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Έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης



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(2011)

Μυτιλήνη
Προσέγγιση ΟΧΕ - ΒΑΑ

Πληθυσμός: 29.656

κάτοικοι(2011)

Οινούσσες

Πληθυσμός: 916 κάτοικοι

Ψαρά

Πληθυσμός: 420 κάτοικοι

Φούρνοι 

Πληθυσμός: 1.346 κάτοικοι

Ικαρία

Πληθυσμός: 8.555 κάτοικοι

Άγιος Ευστράτιος

Πληθυσμός: 257 κάτοικοι

Ολοκληρωμένη 
Χωρική Ανάπτυξη  

ΤΑΠΤΟΚ

1. ΤΑΠΤΟΚ Λήμνου

2. ΤΑΠΤΟΚ Λέσβου

3. ΤΑΠΤΟΚ Χίου

4. ΤΑΠΤΟΚ Σάμου

Πληθυσμός : 131.289 κάτοικοι

ΟΧΕ Μικρών Νησιών

Πληθυσμός : 11.494 

κάτοικοι (απογραφή 2021)

ΟΧΕ_ΒΑΑ

1. Μυτιλήνη

2. Χίος

Πληθυσμός : 56.506 κάτοικοι



Οινούσσες

Πληθυσμός: 916

κάτοικοι

Ψαρά

Πληθυσμός: 420

κάτοικοι

Φούρνοι 

Πληθυσμός: 1.346

κάτοικοιΙκαρία

Πληθυσμός: 8.555

κάτοικοι

Άγιος Ευστράτιος

Πληθυσμός: 257

κάτοικοι
ΟΧΕ Μικρών 

Νησιών

Πληθυσμός : 11.494 

κάτοικοι (απογραφή 

2021)



Συμμετοχή και άλλων Προτεραιοτήτων του Προγράμματος στα 

Χωρικά

26.500.000   

10.300.000   
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Π 1 Επιχειρ/τα Π 4Β /ΕΚΤ+ Π 5 Χωρικά ΣΥΝΟΛΟ

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 μικρών 

νησιών

Ενδεικτικές 

Παρεμβάσεις   

• Βελτίωση ή/& επέκταση του εσωτερικού οδικού δικτύου των νησιών.

• Δημιουργία / βελτίωση υποδομών εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης ή/&
τουριστικής δραστηριότητας.

• Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών και φυσικών πόρων τοπικής και
περιφερειακής εμβέλειας.

• Ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίηση κοινόχρηστων δημόσιων χώρων
(ακόμη και βιοκλιματικές).

• Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές διαχείρισης στη πηγή, για την ενίσχυση
της ολοκληρωμένης διαχείρισης, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ .

• Υποστήριξη των τοπικών φορέων για ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού,
διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.
Ανάδειξη πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς.



ΟΧΕ μικρών 

νησιών

Ενδεικτικές 

Παρεμβάσεις

Συνεισφορά 

άλλων Στόχων 

Πολιτικής του 

Προγράμματος 

και λοιπών 

Προγραμμάτων   

• Ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού, με επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες, αλλά και προοπτικές
ανάπτυξης των επιχειρήσεων των περιοχών παρέμβασης της Στρατηγικής
ΟΧΕ .

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς διοικητικής λειτουργίας των Δήμων,
ανάδειξης των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων των περιοχών
παρέμβασης των Στρατηγικών ΟΧΕ και ΤΑΠΤοΚ, καθώς και του τομέα της
υγείας (τηλεϊατρική), ιδίως της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων, ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και
εργαζομένων (ΕΚΤ +).

• Στο πλαίσιο των στρατηγικών Χωρικών Επενδύσεων του συγκεκριμένου Ειδ.
Στόχου προγραμματίζεται να υλοποιηθούν δράσεις της πρωτοβουλίας
GReco Islands συμπληρωματικά με αντίστοιχες δράσεις των Τομεακών
Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».



Ενέργειες Που σχεδιάζονται

 Μεγάλο διάστημα ευαισθητοποίησης & ενεργοποίησης των τοπικών φορέων για τη
προετοιμασία εφαρμόσιμου σχεδιασμού & προγραμματισμού της νέας Στρατηγικής.

 Ενδυνάμωση / βελτίωση της ικανότητας του φορέα σχεδιασμού για αποτελεσματικό
συντονισμό & καθοδήγηση των τοπικών φορέων στα μικρά νησιά, στη κατεύθυνση
του σχεδιασμού & της εφαρμογής μιας συνεκτικής Στρατηγικής.

 Άμεση δημιουργία σε περιφερειακό επίπεδο του κατάλληλου μηχανισμού
υποστήριξης / ειδικής ομάδας για τον σχεδιασμό & παρακολούθηση της
Στρατηγικής.



OXE μικρών 

νησιών

Θεσμικό 

Πλαίσιο

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 (άρθρα 28, 29, 30)

• N. 4914/2022 (Α’61, άρθρο 25)

• Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027

Χωρική Αρχή

• Αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση της

Χωρικής Στρατηγικής.

• Η χωρική αρχή ή φορέας κατά την κατάρτιση της ΟΧΕ μπορεί
να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια, όπως

τη στρατηγική ΟΧΕ του ΠΕΠ 2014-2020, η οποία

επικαιροποιείται για την προγραμματική περίοδο 2021-2027,

εφόσον το περιεχόμενό της αξιολογηθεί θετικά από την ΕΥΔ.

• Οι δαπάνες για την κατάρτιση και τον σχεδιασμό της χωρικής

στρατηγικής δύναται να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση

από το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.



ΟΧΕ Μικρών 

Νησιών

Περιεχόμενα 

της 

Στρατηγικής

➢ Η στρατηγική θα εμφανίζει θεματική ή/ και χωρική συνέχεια.

