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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ,  
ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΥΠΑΝ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝ ΙΙ  
 
ΕΠΑΝ II 
Στο νέο Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΤΟΥ 

Υπουργείου Ανάπτυξης, της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 – 2013, συνεχίζουµε µε 

δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας 

και ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήµατος της Χώρας, µε κεντρικό αναπτυξιακό 

στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

 
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους: 

 

• την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης,  

• την ανάπτυξη υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και τη 

διασφάλιση των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που 

την εξυπηρετούν και  

• την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την 

αειφορία. 

 
Οι βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι: 
 

1. Η δηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας, υποστηριζόµενης από 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Προκειµένου να ενισχυθεί η Έρευνα, η 

Τεχνολογία και η Καινοτοµία θα δηµιουργηθούν Εθνικοί Πόλοι Έρευνας & 

Ανάπτυξης και Περιφερειακοί Πόλοι Έρευνας & Ανάπτυξης και Περιφερειακοί 

Πόλοι Καινοτοµίας και καινοτοµικοί συνεργατικοί σχηµατισµοί (clusters) σε 

πεδία αιχµής και δίκτυα ΜµΕ και φορέων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών. 

Θα υποστηριχθούν επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης, καθώς και 

συνεργασίες παραγωγικών και Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων. 
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2. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. Θα δοθεί  

ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στον τοµέα της 

µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου, του πολιτισµού, καθώς και 

ειδικών οµάδων πληθυσµού, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, κ.α. Τελικός στόχος 

είναι η παραγωγική αναβάθµιση της Περιφέρειας κα της Χώρας µε προϊόντα 

και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική 

ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµία, που θα είναι ανταγωνιστικά 

στις διεθνείς αγορές. 

  

3. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Προωθείται η 

υποστήριξη του θεσµικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, µέσω της 

αναβάθµισης και απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, της ανάπτυξης 

ενός ενιαίου και δικτυακού συστήµατος δοµών, της στήριξής τους και της 

δηµιουργίας θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προωθείται η 

συµπλήρωση και αναβάθµιση υποδοµών για την ανάπτυξη του τουριστικού 

τοµέα και η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος. Τέλος, 

µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ ενισχύονται δράσεις για την προστασία του καταναλωτή 

και τη βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς, κ.α. 

 

4. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της Χώρας. Βασική 

επιδίωξη αποτελεί η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας, 

µέσω της προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου, της ολοκλήρωσης και του 

εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού δικτύου της Χώρας, της διείσδυσης των 

ανανεώσιµων πηγών για την εξοικονόµηση ενέργειας και της ορθολογικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

 

Στις προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ συγκαταλέγεται και η αναβάθµιση του 
ανθρώπινου δυναµικού, υλοποιώντας προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών, 

εργαζοµένων, ερευνητών, καθώς και απασχολούµενων στον τουριστικό τοµέα. 

 
ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΥΠΑΝ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝ ΙΙ  
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) 

HTUwww.antagonistikotita.grUTH, ΤΗΛ: 801 11 36 300 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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