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Τι είναι ΒΑΑ
Πώς προκύπτει
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ΕΣΠΑ

ΠΕΠ

ΟΧΕ
ΒΑΑ

ΕΤΠΑ ΕΚΤ
Ταμείο 

συνοχήςΕ.Ε.

Χώρα

Περιφέρεια

Τοπικό 

επίπεδο

ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ



 Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη:

– επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων στο ορισμένο χωρικό επίπεδο

– στοχεύει στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνεργιών για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση, την απόκτηση ανταγωνιστικότητας 

και την καταπολέμηση της ανεργίας

 Εργαλεία εφαρμογής της είναι: οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

(ΟΧΕ), η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και η Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

 Η ΒΑΑ θα εφαρμοστεί στον Δήμο Ιωαννιτών, ο οποίος είναι ο μοναδικός 

δήμος που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΠΑ (πληθυσμός 

>70.000 κατοίκων).
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Τι είναι ΒΑΑ
Γενικά στοιχεία

ΒΑΑ ΟΧΕ
Ολοκλη-
ρωμένη
Χωρική 

Ανάπτυξη



 Ωφελούμενοι:

– Πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών

– Ευπαθείς Ομάδες (άνεργοι, απειλούμενοι με φτώχεια, ΑμεΑ κλπ.).

– Επισκέπτες του Δήμου

– Επιχειρήσεις 

 Δικαιούχοι:

– Δήμος Ιωαννιτών

– Περιφέρεια Ηπείρου

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς προτεραιότητας της 

περιφερειακής οικονομίας

4

Τι είναι ΒΑΑ
Γενικά στοιχεία



 Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε πρόσκληση προς τον Δήμο 

Ιωαννιτών για την υποβολή πρότασης για Στρατηγική ΒΑΑ στο πλαίσιο 

του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.

 Οι πόροι που διατίθενται από το ΠΕΠ για τον σκοπό αυτό ανέρχονται 

σε 30,7 εκ. € εκ των οποίων:

– 27,3 εκ. € θα αφορούν δράσεις ΕΤΠΑ

– 3,4 εκ. € θα αφορούν δράσεις ΕΚΤ

 Η Στρατηγική ΒΑΑ θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που 

διατίθεται μέσω ΠΕΠ, αλλά θα αφορά παρεμβάσεις β’ προτεραιότητας 

οι οποίες δύναται  να χρηματοδοτηθούν:

– είτε από το ΠΕΠ εφόσον το κόστος των κύριων παρεμβάσεων είναι 

μικρότερο του προϋπολογιζόμενου

– είτε από άλλα ΕΠ μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
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Τι είναι ΒΑΑ
Στρατηγική ΒΑΑ και ΠΕΠ Ηπείρου
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Τι είναι ΒΑΑ
Στρατηγική ΒΑΑ και ΠΕΠ Ηπείρου

ΒΑΑ

Ε.Π.
30,7 εκ. €

ΕΤΠΑ 27,3 εκ. €

ΕΚΤ 3,4 εκ. €

80,3 εκ. €



Άξονας Προτεραιότητας ΠΕΠ Επενδυτική Προτεραιότητα
Πόροι που 

εκχωρούνται

ΑΠ1: Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη 
της καινοτομίας και των ΤΠΕ

ΕΠ2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ 500.000 €

ΑΠ2: Προστασία του περιβάλλοντος 
και αειφόρος ανάπτυξη

ΕΠ4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2.000.000 €

ΕΠ6c: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.500.000 €

ΕΠ6e: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 6.000.000 €

ΑΠ3: Ενίσχυση υποδομών 
μεταφορών

ΕΠ7b: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 15.000.000 €

ΑΠ4: Ενίσχυση υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

ΕΠ9a: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις 
κοινωνικές υποδομές

1.300.000 €

ΑΠ5: Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού, κοινωνική ένταξη και 
καταπολέμηση διακρίσεων

ΕΠ8i: Πρόσβαση στην απασχόληση για οικονομικά μη 
ενεργά άτομα

400.000 €

ΕΠ9i: Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 
βελτίωσης της  απασχολησιμότητας.

