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Περιεχόμενα

 Κανονιστικό Πλαίσιο 2021-2027

 Διαβούλευση

 Εμπειρία 2014-2020

 Προβληματισμοί

 Κριτήρια επιλογών

 Προτάσεις



- Σχέδια Κανονισμών  άρθρα 25-28 ΚΚΔ, 8-10 ΕΤΠΑ (τελευταία τροποποίηση : 25.2.2021)

- 2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού Προγραμμάτων 2021-2027, Υπ. Ανάπτυξης

- Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου (2019)

- «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020», ΟΟΣΑ 2020

Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027



 Αλλαγές :

 Νέος ειδικός Στόχος Πολιτικής 5  :  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

 Χρηματοδότηση μόνο από τα Περιφερειακά Προγράμματα

 Ειδικός Άξονας Προτεραιότητας 

 Εργαλεία : ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ (ή άλλο εθνικό εργαλείο) 

 ΣΠ 5  χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, οι ΟΧΕ μπορεί να είναι πολύ-ταμειακές με τη 
συνδρομή όλων των Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑ και ΤΔΜ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΓΤΑΑ 

 8% των πόρων του ΕΤΠΑ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

 Στόχος Πολιτικής 5 μπορεί να αντλήσει πόρους από  τους υπόλοιπους άξονες 
προτεραιότητας και  κατηγορίες παρέμβασης

Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027



 Διατηρείται 

 Ολοκληρωμένες στρατηγικές πολύ-τομεακές και πολύ-ταμειακές 

 Περιφερειακοί και τοπικοί φορείς αρμόδιοι για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και 
υλοποίηση των στρατηγικών 

 Απαίτηση για εταιρική σχέση με συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, εκπροσώπων  φορέων / 
οργανώσεων με έμφαση σχετικών με θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη, την 
αναπηρία, μη διακρίσεις, κλπ. 

 Ο ρόλος των «αστικών αρχών» στον έλεγχο της συνάφειας των έργων

 Η δυνατότητα συνέχισης εγκεκριμένων στρατηγικών κατόπιν επικαιροποίησης

 Ομάδα Τοπικής Δράσης για ΤαΠΤΟΚ

Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027



Η χωρική ανάπτυξη εντάσσεται στον Στόχο Πολιτικής (ΣΠ) 5.

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) Στόχου Πολιτικής 5:

 ΕΣ 1 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

 ΕΣ 2 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 εκτός αστικών περιοχών 

Εργαλεία:

 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ_ΒΑΑ) και

 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές

 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027



4 κατηγορίες περιοχών :

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές (ΟΧΕ / ΒΑΑ) :
- Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από τα Περιφερειακά 

Χωροταξικά Πλαίσια
- Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες 

Δημοτικές
Ενότητες και με πληθυσμό > 50.000 κατοίκων,

- Πόλεις - έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, με σημαίνοντα 
λειτουργικό

ρόλο αστικού κέντρου.

2. Ολοκληρωμένες στρατηγικές (ΟΧΕ, ΤΑΠΤοΚ) στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές
(βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς)

3. Ολοκληρωμένες στρατηγικές στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών 
(βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην 

αξιοποίηση
των προοπτικών τους.)

4. Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια
με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών –
πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας.

Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027



Στόχος : διασφάλιση συμπληρωματικότητας και για τα τρία (3) εργαλεία ΟΧΕ, ΟΧΕ / ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ

ενσωματώνοντας συνέργειες, αειφορία, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς

πόρους και όλα τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία.

