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Ειδικοί Στόχοι 

❑ Στόχο Πολιτικής (ΣΠ) 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της 

μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών 

πρωτοβουλιών» και των ειδικών στόχων:

• 5.i την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του 

πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και 

της ασφάλειας στις αστικές περιοχές· 

• 5.ii την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, 

του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού 

και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών.



Κανονιστικό Πλαίσιο για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

▪ Άρθρα 28 - 30 του Καν 1060/22 Κανονισμού  Κοινών Διατάξεων 

▪ Άρθρα 3 , 9, 10 και 11 Κανονισμού 1058/22 για το ΕΤΠΑ/ΤΣ

▪ Άρθρο 4.2 Κανονισμού 1059/22 για το ΕΚΤ+ 

▪ Προοίμιο  (23) Κανονισμού 1059/22 για το ΕΚΤ+ 

▪ ΕΣΠΑ 2021-2027 

▪ Άρθρα 25-28 του Ν. 4914/22 για τη Διαχείριση του ΕΣΠΑ 

• Κανονιστικό πλαίσιο ευέλικτο και απλό – διατήρηση των βασικών

στοιχείων της ΠΠ 2014-2020

• Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών φορέων (κατάρτιση

παρακολούθηση και υλοποίηση των στρατηγικών, επιλογή των

έργων)

• Ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών

κοινωνιών (συμμετοχή στο σχεδιασμό, παρακολούθηση και

υλοποίηση των στρατηγικών

• Διασφάλιση της ολοκληρωμένης προσέγγισης

• Διασφάλιση της συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων

διακυβέρνησης



Στρατηγικό Πλαίσιο

❑ Νέα Χάρτα της Λειψίας (https://futurium.ec.europa.eu/en/urbanagenda/library/new-leipzig-charter-and-implementing-document)

• Δίκαιες, Πράσινες και Παραγωγικές Πόλεις 

❑ Εδαφική Ατζέντα 2030 (https://territorialagenda.eu/el/)

• Δίκαιη, ισόρροπη και Πράσινη Ανάπτυξη 

❑ Αστική Ατζέντα για την ΕΕ (https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agendaeu/what-urban-agenda-eu.html)

• 16 Θεματικές ενότητες για τις Πόλεις (αντιμετώπιση φτώχειας, ένταξη, απασχόληση, βιώσιμες μεταφορές, πρασίνισμα πόλεων, 

βιώσιμος τουρισμός, δημόσιες συμβάσεις, κλ.π

❑ Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3162)

• για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές της ΕΕ 

❑ Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (ΝΕΜπ) (https://culture.ec.europa.eu/el/node/1181)

• Αισθητικές, Βιώσιμες, και Συμπεριληπτικές Λύσεις για τις Πόλεις και τους Κατοίκους 

https://futurium.ec.europa.eu/en/urbanagenda/library/new-leipzig-charter-and-implementing-document
https://territorialagenda.eu/el/
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agendaeu/what-urban-agenda-eu.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3162
https://culture.ec.europa.eu/el/node/1181


Εγχειρίδια 

Εγχειρίδια 

❑ Εγχειρίδιο για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1354)

❑ Εγχειρίδιο για τις Στρατηγικές Χωρικής και Τοπικής Ανάπτυξης (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788)

❑ Τεχνική Οδηγία (Fiche) 8 (https://2021-2027.espa.gr/elibrary/Fiche%208%20integrated%20territorial%20development.pdf)

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1354
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788


Μαθήματα από την Εφαρμογή των Στρατηγικών κατά την ΠΠ 2014-2020 

Ανάγκη για : 

✓ Ενεργό και έγκαιρη συμμετοχή των τοπικών αρχών (από το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού -“ιδιοκτησία”  σχεδίων)

✓ Επιτάχυνση   διαδικασιών έγκρισης και υλοποίησης των στρατηγικών 

✓ Ανάγκη ανάληψης διακυβέρνησης   από τους ίδιους τους ΟΤΑ  (εφικτότητα)

✓ Ενίσχυση  τοπικών δικαιούχων με έμψυχο δυναμικό και τεχνογνωσία 

✓ Ανάγκη ειδικής δομής για την διακυβέρνηση των ΟΧΕ 

✓ Ανάγκη για   διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

✓ Βελτίωση του σχεδιασμού – συνέργεια με λοιπές παρεμβάσεις (TAA, LEADER κλπ)



Διαφορές μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων

❑ Ειδικός Στόχος Πολιτικής για την χωρική ανάπτυξη 

✓ μεγαλύτερη ευελιξία στους αρμόδιους χωρικούς φορείς στο σχεδιασμό

✓ οι στρατηγικές πρέπει να εστιάσουν σε συγκεκριμένες προτεραιότητες οι οποίες θα διαμορφωθούν σε συνεργασία 

μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης. 