1.500.000 €

ΕΠ9v: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 500.000 €

ΕΠ9vi : Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων

1.000.000 €
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Τι είναι ΒΑΑ
Στρατηγική ΒΑΑ και ΠΕΠ Ηπείρου



8

Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών
Πηγές χρηματοδότησης

• ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020

Βασική πηγή

• ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

• ΕΠΑνΕΚ

• ΠΑΑ 2014-2020 / Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

• Προγράμματα Interreg IPA II «Ελλάδα - Αλβανία» κλπ.

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT

• Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή 
προς Απόρους»

• Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions

Συμπληρωματικές πηγές



 Ως κεντρικός χώρος παρέμβασης ορίζεται ο αστικός πυρήνας, ενώ
συμπληρωματικές δράσεις θα χωροθετηθούν στους οικισμούς που
εμφανίζουν μια οικιστική συνέχεια σε σχέση με τον κύριο αστικό χώρο.

 Ο κεντρικός πυρήνας περιλαμβάνει τη «Συμπαγή Πόλη» και τα
προάστιά της, καθώς και τη λίμνη Παμβώτιδα µε το νησί.
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Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών
Περιοχή παρέμβασης

 Αστική Λειτουργική Ενότητα (Α.Λ.Ε.)
της Β.Α.Α. Ορίζονται 4 χωρικοί πόλοι
ανάπτυξης:
– 3 ώριμοι 

– ένας δυναμικός Π.Α.
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Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών
Συνάφεια με άλλες στρατηγικές και πολιτικές

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

Δήμου Ιωαννιτών 
2016-2019

ΠΕΠ Ηπείρου 
2014-2020

Περιφερειακή 
Στρατηγική 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

(RIS3)

Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Ιωαννίνων

Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής 

Ανάπτυξης 
Δήμου 

Ιωαννιτών

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 
Περιφέρειας 

Ηπείρου 

2015-2019
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Στόχευση ΒΑΑ
Όραμα

Όραμα

«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 όραμα εξειδικεύεται σε:

 Έξι (6 ) Στρατηγικούς Στόχους

 Πέντε (5) Άξονες Παρέμβασης οι οποίοι εξυπηρετούν τους ΣΣ

 Οκτώ (8) Ειδικούς Στόχους μέσω των οποίων θα γίνει η εφαρμογή των Αξόνων 

Παρέμβασης
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Στόχευση ΒΑΑ
Στρατηγικοί Στόχοι

Προστασία και ανάδειξη 
του φυσικού 

περιβάλλοντος, της 
ιστορικότητας και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς

ΣΣ3

Ανάδειξη και 
ενδυνάμωση του 

διακρατικού – εθνικού 
– διαπεριφερειακού 

ρόλου ΣΣ1

Προώθηση της 
βιώσιμης οργάνωσης, 
της λειτουργικότητας 

και της εδαφικής 
συνοχής

ΣΣ2

Υποστήριξη της κοινωνικής 
συνοχής μέσω ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομικής 
επιχειρηματικότηταςΣΣ4

Αντιμετώπιση των 
φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού, φτώχειας 
και κοινωνικής 
εξαθλίωσης

ΣΣ6

Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
εργασία σε κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες

ΣΣ5
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Στόχευση ΒΑΑ
Άξονες Παρέμβασης, Στρατηγικοί Στόχοι

Στρατηγικοί
Στόχοι

Άξονες
Παρέμβασης

ΑΠ1
Βελτίωση της 

ελκυστικότητας του 

μητροπολιτικού κέντρου

ΑΠ2
Προσαρμογή στις αρχές 

της Ευφυούς Πόλης

ΑΠ3
Βελτίωση της 

προσβασιμότητας

ΑΠ4
Ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής

ΣΣ1 
Ανάδειξη του διακρατικού –

εθνικού – διαπεριφερειακού 

ρόλου

ΣΣ2
Προώθηση της 

λειτουργικότητας και της 

εδαφικής συνοχής

ΣΣ3
Προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς

ΣΣ4
Υποστήριξη της κοινωνικής 

συνοχής

ΣΣ5
Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην εργασία σε κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες

