθεση των
προσεγγίσεων της ώθησης της τεχνολογίας - έλξης της ζήτησης.
Στόχος: Από τη μία πλευρά να φέρει σε επαφή τους νέους ανθρώπους με την
επιχειρηματική πραγματικότητα και από την άλλη να αναπτύξει δεσμούς ανάμεσα στους
επιχειρηματίες και τους ανθρώπους της έρευνας και της επιστήμης. Στις ημέρες
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καινοτομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, νέες επιχειρήσεις (start - ups),
ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις και πολίτες. Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται είναι: η
προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων στην κατεύθυνση
να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι και με επιχειρηματική αντίληψη, η δημιουργία
πραγματικών επαφών ανάμεσα σε επιχειρηματίες και ερευνητές.
3η Δράση: Ανοιχτές Κοινότητες Καινοτομίας
Περιγραφή: Οι κοινότητες καινοτομίας απευθύνονται σε ανέργους για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων τους. Η ανοιχτή κοινότητα καινοτομία αναφέρεται σε μια διαδικασία
αμοιβαίας και κοινής απόκτησης γνώσης μεταξύ ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα
για κάποιο θέμα ή αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, συνυπάρχουν σε ομάδα και
συνεργάζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα για να ανταλλάξουν ιδέες, να βρουν λύσεις
και να αναπτύξουν καινοτόμες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα προστεθούν
εξειδικευμένοι σύμβουλοι που θα καθοδηγούν-συμβουλεύουν το νέο άνεργο: για την
ίδρυση και την ανάπτυξη της επιχείρησης του, την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου
και κυρίως στην αξιολόγηση του με βάση τη γνώση της αγοράς, το επιχειρηματικό μοντέλο
και τα οικονομικά στοιχειά, τις δυνατότητες χρηματοδότησης κ.λ.π
Οι δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για εύρεση εργασίας με στοχευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα,
Συμβουλευτική υποστήριξη για την ίδρυση επιχειρήσεων (business plan, νομική και
λογιστική υποστήριξη κ.λ.π),
Ημέρες καινοτομίας οι οποίες να έχουν θεματικές: σεμινάρια, career days,
matchmaking day, matchmaking competition, matchmaking missions,
Δημιουργία ομάδων εργασίας για ανάπτυξη, διάχυση και υλοποίηση επιχειρηματικών
σχεδίων,
Ημερίδες με παρουσιάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας,
Networking events για την δικτύωση των μελών.
Στόχος: Οι συμμετέχοντες και ωφελούμενοι να:
Δικτυώνονται,
Υιοθετούν και εφαρμόζουν καινοτομίες και best practices,
Διευρύνουν και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία τους,
Ανιχνεύουν καινοτομίες και best practices που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στην
δουλειά τους,
Συμμετέχουν στην ζωή της αγοράς και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία τους,
Προωθούν την δημιουργία και υλοποίηση καινοτομιών,
Υποστηρίζουν τις ανάγκες της αγοράς,
Ανιχνεύουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δικτυώνονται με
δυνητικούς εργοδότες.
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2η Ομάδα Δράσεων: “Άυλα Φυτώρια” επιχειρηματικών ιδεών
Το δεύτερο πλέγμα δράσεων θα αποτελέσει μια διαδικασία άυλου φυτωρίου νεανικής και
όχι μόνο επιχειρηματικότητας μέσα από τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους νέους, με
τη βοήθεια μεντόρων, να αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Για τις καλύτερες
από αυτές και γι’ αυτές που έχουν δυνατότητες στην αγορά προτείνεται η παροχή
υπηρεσιών προθερμοκοιτίδας. Οι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες θα λαμβάνουν
εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη τόσο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
όσο – και κυρίως – στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας, στην υιοθέτηση
επιχειρηματικού μοντέλου, την προετοιμασία και ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου
και την εξεύρεση χρηματοδότησης. Προτείνεται συνέργεια με την επιτυχημένη δράση του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ‘Οδύσσειες Καινοτομίας’. Επιπλέον με στόχο την προώθηση του
επιχειρηματικού πνεύματος προτείνεται η διεξαγωγή hackathon και διαγωνισμών
επιχειρηματικότητας.
Συνολικός Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) ομάδας δράσεων: 350.000,00€
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021
Ωφελούμενοι:
Άνεργοι
Άνεργοι Πτυχιούχοι
1η Δράση: Εργαλείο διάγνωσης και ανατροφοδότησης σχετικά με την αγορά εργασίας στο
Δ. Ιωαννιτών
Ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου αστικού κέντρου, με σκοπό να
αποτελεί τον κύριο πόλος της ΒΔ Ελλάδας με σημαντική θέση στην Ελλάδα αλλά και με
δυνατότητες εξωστρέφειας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο , το φυσικό περιβάλλον, η ιστορία, η
παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
περιοχής. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών και