Επιλογές σχεδιασμού :

 Σαφής αναφορά στο Πρόγραμμα των περιοχών όταν προκύπτουν σαφώς από το πλαίσιο χωροταξικού
σχεδιασμού ή είναι αποτέλεσμα εκτενούς και τεκμηριωμένης τοπικής διαβούλευσης

 Αποτέλεσμα ανοικτής ανταγωνιστικής διαδικασίας πρόσκλησης & αξιολόγησης κατά την υλοποίηση
(μετά την έγκριση των προγραμμάτων) κατόπιν ανάλυσης των κριτηρίων επιλογής περιοχών και
προγραμμάτων

Έγκριση Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ 12 Μήνες μετά την έγκριση των Προγραμμάτων

Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027



Κατευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027

Το Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ+ :

- μπορεί επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Πολιτικής 5

- ενισχύει τις προσεγγίσεις «από τη βάση προς τα πάνω» με βάση εταιρικές σχέσεις στις οποίες

συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ιδιωτικός τομέας και κοινωνία των πολιτών (αρ. 13 Καν. ΕΚΤ+)



Πλαίσιο σχεδιασμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
για τη Νέα ΠΠ 2021-2027

Υπεύθυνη Αρχή   (ΕΥΔ)

Ομάδα Σχεδιασμού

Πλατφόρμες διαβούλευσης  - Θεματικά workshops

Προετοιμασία (Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες τεκμηρίωσης)  

Ανάρτηση αρχικών θέσεων ΠΒΑ   e-pepba.gr

Διαβούλευση πρότασης χωρικών επενδύσεων : 19.2.2021  με άμεσα εμπλεκομένους οτα, οτδ, 
πβα 

Προετοιμασία 1ου Αρχικού Κειμένου (Concept Paper)



ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ ΣΥΝΟΛΟ

1

Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας με αύξηση

του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων,

κυρίως, μέσω και της «έξυπνης εξειδίκευσης»
1 47.406.801 - 47.406.801

2

Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας-

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή-Πρόληψη και Διαχείριση

Κινδύνων
2 75.364.659 - 75.364.659

3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας 3 27.350.078 - 27.350.078

4
Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών
Υποδομών- 4 54.700.156 54.700.156

5 Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας 4 - 94.439.648 94.439.648

6

Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας

μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την

συμμετοχή των πολιτών
5 66.855.746 - 66.855.746

7 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 4.926.793 - 4.926.793

8 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ - 1.998.254 1.998.254

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
276.604.233 96.437.902 373.042.135

Χρηματοδοτικός Πίνακας Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Προτεινόμενη κατανομή)



Εμπειρίες και συμπεράσματα από προηγούμενες και τρέχουσα ΠΠ 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 
στο ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020



Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 
Μυτιλήνης και Χίου 2014-2020

Με Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) καλύπτονται τα αστικά κέντρα της
Μυτιλήνης και της Χίου με στόχο την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών,
δημογραφικών προκλήσεων καθώς και προκλήσεων κλιματικής αλλαγής και λειτουργικής
οργάνωσης των αστικών κέντρων.



Συμπεράσματα από την υλοποίηση 
των Στρατηγικών ΒΑΑ Μυτιλήνης και Χίου

 Η διαβούλευση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την
υλοποίηση και την επιτυχία των Στρατηγικών ΒΑΑ και οφείλει να αναπτυχθεί στο μέγιστο εύρος
τοπικών θεσμών, φορέων και κοινωνικών ομάδων προκειμένου να υπάρχει η μεγίστη δυνατή
συναίνεση σε προτεινόμενες δράσεις και έργα. Κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της διαβούλευσης
και στο στάδιο της υλοποίησης με σκοπό τυχόν εφικτές διορθωτικές ενέργειες.

 Ελλειπής έως ανεπαρκής λειτουργία «Αστικής Αρχής», 
απουσία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης προσέγγισης, 
αποτυχία αξιοποίησης πρόσθετων πόρων του Κοινωνικού Ταμείου

 Η έλλειψη επικαιροποιημένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού δημιούργησε
σημαντικές δυσκολίες τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στην υλοποίηση.

 Η καθυστέρηση υλοποίησης των Στρατηγικών ΒΑΑ δημιουργεί προβλήματα που σχετίζονται με
την χαμηλή απορρόφηση των πόρων και την ενδεχόμενη αλλοίωση του ολοκληρωμένου
χαρακτήρα τους καθόσον επικεντρώνονται στην υλοποίηση κατά προτεραιότητα «εύκολων»
και συνήθως συμβατικών έργων.