ΣΣ6
Αντιμετώπιση κοινωνικού 

αποκλεισμού, φτώχειας και 

κοινωνικής εξαθλίωσης
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Στόχευση ΒΑΑ
Άξονες Παρέμβασης, Ειδικοί Στόχοι

Άξονας Παρέμβασης Ειδικός Στόχος Αποτελέσματα

ΑΠ1: Βελτίωση της ελκυστικότητας 
του μητροπολιτικού κέντρου των 
Ιωαννίνων

ΕΣ.1.1: Αύξηση της επίδρασης της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Αύξηση της επισκεψιμότητας του 
μητροπολιτικού κέντρου

ΕΣ.1.2: Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος

Αποτροπή της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης

ΑΠ2: Προσαρμογή στις αρχές της 
Ευφυούς Πόλης

ΕΣ.2.1: Υιοθέτησης των αρχών της 
Έξυπνης Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Βελτίωση ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου

ΕΣ.2.2: Υιοθέτησης των αρχών της 
«Έξυπνης Ενέργειας» και των 
«Ευφυών Δικτύων Ενέργειας» 

Βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιριακού 
αποθέματος

ΑΠ3:  Βελτίωση της 
προσβασιμότητας και αναδιάταξη 
της αστικής κινητικότητας

ΕΣ.3.1: Προσβασιμότητα στο 
ιστορικό και εμπορικό κέντρο

Βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας

ΑΠ4: Ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, καταπολέμηση της 
φτώχειας και των διακρίσεων

ΕΣ.4.1: Ενδυνάμωση των τοπικών 
δομών κοινωνικής πρόνοιας

Κάλυψη των αναγκών ευπαθών 
ομάδων 

ΕΣ.4.2: Διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην απασχόληση

Υποστήριξη ανέργων, υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων, αξιοποίηση της 
κοινωνικής οικονομίας

ΑΠ5: Τεχνική υποστήριξη της 
εφαρμογής

ΕΣ 5.1: Υποστήριξη της εφαρμογής 
της Στρατηγικής ΒΑΑ

Αποτελεσματικότητα και ποιότητα
και προβολή των παρεμβάσεων
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ΕΣ Τύπος δράσης Βασικές δράσεις - Έργα Π/Υ Αποτελέσματα

ΕΣ.1.1

1.1.1 Ανάδειξη των 
ιδιαίτερων στοιχείων 
της ιστορικής και 
πολιτιστικής 
ταυτότητας

1. Αποκατάσταση Οθωμανικών 
Λουτρών

2. Ανάδειξη Δημοτικού Μουσείου 
Ιωαννίνων

3. Ανάδειξη Οθωμανικής 
Βιβλιοθήκης 

2.500.000€
Αύξηση της 
επισκεψιμότητας του 
μητροπολιτικού κέντρου

ΕΣ.1.2
1.2.1 Έργα αστικής 
αναζωογόνησης

1. Διασύνδεση ανάπλαση και 
ανάδειξη δικτύου πεζοδρόμων 
(Πάρκο Πολιτισμού - Κάστρο)

2. Ανάπλαση πλατείας Πύρρου
3. Ανάπλαση περιοχής Σιαράβα
4. Δημιουργία περιπατητικής και 

ποδηλατικής διαδρομής

7.200.000€

Αποτροπή της 
κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης

ΕΣ.2.1
2.1.1 Ανάπτυξη ΤΠΕ 
εφαρμογών

Εφαρμογές για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη (smart cities)

500.000€
Βελτίωση ποιότητας των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών του Δήμου

ΕΣ.2.2

2.2.1 Εξοικονόμηση 
ενέργειας και αύξηση 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και 
μετατροπή του σε "ευφυές κτήριο"

