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ΠΕΠ  

Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

2021-2027

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα 29/8/2022 [C(2022) 6253 final]

• Ενσωματώνει και υπηρετεί εθνικές στρατηγικές και ενωσιακές

προτεραιότητες πολιτικής

• Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική

• Βάση σχεδιασμού περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής &

ορθολογικής προσέγγισης στη διαχείριση πρόσθετων πόρων

• Ρόλοι (ΕΥΔ, Ε.Ε., Εθνική Αρχή Συντονισμού)

• Στόχοι (συγκεκριμένα αποτελέσματα)

• Δημοσιονομικές υποχρεώσεις

• Χρονοδιαγράμματα

• Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου



Μετασχηματισμός της οικονομίας με αύξηση του μεγέθους της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων κυρίως και μέσω της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας /
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή/
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας 

Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών   (ΕΤΠΑ)

Κοινωνική ένταξη και αντιμετώπιση της φτώχειας  (ΕΚΤ+)

Ενίσχυση της χωρικής συνοχής  
μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών

Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ+
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Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  2021-2027

Προτεραιότητα Ταμείο

Στόχος 
Πολιτικής

Ενωσιακή
Συνδρομή

85%

Δημόσια 
Δαπάνη

%

1
Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του 
μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω 
και της έξυπνης εξειδίκευσης

ΕΤΠΑ 1 42.539.829   50.046.858   12,7%

2
Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας-
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή-Πρόληψη και Διαχείριση 
Κινδύνων

ΕΤΠΑ 2 67.627.421   79.561.672   20,2%

3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας ΕΤΠΑ 3 24.542.210   28.873.188   7,3%

4A Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών ΕΤΠΑ 4 49.084.419   57.746.375   14,7%

4B Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας ΕΚΤ+ 4 57.991.185   68.224.923   17,3%

5
Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω 
ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών 

ΕΤΠΑ 5 86.912.147   102.249.585   26,0%

6 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 4.420.989   5.201.164   1,3%

7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ 1.798.290   2.115.635   0,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 275.127.016   323.678.842   82%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+ 59.789.474   70.340.558   18%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 334.916.490   394.019.400   100%



Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027

Ενωσιακή
Συνδρομή  
334,9 εκ. 

€

Εθνική 
Συμμετοχή  

59,1 εκ.

€

Δημόσια 
Δαπάνη 

394,0 εκ. 

€

ΕΚΤ+

59,8 εκ. 

€

ΕΤΠΑ 

275,1 εκ. 

€

ΕΚΤ+

70,3 εκ. 
€

ΕΤΠΑ 

323,7 εκ.

€



Κατανομή πόρων ανά Στόχο Πολιτικής
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Κατανομή πόρων ανά Προτεραιότητα
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Προτεραιότητα 5

Χωρική συνοχή

ΕΤΠΑ

102.249.585 €

 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 
(ΟΧΕ) 

Συνεχιζόμενη στρατηγική Μικρών Νησιών 
(Φούρνοι & Θύμαινα, Ικαρία, Οινούσσες, 
Ψαρρά  Αγ. Ευστράτιος)

 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤαΠΤΟΚ)

Εσωτερικές Ζώνες νήσων Χίου & Λέσβου, 
νήσοι Σάμου & Λήμνου

 ΟΧΕ-ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη)

Συνεχιζόμενες στρατηγικές των πόλεων 

Μυτιλήνης & Χίου

Εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

58,3 εκ. € 

43,9 εκ. €                                   



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  

ΤΑΠΤΟΚ

1. ΤΑΠΤΟΚ Λήμνου

2. ΤΑΠΤΟΚ Λέσβου

3. ΤΑΠΤΟΚ Χίου

4. ΤΑΠΤΟΚ Σάμου

Πληθυσμός : 131.289 κάτοικοι

ΟΧΕ Μικρών Νησιών

Πληθυσμός : 11.436 κάτοικοι

ΟΧΕ_ΒΑΑ

1. Μυτιλήνη
2. Χίος

Πληθυσμός : 56.506 κάτοικοι



Συμμετοχή και άλλων Προτεραιοτήτων του Προγράμματος στα 

Χωρικά
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Οι δράσεις των Στρατηγικών θα είναι συμπληρωματικές προς τις οριζόντιες δράσεις 