 Οι εγκεκριμένες Στρατηγικές ΒΑΑ Μυτιλήνης και Χίου παραμένουν επίκαιρες και συμβαδίζουν
ικανοποιητικά τόσο με τις προτεραιότητες Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου όσο και με τις τρέχουσες ανάγκες των αστικών κέντρων της Μυτιλήνης και
Χίου, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.



Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) 
για τα Μικρά Νησιά 2014-2020

Ως περιοχή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ορίστηκε το σύνολο των επτά (7) νησιών (Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η
Ικαρία, οι Φούρνοι και η Θύμαινα) κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά διπλής περιφερειακότητας.
Αναπτυξιακό Όραμα της Στρατηγικής ΟΧΕ: «Τα μικρά νησιά ως πρότυπα ανθεκτικής, βιώσιμης και
ενδογενούς ανάπτυξης στο Αιγαίο».

Έχουν ενταχθεί συνολικά δεκαεννέα (19) έργα ύψους 25.248.282,40 €, εκ των οποίων εννέα (9)
έργα υλοποιούνται στον Δήμο Λήμνου (9.820.199,22 €), τέσσερα (4) στον Δήμο Φούρνων -
Κορσεών (6.399.290,33 €), δυο (2) στον Δήμο Ψαρών (6.001.762,85 €), δυο (2) στον Δήμο
Οινουσσών (922.280,00 €), ένα (1) στον Δήμο Ικαρίας και ένα (1) στο σύνολο των μικρών νησιών
(499.750,00 €).



Συμπεράσματα από την Υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ 
Μικρών Νησιών 2014 - 2020

 Η αναγκαστική επιλογή του συστήματος διαχείρισης, με την ευθύνη σχεδιασμού της παρέμβασης
στην Διεύθυνση Σχεδιασμού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και την δημιουργία Επιτροπής
Παρακολούθησης με την συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων της Περιφερειακής και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, πέραν της αρχικής φάσης σχεδιασμού, δεν λειτούργησε ικανοποιητικά για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης.

 Η περιορισμένη διοικητική και τεχνική ικανότητα είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση ωρίμανσης
μελετών και έργων καθώς ακόμη και τις περιπτώσεις που έγινε δυνατή η έγκαιρη σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων με μεγαλύτερους ΟΤΑ ή την Περιφέρεια οι προτεραιότητες και ο
φόρτος των τεχνικών υπηρεσιών ήταν συχνά ανασταλτικοί παράγοντες για την έγκαιρη ωρίμανση και
υλοποίηση των έργων των μικρών νησιών.

 Τονίζεται η ιδιαίτερα περιορισμένη συμμετοχή στην όλη διαδικασία των κοινωνικών εταίρων
κυρίως λόγω της αντικειμενικά περιορισμένης δυναμικής τους αλλά και της ουσιαστικής έλλειψης
τέτοιων φορέων η συλλογικοτήτων ιδίως στα μικρότερα νησιά.



Χωρικές Προσεγγίσεις 
στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Προβληματισμοί & δεδομένα



1. Με δεδομένη την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τις σχετικές
κατευθύνσεις της 2ης εγκυκλίου για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων της
περιόδου 2021 – 2027, θεωρείται δεδομένη η συνέχεια των παρεμβάσεων στα δύο κύρια αστικά
κέντρα της Περιφέρειας (Μυτιλήνη και Χίο).

2. Παραμένει ως κρίσιμο ερώτημα, λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας της Περιφέρειας η
θεώρηση της σημασίας και του ρόλου των μικρότερων περιφερειακών κέντρων (ενδεικτικά: Βαθύ
και Καρλόβασι στη Σάμο, Καλλονή και Πλωμάρι στη Λέσβο, Μύρινα στη Λήμνο) τα οποία με βάση
τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό ορίζονται ως δευτερεύοντες πόλοι με σημαντικό
ρόλο στην τοπική κοινωνική οικονομική και διοικητική λειτουργία.

3. Ο σχεδιασμός της προηγούμενης και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε συνδυασμό
με τις αλλαγές του χάρτη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν βοήθησαν στην
επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε αυτές τις κρίσιμες για την καθημερινότητα των κατοίκων
της υπαίθρου περιοχές με συνέπεια να υστερούν σημαντικά τόσο σε υποδομές όσο και σε δομές
και υπηρεσίες.