κοινωνιών. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προώθηση της καινοτομίας, η
ενίσχυση της απασχόλησης και η στήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, η προώθηση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας αποτελούν στόχους της
δημοτικής αρχής αλλά και εργαλεία ανάπτυξης της οικονομίας και στήριξης της κοινωνίας
της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός εργαλείου διάγνωσης και
ανατροφοδότησης σχετικά με την απασχόληση-επιχειρηματικότητα στο Δ. Ιωαννιτών το
οποίο θα επικαιροποιείται ανά εξάμηνο ώστε να παράγει δυναμικά αποτελέσματα.
Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται η δημιουργία Focus Groups (FG) Επιχειρηματικότητας τα
οποία δίνουν την άποψη των επιχειρηματιών / εν δυνάμει επιχειρηματιών τόσο για τις
ανάγκες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν:
FG1. νέες τεχνολογίες και την καινοτομία
FG2. ελεύθεροι επαγγελματίες
FG3. μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής
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FG4. τουρισμός (περιλαμβανομένων ενδεχόμενων περιπτώσεων επιχειρηματικότητας στον
πολιτισμό
Στόχος: Η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς και η ανατροφοδότηση με τα
τρέχοντα δεδομένα ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
2η Δράση: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ανέργων μέσα από ολοκληρωμένη
συμβουλευτική καθοδήγηση: Mentoring and coaching».
Περιγραφή: Αναπτύσσονται δράσεις ολοκληρωμένου προγράμματος mentoring & coaching
για την υποστήριξη ανέργων και υποψήφιων επιχειρηματικών σχημάτων με συμβουλευτική
καθοδήγηση από μέντορες και επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία
τους και τις συμβουλές τους. Το mentoring-coaching θα λαμβάνει μορφή εξατομικευμένης
προσέγγισης και υποστήριξης τόσο σε τεχνικά όσο και σε διοικητικά πεδία. Η συνεχής
παρουσία του μέντορα στις καθημερινές εργασίες των ατόμων ή των σχημάτων που θα
αιτηθούν υποστήριξης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δεδομένου του γεγονότος, πως ο μέντορας
δύναται να εργάζεται εκτός της περιοχής παρέμβασης. Συνεπώς, προτείνεται να εξετασθεί
η δυνατότητα λειτουργίας ψηφιακής πλατφόρμας mentoring, η οποία θα δημιουργηθεί με
στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών e-mentoring φιλοξενώντας,
απομακρυσμένα, μέντορες και καθοδηγούμενους (mentees). Η πλατφόρμα θα λειτουργεί
ως σημείο ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου, θα προβάλλει το εγχείρημα και τη συνολική
δραστηριότητα.
Στόχος: Η καθοδήγηση των ωφελούμενων, προκειμένου να προσανατολίσουν τις
επαγγελματικές/εργασιακές τους επιδιώξεις, και να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις
δεξιότητές τους.
3η Δράση: Matchmaking ioannina
Περιγραφή: Το Matchmaking ioannina αναφέρεται σε:
Matchmaking Days: Περιλαμβάνει προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε οργανωμένο
χώρο, οι οποίες θα εστιάζουν σε συγκεκριμένο θεματικό τομέα και στις οποίες θα
γίνονται σεμινάρια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
Matchmaking Competitions: Ημερήσιες εκδηλώσεις επιχειρηματικών διαγωνισμών σε
οργανωμένο χώρο, οι οποίες θα διοργανώνονται στο πρότυπο ταχέων παρουσιάσεων.
Η μέθοδος βαθμολογίας, οι κριτές και τα έπαθλα θα καθορίζονται από την Επιτροπή.
Στα Matchmaking Competitions δύναται να περιλαμβάνονται και άλλου τύποι
διαγωνισμών όπως HACKATHON, διαγωνισμοί καινοτομίας κ.τλ.
Matchmaking Missions: Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικούς
διαγωνισμούς του εξωτερικού σε θεματικούς τομείς. Η επιλογή των θεματικών τομέων
θα γίνεται από την Επιτροπή, η οποία θα προσκαλεί ενδιαφερόμενους και υφιστάμενες
επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αποστολές δικτύωσης.
Στόχος: Οι δράσεις Matchmaking έχουν διττό χαρακτήρα. Στοχεύουν αφενός στη δικτύωση
μεταξύ των ενδιαφερομένων και αφετέρου στη μεταφορά γνώσης και επιχειρηματικού
παραδειγματισμού μέσω των επιχειρηματιών και των ακαδημαϊκών
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3η ομάδα δράσεων: Ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άρση εμποδίων για
την ένταξη τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες
εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται
από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:
α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική,
αισθητηριακή),
β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,
γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.
Στο πλαίσιο του άξονα θα αναπτυχθούν δράσεις για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων
τους, για δημιουργία, λειτουργικότητα, εκπαίδευση και για άρση των εμποδίων ένταξη του
στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ενδεικτικά, οι δράσεις αναφέρονται σε:
Υποστήριξη μέσω mentoring για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Στόχος:
