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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τις πόλεις  έχει σημαντικές διαφορές από αυτήν της περιόδου 2007-2013 και των
προηγούμενων.  Αποτελεί καταστάλαγμα των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τις έως τώρα χρηματοδοτήσεις
είτε μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ προηγούμενων Προγραμμάτων είτε μέσω των σχετικών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και
εισάγει το νέο στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο πόλης /
μητρόπολης, η οποία να αντιμετωπίζει κατά το δυνατό τις εξής προκλήσεις:

- οικονομικές

- κοινωνικές

- δημογραφικές

- περιβαλλοντικές

- κλιματικής αλλαγής. 

Για τη σύνταξη και την προώθηση της εφαρμογής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην περίοδο 2014-2020,
θεωρείται απαραίτητο να συνδυαστούν κάθετες / τομεακές πολιτικές με «οριζόντιες» πολιτικές, μεταξύ δηλαδή
των διαφόρων πεδίων αστικής ανάπτυξης.  Η στρατηγική είναι αναγκαίο να συμφωνεί και να συγκλίνει προς
τους στόχους της  ευρωπαϊκής πολιτικής  για την αστική εδαφική ανάπτυξη.   Κατ’ αντιστοιχία, οι  πόροι  που
διοχετεύονται προς τις αστικές περιοχές πρέπει να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους ευρύτερους στόχους του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Ελάχιστο μέρος 5 % των πόρων σε κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να επενδυθεί σε ολοκληρωμένες δράσεις για
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναθέτοντας μέρος της διαχείρισης και υλοποίησης στις πόλεις υπό μορφή και σε
βαθμό ανάθεσης που ποικίλει ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις κάθε Κράτους Μέλους.

Τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο αυστηρό πλαίσιο που ορίζουν οι νέοι Κανονισμοί: στρατηγικός
προγραμματισμός  που  ακολουθεί  τους  Θεματικούς  Στόχους  της  Στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»,  πλαίσιο
επιδόσεων με ορόσημα που συνδέονται με δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για κάθε άξονα προτεραιότητας
των  Ε.Π.,  αιρεσιμότητες  συνδεόμενες  με  την  αντιμετώπιση  των  μακροοικονομικών  ανισορροπιών  μέσω
συστάσεων  του  Συμβουλίου  και  με  τη  διασφάλιση  της  αποτελεσματικής  χρήσης  των  πόρων  (η  αδυναμία
εκπλήρωσης  τους  οδηγεί  σε  αναστολή  χρηματοδότησης),  διεύρυνση  του  πεδίου  εφαρμογής  των
Χρηματοδοτικών Εργαλείων, εφαρμογή Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το  ΕΣΠΑ  2014-20 ως  προς  τη  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη  αναγνωρίζει  (στο  κεφ.  3.1.3  «Βιώσιμη  Αστική
Ανάπτυξη») τις καίριες προκλήσεις που θα εξειδικευθούν κατά Περιφέρεια, προκρίνει κατηγορίες περιοχών και
ορίζει ως εργαλείο εφαρμογής την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ) αναγνωρίζει σημαντικά εσωτερικά προβλήματα
άνισης ανάπτυξης και οικονομικού δυϊσμού στην Περιφέρεια και θέτει ως στόχο την αντιμετώπιση των ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.   Επισημαίνει τη
διάκριση ανάμεσα στις αστικές περιοχές (με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους), τις αγροτικές και τις ειδικές
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περιοχές που συνιστούν διακριτές χωρικές ενότητες με κοινά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακή προ-
οπτική και προβλήματα.

Ως προς τον αστικό χώρο, εντοπίζει την έντονη διαφοροποίηση στη διάρθρωση του αστικού συστήματος, με ένα
κυρίαρχο  αστικό  κέντρο  (μονοπολικό  σύστημα)  στις  ΠΕ  Θεσσαλονίκης,  Πιερίας,  Σερρών  και  Κιλκίς,  ένα
πολυπολικό σύστημα (περισσότερα αστικά κέντρα) στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας και το απολικό σύστημα στην
ΠΕ Χαλκιδικής (μεγάλη οικιστική διασπορά).   Μετά το σημαντικότερο αναπτυξιακό πόλο της Θεσσαλονίκης με
τις  επιρροές σε ευρύτερη περιοχή, ως σημαντικοί αναπτυξιακοί πόλοι χαμηλότερης βαθμίδας λειτουργούν η
Κατερίνη, οι  Σέρρες, τα δίπολα Βέροια-Νάουσα, Σκύδρα-Έδεσσα, Αλεξάνδρεια-Γιαννιτσά και η περιοχή της
Χαλκιδικής.  Οι αστικές περιοχές της Περιφέρειας είναι και εκτεταμένες (26,57% της έκτασης της καλύπτεται από
Δήμους με αστικό κέντρο) αλλά κυρίως συγκεντρώνουν το 76,9% του συνολικού πληθυσμού της.  11 αστικές
περιοχές έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων με πυκνότητες κατοίκησης που δημιουργούν σημαντικές
πιέσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, γεγονός που αναδεικνύει ως απαραίτητες τις ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις  για  στήριξη  των  αστικών  πληθυσμών,  προστασία  του  περιαστικού  χώρου  από  την  άναρχη
επέκταση των αστικών λειτουργιών και  ενίσχυση του  κοινωνικού ιστού των πόλεων μέσω ολοκληρωμένων
προσεγγίσεων για στήριξη απασχόλησης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων.