Περιοχές – Χωρικά Σύνολα με Κοινά Χαρακτηριστικά



Περιοχές – Χωρικά Σύνολα με Κοινά Χαρακτηριστικά

 Παραμένει επομένως ζητούμενο να καθορισθεί μια ειδικότερη προσέγγιση
είτε με διασταλτική ερμηνεία (με βάση τις ιδιαιτερότητας του νησιωτικού
χώρου) είτε με μια θεματική ΟΧΕ, είτε με ενσωμάτωση ανάλογων δράσεων
σε επιμέρους χωρικές επενδύσεις.



Περιοχές – Χωρικά Σύνολα με Κοινά Χαρακτηριστικά

4. Tα μικρά νησιά δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν την προσπάθεια ενσωμάτωσης στην
οικονομική και κοινωνική ζωή της Περιφέρειας και αυτό σε συνδυασμό με τις τιθέμενες
προτεραιότητες και κριτήρια σχεδιασμού από την 2η Εγκύκλιο μπορεί να γίνει μόνο με την
άμεση συμμετοχή τους σε μια η περισσότερες Χωρικές η θεματικές ΟΧΕ.

5. Ευκταία είναι η επανεξέταση του ρόλου και της συμμετοχής των δύο «μεσαίου μεγέθους»
νησιών της Περιφέρειας (Λήμνου και Ικαρίας) καθώς παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες
αλλά και ουσιώδεις διαφορές τόσο μεταξύ τους όσο και με τα μικρότερα νησιά.

6. Ειδικότερα επίσης πρέπει να αντιμετωπισθεί η περίπτωση της Σάμου λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του νησιού και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά το τελευταίο
σεισμό.



Περιοχές – Χωρικά Σύνολα με Κοινά Χαρακτηριστικά

7. Τα νησιά έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά αλλά διαφέρουν και ουσιαστικά μεταξύ τους
καθώς το κάθε ένα έχει την δική ιδιαίτερη φυσιογνωμία με έντονες διαφοροποιήσεις τόσο στο
παραγωγικό πρότυπο και την παράδοση, όσο και στην πολιτιστική ταυτότητα και στο
πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον.

Η αναφορά επομένως σε χωρικά σύνολα με κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να αφορά κυρίως
το εσωτερικό των μεγάλων ιδίως νησιών.

Με αυτή την οπτική μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένες βασικές ομαδοποιήσεις.

I. Περιοχές της ενδοχώρας των νησιών (ορεινές, απομονωμένες κοινότητες, περιοχές με
ειδικά χαρακτηριστικά – παραδοσιακές δομές της τοπικής οικονομίας και υστέρηση σε
δημογραφικούς δείκτες),

II. Περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (προστατευόμενες, ζώνες τοπίου,
ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων κ.λπ.).

III. Περιοχές έντασης τουριστικής δραστηριότητας με συγκέντρωση αξιόλογων φυσικών,
πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων.



Περιοχές – Χωρικά Σύνολα με Κοινά Χαρακτηριστικά

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά μπορούν (και πρέπει) να αποτελέσουν και 
ενδεικτικά κριτήρια επιλογής υποπεριφερειακών ενοτήτων εστίασης 
επιχειρησιακού σχεδιασμού εντός της ίδιας ζώνης. 



Θεματικές Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

8. Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου την τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν
επιλέχθηκε η εφαρμογή θεματικών προσεγγίσεων για τις Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις, παρότι υπήρξε σχετική αναλυτική προεργασία με την
εκπόνηση ειδικής μελέτης – σχεδίου για την «ΟΧΕ Θερμαλισμού».

Παραμένει επομένως ζητούμενο, αν λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας της
Περιφέρειας, είναι σκόπιμη και εφικτή μια θεματική προσέγγιση.

Είναι γεγονός ότι ανακύπτουν μια σειρά από θεσμικά, διαχειριστικά και
οργανωτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν στην περίπτωση μιας
τέτοιας απόφασης, τα οποία δεν είχαν ακόμη την απαιτούμενη ωριμότητα στην
εξεταζόμενη περίοδο.