του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη & τις οριζόντιες κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ

Οι Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης θα 
ενισχυθούν σημαντικά & με πόρους των ΣΠ 1 
(ΕΤΠΑ) & του ΣΠ 4 (ΕΚΤ+)



ΟΧΕ_ΒΑΑ

1. Μυτιλήνη

2. Χίος

Πληθυσμός : 

56.506 κάτοικοι

Χίος

Προσέγγιση ΟΧΕ -

ΒΑΑ

Πληθυσμός: 26.850 

κάτοικοι

Μυτιλήνη

Προσέγγιση ΟΧΕ -

ΒΑΑ

Πληθυσμός: 29.656

κάτοικοι

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις πόλεις Μυτιλήνης και Χίου 



Αστική 

Αρχή

Γενικές 

αρχές

➢ Η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική θα πρέπει να απαρτίζεται από ένα σύστημα
αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των
οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών μιας
αστικής περιοχής

➢ Καθορισμός του αστικού χώρου στον οποίο θα εφαρμοστεί η στρατηγική κατόπιν
τεκμηρίωσης

➢ Η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια διοικητική

διαδικασία την οποία πρέπει να ολοκληρώσει η αστική αρχή προκειμένου να είναι επιλέξιμη για
χρηματοδότηση. Θα πρέπει να είναι μια συνολική και εξελισσόμενη στρατηγική η οποία είναι
πραγματικά χρήσιμη για την αστική αρχή και η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση καίριων
προκλήσεων

➢ Θα πρέπει να είναι ρεαλιστική από την άποψη της ικανότητας υλοποίησής της και αναλογική
προς το ποσό της συναφούς χρηματοδότησης.

➢ Στην διαχείριση αυτών των σχεδίων οι δημοτικές αρχές αποκτούν πρωτεύοντα και καθοριστικό
ρόλο, ενώ κρίσιμη είναι η ενεργός συμμετοχή και των άλλων παραγόντων της πόλης όπως
φορείς επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, η περιφερειακή διοίκηση , οι
υπηρεσίες πολιτισμού, τα κέντρα γνώσης κλπ

➢ Θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών της περιοχής, της
κοινωνίας των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης στην υλοποίηση της στρατηγικής

➢ Κατά την κατάρτιση της ΣΒΑΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια,
όπως τις στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες
επικαιροποιούνται για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, εφόσον το περιεχόμενό τους
αξιολογηθεί θετικά από τις Διαχειριστικές Αρχές

➢ Η στρατηγική θα συνιστά το πλαίσιο για την επιλογή μεμονωμένων πράξεων



ΕΥΔ

ΕΑΣ

Καθήκοντα

➢ Η ΕΑΣ είναι αρμόδια για τα θέματα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, για

την έκδοση σχετικών κατευθύνσεων και για τον συντονισμό του δικτύου

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

➢ Η ΕΥΔ είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον

έλεγχο της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ και έχει την ευθύνη για:

❖ Την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των ΟΧΕ

και ΟΧΕ-ΒΑΑ

❖ Τον προσδιορισμό της αστικής αρχής που πρόκειται να εμπλακεί στον

σχεδιασμό της ΣΒΑΑ και το επίπεδο εμπλοκής της στην εφαρμογή της

στρατηγικής

❖ Τη διαβούλευση με την αστική αρχή για τον σχεδιασμό της ΣΒΑΑ, και τον

καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των πράξεων που πρόκειται να

στηριχθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος και την ωρίμανση των

πράξεων

❖ Τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής της ΣΒΑΑ και των

επιμέρους πράξεων

❖ Τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης της ΒΑΑ

❖ Την έγκριση της στρατηγικής

❖ Την ύπαρξη ειδικής ομάδας στις χωρικές αρχές για την παρακολούθηση

της υλοποίησης των στρατηγικών



ΟΧΕ-ΒΑΑ

Θεσμικό 

Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 (άρθρα 28 - 30)