Άρση των εμποδίων ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και
της κοινωνικής τους ένταξης,
Αύξηση της απασχολησιμότητας
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.
Συνολικός Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) ομάδας δράσεων: 100.000,00€
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021
Ωφελούμενοι:
Άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),
Άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,
Ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.
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4η ομάδα δράσεων: Τεχνική Υποστήριξη
ΔΡΑΣΗ 1: Αμοιβές προσωπικού για τη λειτουργία της ΟΤΔ
Η συγκεκριμένη κατηγορία δράση καλύπτει τη λειτουργία της ΟΤΔ όσο αφορά τις αμοιβές
του μόνιμου προσωπικού που θα χρειαστούν για τη λειτουργία και την επίτευξη του
σκοπού της
ΔΡΑΣΗ 2: Λειτουργικές δαπάνες και δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης, δημοσιότητας και
δικτύωσης της ΟΤΔ
Η συγκεκριμένη υπο- δράση προβλέπει τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της ΟΤΔ πλην
της απασχόλησης του προσωπικού.
Δύναται να χρηματοδοτηθούν οι εξής ενδεικτικές κατηγορίες εξόδων:
Λογαριασμοί π.χ. τηλεφωνίας, αλληλογραφίας κ.α.
Αναλώσιμα υλικά
Γραφική ύλη
Λοιπά λειτουργικά
Η συγκεκριμένη δράση αφορά επίσης στις δραστηριότητες εμψύχωσης των δικαιούχων του
προγράμματος, της υποστήριξης, της δημοσιότητας και της δικτύωσης από την πλευρά της
ΟΤΔ.
Δύναται να χρηματοδοτηθούν οι εξής ενδεικτικές δραστηριότητες:
Ενέργειες πληροφόρησης για την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική
Ενημερωτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, φυλλάδια, ιστοσελίδα
Προώθηση και στήριξη της προετοιμασίας έργων και προτάσεων χρηματοδότησης από
το πρόγραμμα
Εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το
πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης
Ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων
που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός ομάδας δράσης: 150.000,00€
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. (ΟΤΔ), συστάθηκε από το
αρμόδιο όργανο του φορέα Ομάδα Έργου αποτελούμενη από τα κάτωθι στελέχη της
εταιρείας:
Αριστοτέλη Σταγκίκα, οικονομολόγο
Καλλιόπη Ζαβογιάννη, κοινωνιολόγο
Δημήτρη Παντούλη, πολιτικό μηχανικό ΤΕ- τεχνικό Η/Υ
Ευάγγελο Χρύση, οικονομολόγο
Συντονιστής της Ομάδας έργου ορίζεται ο κ Αριστοτέλης Σταγκίκας.
Τα ανωτέρω στελέχη θα απασχολούνται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση στην
υλοποίηση της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ, ανάλογα με τις ανάγκες αυτού.
Η ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος,
βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) για την
διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
Καθορισμός μιας χωρίς διακρίσεις και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και
αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, που αποτρέπουν τις
συγκρούσεις συμφερόντων, που διασφαλίζουν ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% των
ψήφων στις αποφάσεις επιλογής προέρχονται από εταίρους οι οποίοι δεν είναι
δημόσιες αρχές και που επιτρέπουν την επιλογή με γραπτή διαδικασία.
Ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν
πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον αφορά τη
διαχείριση έργων.
Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του προγράμματος
καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης αυτού.
Εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος.
Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την
υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους/ωφελούμενους.
Παραλαβή και αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων, επιλογή των
πράξεων που θα ενισχυθούν, ενημέρωση αυτών για την έγκριση ή απόρριψη των
προτάσεων τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης.
Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων
στο τοπικό πρόγραμμα πράξεων.
Υποβολή στους αρμόδιους φορείς των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
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Ενημέρωση της ΕΥΔ αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους
όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.
Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων κάθε πράξης καθώς και πλήρους αρχείου με όλα
τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του προγράμματος.
Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμόδιων οργάνων και συμμόρφωση
στα αποτελέσματα αυτών.
Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης στην δράση και τις αποφάσεις
της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους, κλπ)
Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.
Καταχώρηση στοιχείων στα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ)