Πλαίσιο Διαβούλευσης



Πλαίσιο Διαβούλευσης

Από την αναλυτική παρουσίαση του 
- θεσμικού πλαισίου, 
- των χωρικών μελετών και δεδομένων, 
- των αντικειμενικών συνθηκών και 
- του επιπέδου διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των δυνητικών.

Η Ειδική Υπηρεσία, ως υπεύθυνη Αρχή για το σχεδιασμό και την υποστήριξη του ΕΠ στα
όργανα διαβούλευσης & έγκρισης, μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης στο τοπικό
επίπεδο, έχει την δυνατότητα να σταθμίσει και να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τις
δυσκολίες κάθε επιλογής με κριτήρια:

 την ανάγκη ενδυνάμωσης της «τοπικότητας» του σχεδιασμού και της αναπτυξιακής
κινητοποίησης των μηχανισμών και πόρων των νησιών, όπως άλλωστε συνιστά και η
πρόσφατη εμπειρογνωμοσύνη του ΟΟΣΑ

 την διαχειριστική αποτελεσματικότητα των επιλογών (έχοντας υπόψη τα στενά
διαχειριστικά πλαίσια των νέων Κανονισμών

 το θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού και την διοικητική και τεχνική ικανότητα των
εμπλεκομένων



Με βάση τα παραπάνω και για να υπάρχει ένα διακριτό σενάριο συζήτησης
στο πλαίσιο της διαβούλευσης που υλοποιεί η ΕΥΔ με τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες, τα σχετικά workshops και το αναπτυξιακό συνέδριο,

Α. Για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη :

προτείνονται δυο σχέδια ΒΑΑ που ουσιαστικά συνεχίζουν και ολοκληρώνουν
τον υφιστάμενο σχεδιασμό με την αναγκαία επικαιροποίηση της
στρατηγικής και των ειδικών στόχων ή/ και των χωρικών ορίων της περιοχής
παρέμβασης.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Μυτιλήνης,

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Χίου,

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)



Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων ΒΑΑ είναι

 η ενδυνάμωση του συστήματος διακυβέρνησης και η αποτελεσματική
ενεργοποίηση των αστικών αρχών τόσο κατά την διαδικασία του σχεδιασμού
όσο και στην υλοποίηση των δράσεων.

 Η προσαρμογή του σχεδιασμού στις απαιτήσεις της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (Νόμος 4784/2021).



Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Β. Για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

προτείνεται το παρακάτω πλαίσιο σχεδιασμού:

1. ΟΧΕ Μικρών Νησιών ως συνέχιση της υπάρχουσας ΟΧΕ του ΕΠ Β. Αιγαίου 2014-
2020 με επικαιροποίηση της στρατηγικής και νέο χωρικό πλαίσιο παρέμβασης που
αφορά τα νησιά Αγίου Ευστρατίου, Ψαρρών, Οινουσσών, Ικαρίας, Φούρνων και
Θύμαινας .

Κρίσιμος ρόλος της ΕΥΔ στην ανάληψη πρωτοβουλίας στήριξης του σχεδιασμού, και ο
καθοριστικός ρόλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Οργανωτική, Διοικητική
και Τεχνική υποστήριξη .



Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

 2. ΟΧΕ-ΤΑΠΤΟΚ όπως περιγράφονται στα νέα κείμενα και κανονισμούς προτείνεται
το παρακάτω πλαίσιο σχεδιασμού ως νέα στρατηγική επιλογή με θεσμικούς φορείς
σχεδιασμού & διαχείρισης Αναπτυξιακές Εταιρείες - ΟΤΔ :

2.1 ΟΧΕ-ΤΑΠΤΟΚ Σάμου 

2.2 ΟΧΕ-ΤΑΠΤΟΚ Λήμνου 

2.3 ΟΧΕ-ΤΑΠΤΟΚ Λέσβου 

2.4 ΟΧΕ-ΤΑΠΤΟΚ Χίου 



Γιατί ?