ν. 4914/2022 (άρθρα 13, 25) 

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 

Αστική 

Αρχή

Εταιρικό σχήμα με επικεφαλής τη δημοτική Αρχή 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 (άρθρα 9, 11)

Αστική Αρχή

Δήμος Δημόσιοι & ιδιωτικοί 
φορείς

Πολιτισμός

Περιβάλλον, 
Μεταφορές

Νέες τεχνολογίες

Παιδεία, 
υγεία, 

Πρόνοια

Τοπική 
κοινωνία

Επιχειρήσεις



Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Χίου 

Διδάγματα από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020:

 Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση και έναρξη της υλοποίησης που οφείλεται:

❖ στην έλλειψη επικαιροποιημένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

❖ στις αδυναμίες των Αστικών Αρχών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους,

τόσο ως φορείς προγραμματισμού, όσο και ως δικαιούχοι πράξεων των στρατηγικών.

 Χαμηλός βαθμός συμμετοχής των λοιπών τοπικών φορέων και της κοινωνίας των

πολιτών κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των Στρατηγικών

 Έλλειψη εμπειρίας και μέσων στις Αστικές Αρχές για αξιολόγηση πολυετών

παρεμβάσεων και επανασχεδιασμού / επαναπρογραμματισμό προς μια σταθερή

αναπτυξιακή κατεύθυνση

 Καθυστέρηση στην έγκαιρη και αποτελεσματική ωρίμανση πράξεων



Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Χίου 

Σχεδιάζεται η επικαιροποίηση της ήδη υλοποιούμενης Στρατηγικής ΒΑΑ, με διεύρυνση και εμβάθυνση των
στόχων και των αντίστοιχων δράσεων, προς τις εξής κατευθύνσεις:

 Δημιουργία υποδομών βελτίωσης της ποιότητας ζωής (πχ διοικητικών, υγειονομικών και γενικότερα
εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων) και με τη χρήση / αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών

 Αύξηση και βελτίωση της πολυτροπικής κινητικότητας και λειτουργικότητας των αστικών κέντρων

 Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας και
αναγνωρισιμότητας, των αστικών κέντρων για αύξηση / βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων

 Βιοκλιματικές δημόσιες υποδομές κοινόχρηστων χώρων

 Αναπλάσεις δημόσιων κτηρίων και κοινόχρηστων ανοικτών χώρων, με ιδιαίτερη εστίαση στις χερσαίες
ζώνες ή πέριξ αυτών των λιμανιών των πόλεων

 Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές διαλογής και διαχείρισης στη πηγή (κομποστοποίηση), για την
ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ

 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

 Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες γειτονίες, μεταξύ άλλων και
μέσω της στήριξης των ΜΜΕ

 Ενίσχυση της ικανότητας των Αστικών Αρχών για σχεδιασμό, προγραμματισμό και εφαρμογή,
ολοκληρωμένων στρατηγικών ΒΑΑ

 Υποστήριξη των Αστικών Αρχών για αύξηση της ικανότητάς τους στον σχεδιασμό, διαχείριση και
υλοποίηση δράσεων των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης



Δικαιούχοι

 Δήμος και νομικά του πρόσωπα

 Υπηρεσίες πολιτισμού

 Περιφέρεια

 Κοινωνικοί Φορείς

 Κοινωνικές Επιχειρήσεις

 Επιχειρήσεις ΠΒΑ

 Άλλοι



Ζητήματα  

Προκλήσεις 

 Αναμένονται έγγραφα καθοδήγησης και κατευθύνσεις εθνικών αρχών

 Αποτύπωση αναγκών

 Η θεματική προσέγγιση πρέπει να γίνει με συνεκτικό τρόπο

 Ενδυνάμωση / βελτίωση της ικανότητας της αστικής αρχής για αποτελεσματικό

συντονισμό & καθοδήγηση των τοπικών φορέων που μετέχουν στην εταιρική

σχέση, στη κατεύθυνση του σχεδιασμού & της εφαρμογής μιας συνεκτικής

Στρατηγικής

 Ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για τη προετοιμασία

εφαρμόσιμου σχεδιασμού & προγραμματισμού της νέας Στρατηγικής

 Κατά τον σχεδιασμό θα υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός από την ΕΥΔ & με