2.000.000€

Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης 
του κτιριακού 
αποθέματος

Έργα ΒΑΑ
Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΒΑΑ
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Έργα ΒΑΑ
Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΒΑΑ

ΕΣ Τύπος δράσης Βασικές δράσεις - Έργα Π/Υ Αποτελέσματα

ΕΣ.3.1
3.1.1 Βελτίωση της 
προσβασιμότητας

Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό
Στάδιο - κόμβος Βογιάνου: 
Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου

15.000.000€
Βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας

ΕΣ.4.1

4.1.1 Υποδομές
εξυπηρέτησης
ατόμων με κοινωνικές 
ανάγκες

Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί» 1.300.000€
Κάλυψη των αναγκών 
ευπαθών ομάδων 

ΕΣ.4.2

4.2.1 Προγράμματα 
απασχόλησης 
ανέργων

Προγράμματα απασχόλησης 
ανέργων με υψηλά τυπικά 
προσόντα

400.000€

Υποστήριξη ανέργων, 
υποστήριξη ευπαθών 
ομάδων, αξιοποίηση της 
κοινωνικής οικονομίας

4.2.2 Ένταξη στην 
αγορά εργασίας

Προώθηση στην απασχόληση 
ευπαθών ομάδων

1.500.000€

4.2.3 Προώθηση της 
κοινωνικής 
οικονομίας

Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας & 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας

500.000€

4.2.4 Ενίσχυση 
απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας

Ολοκληρωμένα τοπικά 
προγράμματα για την προώθηση 
της απασχόλησης

1.000.000€



Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.1.1 Ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων ιστορικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας

 Έργο: Οθωμανικά Λουτρά

 Περιγραφή: Δράσεις αποκατάστασης 

των Οθωμανικών Λουτρών και 

αναβάθμισής τους για δυνατότητα 

επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης. Το 

έργο περιλαμβάνει δομική 

αποκατάσταση των Λουτρών και 

μετατροπή τους σε επισκέψιμο 

μουσειακό χώρο.

 Προϋπολογισμός: 800.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας



 Έργο: Τζαμί Ασλάν Πασά

 Περιγραφή: Ανάδειξη και προστασία 

Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος 

«Τζαμί Ασλάν Πασά»). Το έργο 

περιλαμβάνει την αναστήλωση του 

κτηρίου, τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου τη συντήρηση 

των εκθεμάτων του Μουσείου και την 

αποκατάσταση του «Μενδρεσέ» 

(ιεροδιδασκαλείου).

 Προϋπολογισμός: 1.200.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.1.1 Ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων ιστορικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας



 Έργο: Οθωμανική Βιβλιοθήκη

 Περιγραφή: Ανάδειξη της Οθωμανικής 

Βιβλιοθήκης ως κέντρου προβολής της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών για τη 

δημιουργία καινοτόμων 

μουσειολογικών εμπειριών. Ο 

επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει διαδραστικά ο ίδιος μέσω 

ενός συστήματος εικονικών προθηκών 

φυσικής αλληλεπίδρασης, περιπτέρου 

εικονικής πραγματικότητας κ.ά.

 Προϋπολογισμός: 500.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.1.1 Ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων ιστορικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας



 Έργο: Πάρκο Πολιτισμού - Κάστρο

 Περιγραφή: Διασύνδεση και 

αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και 

υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων

(Πάρκο Πολιτισμού  - Κάστρο). 

Δημιουργία περιπατητικής διαδρομής 

που περνά από την Οθωμανική 

Βιβλιοθήκη, το Χαμάμ, την παλιά 

Εβραϊκή Συναγωγή, το Ασλάν Τζαμί, το 

Ιτς Καλέ, το Βυζαντινό Μουσείο και το 

Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας.

 Προϋπολογισμός: 2.000.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Πλατεία Πύρρου

 Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει 

εργασίες σε επιφάνεια 4.200 τ.μ. 