✓ τουλάχιστον το 30% των πόρων των στρατηγικών θα συμβάλλουν στις δράσεις για το κλίμα. 

❑ 8% των πόρων του ΕΤΠΑ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (από 5%). Η δέσμευση παρακολουθείται και τηρείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.   

❑ Oι χωρικοί φορείς συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων όταν η στρατηγική δεν έχει εγκριθεί σε επίπεδο έργου (για ΟΧΕ,
ΟΧΕ/ΒΑΑ).

❑ Οι χωρικοί φορείς που συμμετέχουν μόνο στην επιλογή των πράξεων δεν ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.



Διαφορές μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων

❑ Παροχή Στήριξης κατά την κατάρτιση και τον σχεδιασμό των χωρικών στρατηγικών και στο πλαίσιο   ΟΧΕ , ΟΧΕ-ΒΑΑ.

❑ Υποχρεωτική συμμετοχή των εταίρων στην κατάρτιση και  εφαρμογή της στρατηγικής. (άρθ. 8 Καν. 1060/2021) 

❑ Εταίροι:

α) περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές· 

β) οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·  

γ)  φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, - (περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς  

υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων) 

δ) ερευνητικοί οργανισμοί / πανεπιστήμια (κατά περίπτωση)



Διαφορές μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων

❑ Απαίτηση έγκρισης των κατάλληλα επικαιροποιημένων Στρατηγικών  της ΠΠ 2014-2020 για ΠΠ 2021-2027  το αργότερο 18 

μήνες μετά την έγκριση του Προγράμματος. 

❑ Κατάλληλη επικαιροποίηση : 

➢ Τροποποίηση μείγματος δράσεων / έργων 

➢ Τροποποίηση Περιοχή παρέμβασης

➢ Λαμβάνονται υπόψη ευρύτερες τομεακές πολιτικές  (Πράσινη Συμφωνία, ψηφιακή μετάβαση), εθνικές / περιφερειακές προτεραιότητες 

➢ Συμβατότητα με χωρικό σχεδιασμό  (για τις ΒΑΑ τα ΣΒΑΚ)

❑ Εστίαση των στρατηγικών σε λιγότερες κατηγορίες παρέμβασης ειδικότερα για τις ΟΧΕ-ΒΑΑ



Διακυβέρνηση στρατηγικών (1)

❑ Σε Περιφερειακό επίπεδο 

❑ Σε επίπεδο στρατηγικής. 

Σε Περιφερειακό επίπεδο

Συνεκτική ομάδα σε επίπεδο Περιφέρειας (ευθύνη της οικείας διαχειριστικής αρχής) με στόχο την:

Υποστήριξη για το σχεδιασμό των στρατηγικών ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ 

Υποστήριξη της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

Παρακολούθηση της υλοποίησης και διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων 

Ενημέρωση των ΕΥΔ και της ΕΑΣ 



Σύσταση Ομάδας σε Περιφερειακό Επίπεδο 

❑ στελέχη της οικείας Διαχειριστικής Αρχής

❑ εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) και τοπικών φορέων που αποδεδειγμένα διαθέτουν 

την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤΑΑ

❑ Εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

Σύσταση : Η Ομάδα να έχει συγκροτηθεί πριν την έκδοση των προσκλήσεων από ΔΑ



Διακυβέρνηση στρατηγικών (2)

Σε Επίπεδο στρατηγικής 

Συγκρότηση  συνεκτικής ομάδας (με ευθύνη του αρμόδιου χωρικού φορέα) με στόχο: 

✓ Το συντονισμό του σχεδιασμού της στρατηγικής και την διαβούλευση με  τοπικούς φορείς και τοπική κοινωνία

✓ Τη διαμόρφωση  σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής 

✓ Την παρακολούθηση  πορείας ωρίμανσης των πράξεων της στρατηγικής 

✓ Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης 



Διακυβέρνηση στρατηγικών (2)

Σύσταση Ομάδας 

❑ Στελέχη του αρμόδιου χωρικού φορέα που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών και πράξεων

❑ Εκπροσώπους φορέων που μετέχουν στο σχήμα υποβολής του φορέα και που αποδεδειγμένα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών και πράξεων

❑ Εξωτερικούς εμπειρογνώμονες



Ελάχιστες προϋποθέσεις για τις ΟΧΕ 

➢ Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής στο κατάλληλο υπο-περιφερειακό επίπεδο  με ευθύνη 

των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών φορέων και αστικών αρχών 

➢ Η εταιρική σχέση κατά το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της στρατηγικής 

➢ Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση : Συνεργασία και διαβούλευση κατά τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της στρατηγικής  - Συνεργασία   Περιφερειακών αρχών με  φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ 

βαθμού. 