την υποστήριξη της Ειδικής Μονάδας για τις Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης

στην ΕΑΣ, ώστε να ληφθεί υπ’ όψη ο σχεδιασμός αντίστοιχων δράσεων στο

πλαίσιο των υπολοίπων Προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η

συμπληρωματικότητα των δράσεων μεταξύ των Ταμείων

 Αποτελεσματική διαβούλευση και συμμετοχή από τη βάση

 Ωρίμανση έργων

 Πρωτοβουλίες ενεργοποίησης – υλοποίησης δράσεων

 Υποστήριξη δικαιούχων

 Σύστημα διακυβέρνησης Χωρικών Επενδύσεων



Σύστημα 

Παρακολούθησης 

Χωρικών 

Στρατηγικών

ΕΥΔ

ΟΧΕ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΤαΠΤΟΚ

ΜΟΔ ΑΕ
Τεχνική 

Βοήθεια

Παρακολούθηση και Υποστήριξη  Χωρικών 

Στρατηγικών στο Πρόγραμμα «Βόρειο 

Αιγαίο» 2021-2027

Οργάνωση και συντονισμός Λειτουργίας 

Θεματικού Δικτύου για τη Χωρική 

Ανάπτυξη από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού



Χρονοδιαγράμματα

 Έγκριση ΣΒΑΑ : 18 μήνες από την έγκριση του Προγράμματος

Διαδικασία

 Προετοιμασία (τεχνική υποστήριξη, ενημέρωση ΕΥΔ, εμπειρογνωμοσύνες προετοιμασίας)

 Πρόσκληση ΕΥΔ προς αρχές σχεδιασμού για την υποβολή Χωρικών Στρατηγικών &

Επιχειρησιακών Σχεδίων

 Διαβούλευση των Αρχών Σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο

 Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων

 Αξιολόγηση & έγκριση από την ΕΥΔ

 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων



Εργαλεία 

Διαβούλευσης

e-pepba.gr

postare.gr



Υπηρετώντας την αρχή της Εταιρικής Σχέσης και Πολυεπίπεδης

Διακυβέρνησης, συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης εντός 3 

μηνών από την έγκριση του Προγράμματος.

Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

Προγράμματος 

«Βόρειο Αιγαίο» 

2021-2027

Κυρίαρχο Όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

του Προγράμματος, με καθήκοντα όπως προβλέπει το άρθρο 
40 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060. Ισόρροπη εκπροσώπηση 

των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων 

φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων με διαφανή 

διαδικασία.

Επιτροπή 
Παρακολούθησης

Αρχές 
διαχείρισης και 
συντονισμού

Αυτοδιοίκηση 
και ενώσεις 

αυτής

Δημόσιες αρχές, 
Επιτελικές δομές

Οικονομικοί, 
κοινωνικοί 

εταίροι, 
κοινωνία 
Πολιτών

Αστικές Αρχές 
& ΕΦΔ

Πρόταση της ΕΥΔ

Επιτροπή Παρακολούθησης

Υποεπιτροπή Χωρικής 
Ανάπτυξης



Επόμενα βήματα ενεργοποίησης του Προγράμματος

2022

 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

 Προετοιμασία Χωρικών, κύκλοι διαβούλευσης

 Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (Έγκριση από εθνικές αρχές)

 Εξειδίκευση Δράσεων Προγράμματος 

 Κριτήρια & Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

 Προγραμματισμός Προσκλήσεων σε ετήσια βάση 
(προτεραιότητες προγράμματος, κάλυψη θεσμικού πλαισίου και αναγκαίων όρων από εθνικές 
αρχές)

 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

 Προσκλήσεις χρηματοδότησης πράξεων 

2023 

 Πρόσκληση για την υποβολή στρατηγικών ΒΑΑ – Έγκριση ΣΒΑΑ

 Ενεργοποίηση προσκλήσεων στο πλαίσιο ΒΑΑ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Στρατής Μουφλουζέλλης
Μονάδα  Α’ - Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

emouflouzellis@mou.gr