για την ανάπλαση-ανάδειξη της 

πλατείας Πύρρου στα Ιωάννινα.

 Προϋπολογισμός: 1.200.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ 

προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Περιοχή Σιαράβα

 Περιγραφή: Ανάπλαση ιστορικής 

περιοχής Σιαράβα. Η παρέμβαση αυτή 

στοχεύει στην αναβάθμιση μιας 

ιστορικής περιοχής της πόλης, τη 

βελτίωση της προσβασιμότητας των 

πεζών και τη λειτουργική ένωσή της με 

τις επιβαρυμένες από έντονες χρήσεις 

παρυφές της, καθιστώντας της 

περισσότερο ελκυστική για τον 

επισκέπτη.

 Προϋπολογισμός: 2.200.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής

 Περιγραφή: Δημιουργία παραλίμνιας 

περιπατητικής και ποδηλατικής 

διαδρομής τριών χιλιομέτρων, η οποία 

θα διαμορφωθεί με σταθερό δάπεδο, 

ελαφρές γεφυρώσεις, απλές σημάνσεις 

επί υπαρχουσών κατασκευών, 

κατάλληλο φωτισμό, ζώνες φύτευσης.

 Προϋπολογισμός: 1.800.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Αστικό παραλίμνιο 

μέτωπο

 Περιγραφή: Περιβαλλοντική 

αποκατάσταση  και ανάδειξη 

αστικού  παραλίμνιου μετώπου. 

Αφορά στη διαμόρφωση χώρων 

και λειτουργιών αστικού 

τουρισμού, αναψυχής, 

πολιτισμού και αθλητισμού στην 

παραλίμνια περιοχή.

 Προϋπολογισμός: 4.000.000€ 

(ΕΠ ΑνΕΚ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Β’ 

προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Ενσωμάτωση στρατιωτικών 

φυλακών

 Περιγραφή: Ενσωμάτωση του χώρου 

των παλαιών στρατιωτικών φυλακών 

στον αστικό ιστό ως κέντρου παροχής 

αστικών εξυπηρετήσεων. Ο ακάλυπτος 

χώρος της περιοχής θα οργανωθεί με 

νέους ανοιχτούς χώρους θεματικών 

κήπων με μόνιμες ή μη καλλιτεχνικές 

δημιουργίες.

 Προϋπολογισμός: 2.500.000€ (ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Β’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Πάρκο Λιθαρίτσια

 Περιγραφή: Ανάδειξη -

ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια. 

Η παρέμβαση αφορά στον 

μερικό ανασχεδιασμό του 

πάρκου και στην επέκταση του 

πρασίνου του πάρκου.

 Προϋπολογισμός: 3.100.000€ 

(ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Β’ 

προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.1.2.1 Έργα αστικής αναζωογόνησης



 Έργο: Πλατφόρμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης

 Περιγραφή: Ανάπτυξη έξυπνης 

Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος του Δήμου είναι να επιτύχει την 

ανάπτυξη κέντρου ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης, εφαρμογών λογισμικού 

ανοικτού κώδικα για τις δημοτικές 

υπηρεσίες, ψηφιακών πολιτισμικών 

προϊόντων, «έξυπνων» δημοτικών 

κτηρίων, e-marketing εκστρατείας 

προώθησης της πόλης και internet of 

things για εφαρμογές ευφυών πόλεων.

 Προϋπολογισμός: 500.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.2.1.1 Ανάπτυξη ΤΠΕ εφαρμογών



 Έργο: ΚΕΠΑΒΙ

 Περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση 

ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε ευφυές 

κτήριο ως πυρήνα διοικητικής και 

λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών 

υπηρεσιών. Στόχος του Δήμου είναι να 

αναδείξει και να αναβαθμίσει το 

παραπάνω συγκρότημα κτηρίων 

προκειμένου να το μετατρέψει σε 

διοικητήριο.