➢ Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της

περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και

περιβαλλοντικών διασυνδέσεων.

➢ Περιγραφή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των

διαπιστωμένων αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της

περιοχής.

➢ Περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων στην κατάρτιση και την εφαρμογή

της στρατηγικής.

➢ Τυχόν υφιστάμενα στρατηγικά έγγραφα που αφορούν τις καλυπτόμενες
περιοχές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις χωρικές στρατηγικές.

➢ Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα στηριχθούν δεν έχει περιληφθεί στη

χωρική στρατηγική, οι σχετικές χωρικές αρχές ή φορείς επιλέγουν τις πράξεις

ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.

➢ Οι επιλεγμένες πράξεις συμμορφώνονται με τη χωρική στρατηγική.

➢ Θα έχει μακροχρόνιο ορίζοντα ανεξάρτητα από προγραμματικές και

πολιτικές περιόδους με όραμα, συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, και

ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης που θα ιεραρχεί τις δράσεις και τα έργα
προτεραιότητας.



ΟΧΕ Μικρών 

Νησιών

Προετοιμασία

Σχεδιασμός 

Διακυβέρνηση

• Η διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο θα υποστηριχθεί από μια συνεκτική ομάδα

διοίκησης για το σχεδιασμό της στρατηγικής ΟΧΕ που θα εξασφαλίζει
αφενός την άρτια προετοιμασία και αφετέρου την «Ιδιοκτησία» των

στρατηγικών από τους τελικούς δικαιούχους (ΟΤΑ).

• Η ωρίμανση - υλοποίηση των έργων/δράσεων της στρατηγικής θα

υποστηριχτεί μέσω ειδικής ομάδας που θα ορίζεται με την απόφαση

έγκρισης της στρατηγικής από το Πρόγραμμα.

• Προβλέπεται η αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής

Ανάπτυξης με τη συμμετοχή των αστικών αρχών, εκπροσώπων ΟΤΑ (ΚΕΔΕ),

Περιφερειών και φορέων υλοποίησης των ΟΧΕ για την ανταλλαγή

τεχνογνωσίας και την επίλυση προβλημάτων υλοποίησης. Το Δίκτυο θα
αποτελέσει εργαστήριο σχεδιασμού πολιτικής, διάχυσης γνώσης και καλών

πρακτικών.

• Οι στρατηγικές θα εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν, ενώ ειδικότερα αυτές της

ΠΠ 2014 – 2020 που επικαιροποιούνται για την Προγραμματική Περίοδο 2021-

2027 θα εγκριθούν το αργότερο 18 μήνες μετά την έγκριση των
Περιφερειακών Προγραμμάτων τους.

• Η ΕΑΣ είναι αρμόδια για τα θέματα ΟΧΕ, την έκδοση σχετικών κατευθύνσεων

και τον συντονισμό του δικτύου ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που
προβλέπεται στο ν.4914/22, (αρ.28).



ΕΥΔ 

Προγράμματος

Βόρειο Αιγαίο

Αρμοδιότητες

Η ΕΥΔ είναι η αρμόδια αρχή για την Έγκριση, τη διαχείριση, την

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ και έχει
την ευθύνη για:

• Την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των ΟΧΕ.

• Τον προσδιορισμό των χωρικών αρχών ή φορέων που πρόκειται να

εμπλακούν στον σχεδιασμό στρατηγικών ΟΧΕ και το επίπεδο εμπλοκής

τους στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ (συμμετοχή στην επιλογή των

πράξεων ή στην ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων διαχείρισης,

παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των στρατηγικών ΟΧΕ).

• Τη διαβούλευση με τις χωρικές αρχές ή φορείς για τον σχεδιασμό των ΟΧΕ,
και τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των πράξεων που πρόκειται να

στηριχθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος αρμοδιότητάς τους και την

ωρίμανση των πράξεων.

• Τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των ΟΧΕ και των

επιμέρους πράξεων.

• Τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των ΟΧΕ.



Ζητήματα  

Προκλήσεις 

 Αναμένονται έγγραφα καθοδήγησης και κατευθύνσεις εθνικών αρχών

 Αποτύπωση αναγκών (περιφερειακής & τοπικής σημασίας)

 Η θεματική προσέγγιση πρέπει να γίνει με συνεκτικό τρόπο

 Ενδυνάμωση / βελτίωση της ικανότητας των χωρικών αρχών στο σχεδιασμό για 

αποτελεσματικό συντονισμό & καθοδήγηση των τοπικών φορέων στα νησιά, 

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 άλλων συγχρηματοδοτούμενων 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



Δικαιούχοι

ΟΤΑ Α και νομικά πρόσωπα

 Περιφέρεια

Φορείς εκπροσώπησης του επιχειρηματικού ιστού 

Φορείς εκπροσώπησης της Κοινωνίας των πολιτών 

 Λοιποί αρμόδιοι φορείς σε σχέση με τις προτεινόμενες 

δράσεις στο πλαίσιο των Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης

Ωφελούμενοι Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των συγκεκριμένων περιοχών 

που θα εφαρμοσθούν οι Στρατηγικές ΟΧΕ



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



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

Χωρικές 

Αρχές

Πρόταση της ΕΥΔ

Επιτροπή Παρακολούθησης

Υποεπιτροπή Χωρικής 
Ανάπτυξης



Εργαλεία 

Διαβούλευσης

e-pepba.gr

postare.gr



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 Στρατηγικής ΟΧΕ – Έγκριση Στρατηγικής

 Ενεργοποίηση προσκλήσεων στις χωρικές επενδύσεις



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Στρατής Μουφλουζέλλης
Μονάδα  Α’ - Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

emouflouzellis@mou.gr