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές
διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) που εφαρμόζει η
Εταιρεία.
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Στρατηγικής θα συσταθούν Επιτροπές Αξιολόγησης των
υποβληθέντων προτάσεων, Ενστάσεων, και Παραλαβής & Ελέγχου του έργου των
δικαιούχων/αναδόχων, οι οποίες θα αποτελούνται από διαφορετικά άτομα (στελέχη της
εταιρείας) ώστε να εξασφαλίζεται και να προκύπτει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και να
αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων.
Υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του έργου (τοπικού προγράμματος) είναι το Τμήμα
Διοικητικού – Οικονομικού και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σχετική διαδικασία του
ISO 9001:2015 που εφαρμόζεται.
Τέλος, επειδή το Δ.Σ. ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής
του ΤΑΚΤοΚ-ΕΚΤ δεν πληροί τους όρους της πρόσκλησης, με υπ. αριθμ. 406/29-11-2017
πρακτικό του ΔΣ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ορίστηκε ως Επιτροπή Λήψης Αποφάσεων η Επιτροπή
Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) που αποτελείται από τους εξής φορείς:
Δήμος Ιωαννιτών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Το Δ.Σ. εκχώρησε στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) όλες τις
αρμοδιότητές του προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της
Στρατηγικής του ΤΑΚΤοΚ-ΕΚΤ. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) θα
αποφασίζει, θα ελέγχει και θα εγκρίνει κάθε διαδικασία υλοποίησης του τοπικού
προγράμματος. Επίσης, θα λειτουργεί αυτόνομα ώστε να εξασφαλίζεται με ευέλικτο τρόπο
η απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος
ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ.
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Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΔΠ είναι
οι εξής:
Εγκρίνει το τελικό περιεχόμενο της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ, όπως αυτό θα προκύψει
κατά τις τεχνικές συσκέψεις με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας
Ηπείρου.
Τροποποιεί - αναμορφώνει την Στρατηγική, εφ’ όσον απαιτείται και σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής
του.
Εγκρίνει το πρόγραμμα ευρείας δημοσιοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του πληθυσμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Στρατηγικής και δημοσιοποιεί τα
τελικά αποτελέσματα των επιπτώσεων και των δεικτών ανάπτυξης της Στρατηγικής.
Ορίζει επιτροπή/ές αξιολόγησης, ενστάσεων και παρακολούθησης, ελέγχου και
παραλαβής των έργων του προγράμματος.
Παραλαμβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί των πορισμάτων των επιτροπών
αξιολόγησης και ενστάσεων.
Εγκρίνει τους φακέλους υποψηφιότητας των τελικών δικαιούχων και την βαρύτητα των
κριτηρίων αξιολόγησης, πριν τη δημοσιοποίησή τους από την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
Εγκρίνει τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων
από τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους.
Εγκρίνει τους τελικούς δικαιούχους πράξεων με βάση την εισήγηση της επιτροπής/ών
αξιολόγησης.
Ενημερώνει τους υποψήφιους δικαιούχους για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής
τους.
Δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
υποψηφίων.
Παρακολουθεί μέσω της ΟΤΔ, τους τελικούς δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των
υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, για την εξασφάλιση της ορθής και κανονικής
εκτέλεσης των ενταγμένων στο τοπικό πρόγραμμα πράξεων.
Αποφασίζει για την ένταξη νέων έργων ή την απένταξη έργων λόγω αντισυμβατικής
συμπεριφοράς ή άλλης νόμιμης αιτίας.
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις της Στρατηγικής.
Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων-χρηματοροών, όπως
αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις.
Συνάπτει τις επιμέρους συμβάσεις με τους τελικούς δικαιούχους των δράσεων της
Στρατηγικής.
Μεριμνά για το άνοιγμα των απαιτούμενων τραπεζικών λογαριασμών για το
πρόγραμμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.
Για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Δ.Π. μπορεί να συστήνει
ομάδες εργασίας ή να προσφεύγει σε εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη
διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί ειδικών θεμάτων, τον σχεδιασμό ενημερωτικού
υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων, την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης –
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ευαισθητοποίησης - δημοσιοποίησης, την σύνταξη εκθέσεων κλπ., σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων εφαρμογής του προγράμματος.
Παρέχει στους αρμόδιους φορείς κάθε απαιτούμενο στοιχείο σχετικά με την εφαρμογή
της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ.
Αποδέχεται και διευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρμόδιων οργάνων και
συμμορφώνεται με τα αποτελέσματα αυτών.
Τηρεί αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης στη δράση και στις αποφάσεις της που
σχετίζονται με ενδιαφερόμενους.
Εφαρμόζει σε συνεχή βάση πρακτικές αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και τηρεί και
παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση, όταν της
ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
Συνεργάζεται μόνιμα και εποικοδομητικά με τις περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων και έργων του προγράμματος.
Η Ε.Δ.Π. στηρίζεται στην στελεχιακή δομή της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ της Ο.Τ.Δ. για
την επίτευξη του έργου της.
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ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δράσεις της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ της ΒΑΑ Ιωαννίνων θα χρηματοδοτηθούν από την
Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων» του Άξονα 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και
καταπολέμηση διακρίσεων» του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με πόρους του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Στρατηγικής ανέρχεται στο ένα
εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) και αναλύεται ως εξής:
Α/Α Ομάδα Δράσης
1
Ολοκληρωμένες δράσεις
για την υποστήριξη των
ανέργων
2
“Άυλα Φυτώρια”
επιχειρηματικών ιδεών
3
Ενίσχυση των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και
άρση εμποδίων για την
ένταξη τους στην
οικονομική και
κοινωνική ζωή
4
Τεχνική Υποστήριξη
Σύνολο

2018

2019

2020

2021

50.000

120.000

120.000

110.000

30.000

110.000

110.000

100.000

30.000

35.000

35.000

37.500
297.500

37.500
302.500

37.500
282.500

37.500
117.500
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ΔΕΙΚΤΕΣ
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής θα γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών
Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής μπορούν
να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:
Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων.
Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας
δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα
χρονικό διάστημα.
Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας, τα οποία στην αρχή κάθε
έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται (επιχειρησιακοί στόχοι).
Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων.
Για την παρακολούθηση των στόχων αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους
οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι
κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν
(άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του
εσωτερικού περιβάλλοντος και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια
υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων προκειμένου
να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Σε συνάφεια με τους κανονισμούς της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τον ΠΕΠ
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Δείκτες εκροών για τις προτεινόμενες δράσεις
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ID
CO01

ΔΕΙΚΤΗΣ
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
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Δείκτες Αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων .
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ID
Τ1635

ΔΕΙΚΤΗΣ
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη
της συμμετοχής τους
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