Περιοχές και Στρατηγικές ΟΧΕ 

❑ Στρατηγικές ΟΧΕ 

➢ Μονοταμειακές/πολυταμειακές: Διασφάλιση συνέργειας και συνέπειας   Ταμείων

➢ Η συνολική στρατηγική   έχει και  άλλες πηγές χρηματοδότησης ( Διασφάλιση χαρακτήρα ολοκληρωμένης στρατηγικής 

με μετρήσιμα αποτελέσματα από ΔΑ  για το τμήμα της χρηματοδότησης που αναλογεί στο ΠεΠ)  

➢ Σωστός προσδιορισμός τοπικών αναπτυξιακών αναγκών και συμμετοχικής διαδικασίας (evidence based approach-

participatory approach)  - Ανάπτυξη εταιρικής σχέσης και ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

➢ Εστίαση σε λιγότερες, αλλά συμπληρωματικές παρεμβάσεις 

➢ Συμβατότητα στρατηγικών με  Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια,  τομεακές πολιτικές και προτεραιότητες και άλλες 

παρεμβάσεις που υλοποιούνται από λοιπά χρηματοδοτικά μέσα.   

➢ Επιπλέον για ΒΑΑ : στρατηγικές   απόλυτα συμβατές με τα ΣΒΑΚ. 



Περιοχές και Στρατηγικές ΟΧΕ 

➢ Σαφής  λογική παρέμβασης, με  ισχυρό προσανατολισμό στα αποτελέσματα και την προβολή των αποτελεσμάτων

➢ Απαραίτητη η χρήση δεικτών  

➢ «Χτίσιμο» σε υπάρχουσες ολοκληρωμένες τοπικές και χωρικές στρατηγικές και στα μοντέλα διακυβέρνησής τους

Δεν πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη: 

• Μεμονωμένες Πράξεις ή κατάλογος πράξεων, τα οποία δεν αποτελούν τμήμα μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής.

• Πράξεις οι οποίες δεν συμβάλλουν στην Ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική

• Πράξεις οι οποίες επελέγησαν χωρίς την κατάλληλη συμμετοχή των αρμόδιων 

τοπικών φορέων/αρχών

• Πράξεις οι οποίες επελέγησαν χωρίς να πληρούνται κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής των πράξεων



Περιεχόμενο Στρατηγικών 

Κάθε Περιφέρεια  εξειδικεύει το περιεχόμενο των στρατηγικών. 

Ελάχιστα στοιχεία περιεχομένου στρατηγικών:

• Σαφώς προσδιορισμένη / επαρκώς τεκμηριωμένη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής (σημασία κλίμακας), 

• Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής,  (κοινωνικό-οικονομικές και περιβαλλοντικές 
διασυνδέσεις/συσχετισμοί)

• Τεκμηρίωση  της ολοκληρωμένης προσέγγισης  

• Περιγραφή  συμμετοχής   εταίρων στην κατάρτιση και  εφαρμογή της στρατηγικής 

• Συμβατότητα   στρατηγικής με   Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και στρατηγικές,  προτεραιότητες του Προγράμματος 

• Περιγραφή της συνάφειας με τον χωροταξικό σχεδιασμό ή άλλα ειδικά χωρικά σχέδια 

• Ανάλυση των δράσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τη χρήση δεικτών



Περιεχόμενο Στρατηγικών 

• Σχέδιο δράσης με τις - σύμφωνες με την στρατηγική - πράξεις και τις δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν  με  
ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης και υλοποίησης τους.  

• Συνολικό χρηματοδοτικό σχέδιο (όλες οι πηγές χρηματοδότησης  και Χρηματοδοτικό σχέδιο με τους πόρους του ΠεΠ)

• Σαφής περιγραφή  μοντέλου διακυβέρνησης σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο

• Ονοματεπώνυμα των μελών της Ομάδας  με την ευθύνη  παρακολούθησης,  ωρίμανσης πράξεων και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων

Για τις ΟΧΕ – ΒΑΑ, οι στρατηγικές   πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• συνεκτική και τεκμηριωμένη SWOT ανάλυση κάθε περιοχής παρέμβασης

• τεκμηρίωση  εναρμόνισής   με   ΣΒΑΚ με στόχο βιώσιμες, καθαρές μεταφορές  



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις ;;;;;;