 Προϋπολογισμός: 5.000.000€ 

(2.000.000€ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.2.2.1 Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ενεργειακής 
απόδοσης



 Έργο: Οδικός δακτύλιος

 Περιγραφή: Οδικός άξονας 

Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος 

Βογιάνου. Το συγκεκριμένο οδικό 

δίκτυο συνδέει το Μητροπολιτικό 

Κέντρο στο νότιο άκρο της πόλης (οδός 

Βογιάννου) με την Οδό Ιωαννίνων στο 

ύψος του Πανηπειρωτικού σταδίου. Το 

οδικό δίκτυο ολοκληρώνει τη σύνδεσή 

του με την Εθνική Οδό μέσω του 

υπολειπόμενου τμήματος της οδού 

Ιωαννίνων.

 Προϋπολογισμός: 25.000.000€ 

(15.000.000€ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.3.1.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας



 Έργο: Οδικός δακτύλιος

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.3.1.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας



 Έργο: Οδικός δακτύλιος

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.3.1.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας



 Έργο: Οδός Νιάρχου

 Περιγραφή: Η νέα οδός Νιάρχου θα 

αποτελείται από 2 λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 

διαχωρισμένες με κεντρική νησίδα. 

Πλευρικά και συγκεκριμένα στην δεξιά 

οριογραμμή της θα κατασκευαστεί 

πεζόδρομος με ποδηλατόδρομο

πλάτους 3,00μ, ενώ στην αριστερή 

οριογραμμή, πεζοδρόμιο πλάτους 

1,50μ. σε όλο σχεδόν το μήκος της.

 Προϋπολογισμός: 25.000.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Β’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.3.1.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας



 Έργο: Κέντρο για το Παιδί

 Περιγραφή: Δημιουργία «Κέντρου για 

το Παιδί». Δημιουργία δομών για τη 

στήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων και μη, προσφέροντάς τους 

δυνατότητες δημιουργικής 

απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας 

καθώς και άλλων συνοδευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών.

 Προϋπολογισμός: 2.000.000€ 

(1.300.000€ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΤΠΑ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.4.1.1 Υποδομές εξυπηρέτησης ατόμων με κοινωνικές 
ανάγκες



 Έργο: Κέντρο για το Παιδί

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.4.1.1 Υποδομές εξυπηρέτησης ατόμων με κοινωνικές 
ανάγκες



 Έργο: Απασχόληση ανέργων με υψηλά 

προσόντα 

 Περιγραφή: Αφορά σε προγράμματα 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 

ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα 

σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής 

για την περιφερειακή οικονομία 

(λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη RIS3).

 Προϋπολογισμός: 400.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΚΤ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.4.2.1 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων



 Έργο: Απασχόληση ευπαθών ομάδων

 Περιγραφή: Ολοκληρωμένη παρέμβαση 

για την προώθηση στην απασχόληση 

ευπαθών ομάδων. Ενέργειες 

επαγγελματικής κατάρτισης για την 

αναβάθμιση προσόντων και 

δεξιοτήτων των ευπαθών ομάδων.

 Προϋπολογισμός: 1.500.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΚΤ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.4.2.2 Ένταξη στην αγορά εργασίας



 Έργο: Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας

 Περιγραφή: Ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονομίας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει 

εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, 

mentoring ωφελουμένων, κεφάλαιο 

εκκίνησης.

 Προϋπολογισμός: 500.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΚΤ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.4.2.3 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας



 Έργο: Προώθηση της απασχόλησης

 Περιγραφή: Ολοκληρωμένα τοπικά 

προγράμματα για την προώθηση της 

απασχόλησης. Περιλαμβάνει την 

ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού 

για την προώθηση στην απασχόληση 

των ευπαθών ομάδων.

 Προϋπολογισμός: 1.000.000€ (ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΚΤ)

 Χαρακτηρισμός: Α’ προτεραιότητας

Έργα ΒΑΑ
ΤΔ.4.2.4 Ενίσχυση απασχόλησης και επιχειρηματικότητας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