 Ιδιαιτερότητες νησιωτικού χώρου (πολυδιάσπαση, πολυμορφία, εκπροσώπηση)

 Κανονιστική υποχρέωση

 Διασφάλιση διακριτότητας των ρόλων και ευθυνών διαχείρισης & σχεδιασμού

 Εκπροσώπηση εταιρικής σχέσης

 Εμπειρία διαχείρισης, συνολική αναπτυξιακή συνεισφορά 

 Συμπληρωματικότητα δράσεων / παρεμβάσεων 

 Συνεκτικότητα παρέμβασης

 Δυνατότητα άμεσης έναρξης υλοποίησης 

 Δυνατότητα παρέμβασης σε μικρή κλίμακα, μόχλευση επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, εμψύχωση. 



Προϋποθέσεις  - διαδικασία εφαρμογής 

 Σχεδιασμός Προγράμματος – Προγραμματικές Δεσμεύσεις 

 Προσκλήσεις 

 Αντιπροσωπευτικότητα εταιρικής σχέσης



Λήμνος
Προσέγγιση ΤΑΠΤοΚ

Πληθυσμός: 16.992 κάτοικοι

Λέσβος
Προσέγγιση ΤΑΠΤοΚ

Πληθυσμός: 56.780 κάτοικοι

Χίος
Προσέγγιση ΤΑΠΤοΚ

Πληθυσμός: 24.540 κάτοικοι

Σάμος
Προσέγγιση ΤΑΠΤοΚ

Πληθυσμός: 32.977 κάτοικοι

Χίος
Προσέγγιση ΟΧΕ - ΒΑΑ

Πληθυσμός: 26.850 κάτοικοι

Μυτιλήνη
Προσέγγιση ΟΧΕ - ΒΑΑ

Πληθυσμός: 29.656 κάτοικοι

Οινούσσες

Πληθυσμός: 826 κάτοικοι

Ψαρά

Πληθυσμός: 458 κάτοικοι

Φούρνοι 

Πληθυσμός: 1.459 κάτοικοι

Ικαρία

Πληθυσμός: 8.423 κάτοικοι

Άγιος Ευστράτιος

Πληθυσμός: 270 κάτοικοι

Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις  

Προσέγγιση ΤΑΠΤΟΚ

1. ΤΑΠΤΟΚ Λήμνου

2. ΤΑΠΤΟΚ Λέσβου

3. ΤΑΠΤΟΚ Χίου

4. ΤΑΠΤΟΚ Σάμου

Πληθυσμός : 131.289 κάτοικοι

Προσέγγιση ΟΧΕ Μικρών Νησιών

Πληθυσμός : 11.436 κάτοικοι

Προσέγγιση ΟΧΕ_ΒΑΑ

Πληθυσμός : 56.506 κάτοικοι



Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Χαρακτηριστικό Περιοχή Εργαλείο

Αστικές Ζώνες
Πόλη της Μυτιλήνης ΟΧΕ_ΒΑΑ

Πόλη της Χίου ΟΧΕ_ΒΑΑ

Μικρά Νησιά

Άγιος Ευστράτιος

ΟΧΕ

Οινούσσες

Ψαρρά

Φούρνοι  & Θύμαινα

Ικαρία

Νησιά Μεσαίου 
Μεγέθους

Λήμνος
ΤΑΠΤΟΚ

Ενδοχώρα Μεγάλων 
Νησιών

Λέσβος ΤΑΠΤΟΚ

Χίος ΤΑΠΤΟΚ

Σάμος ΤΑΠΤΟΚ



Θεματικές Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος για Θεματικές ΟΧΕ:

Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και απασχόλησης.

(συντονισμός με τομεακές παρεμβάσεις)

Ενέργεια - Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση

(Ενεργειακή αυτάρκεια νησιών – συντονισμός με εθνικό σχεδιασμό Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης)



Πηγή : Territorial Review of Greece, OECD 2020

ΑΕΠ στο Βόρειο Αιγαίο
(€/inh, const. 2010 prices)



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !!

Παναγιώτης Κυριάκου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

kyriakou@mou.gr
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