Ειδική  αναγνώριση  γίνεται  στο  ΠΕΠ  για  το  αστικό  περιβάλλον  της  Θεσσαλονίκης  με  την  εκεί  παρουσία
οξυμένων  προβλημάτων:  κυκλοφοριακή  συμφόρηση  των  κεντρικών  περιοχών,  περιοχές  με  συγκρούσεις
χρήσεων γης, προβλήματα σε σχέση με τις πύλες εισόδου στην πόλη, ζητήματα σε σχέση με την αναβάθμιση
βιομηχανικών  συγκεντρώσεων  στη  ΒΔ  πλευρά  της,  ελλείψεις  στους  τομείς  των  αναπλάσεων,  ανάδειξης
μνημείων και  συνόλων,  προβολής και  αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων και  λοιπών πολιτιστικών πόρων,
σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών.

Το ΠΕΠ  ορίζει την εφαρμογή παρεμβάσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σε δύο επίπεδα:

- αφενός στην περιοχή μητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του ΠΣ Θεσσαλονίκης, ως αντικείμενο
διακριτής και διαφοροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

- αφετέρου στα λοιπά σημαντικά αστικά κέντρα στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων και συγκρούσεων
χρήσεων γης, αστικών-περαστικών λειτουργιών.

Στις περιοχές αυτές η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά
τα τομεακά προγράμματα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ.  Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί προς ενιαίες Στρατηγικές
Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει με
κριτήρια  που  θα  αφορούν  στην  καταλληλότητα  κάθε  στρατηγικής,  στη  συμβολή  τους  στην  επίτευξη  των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης
πόρων κάθε φορέα.

Με στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα καλυφθεί καταρχήν το αστικό κέντρο με λειτουργική περιοχή με
πληθυσμό  άνω  των  70.000  κατοίκων  (σε  συμφωνία  με  τα  προβλεπόμενα  και  στο  ΕΣΠΑ)  και  η περιοχή
παρέμβασης ορίζεται από την ΕΥΔ του ΕΠ.  Η επιλογή άλλων αστικών κέντρων θα γίνει μέσω ανταγωνιστικής
διαδικασίας.

Συνολικά στις Στρατηγικές θα αποδοθούν περίπου 10 % των πόρων των ΕΤΠΑ και 10% των πόρων του ΕΚΤ και
θα τηρείται διακριτός χρηματοδοτικός πίνακας κατά ΕΔΕΤ. 
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1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ

Το  κανονιστικό  πλαίσιο  για  τις  ΟΧΕ/ΒΑΑ  έχει  συγκεκριμενοποιηθεί  και  είναι  λεπτομερές  και  ιδιαίτερα
απαιτητικό: 

- Γενικός Κανονισμός ΕΔΕΤ 1303/2013: Άρθρο 15 (2) (α) (i) περί περιεχομένου Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι
αφορά ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις - Άρθρο 36, νομική βάση χρήσης ΟΧΕ - Άρθρο 96 (3) (β, γ)
περιεχόμενο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά ΟΧΕ -  Άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισμού
Ενδιάμεσου Φορέα - Παράρτημα Ι (3.3) ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων - Παράρτημα Ι (6)
ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις.

- Κανονισμός Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1301/2013: Άρθρο 7 περί βιώσιμης
αστικής  ανάπτυξης,  Άρθρο  8  περί  καινοτόμων  δράσεων  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης,  Άρθρο  9  περί
δικτύου αστικής ανάπτυξης.

- Οδηγοί Ε.  Επιτροπής:  Guidance  for  Member  States,  Programme  Authorities  and  Cities,  “Article  7  on
Integrated Sustainable Urban Development of the Regulation 1301/2013 on the ERDF  και ITI  Scenarios
(Μελέτη DG Regional and Urban Policy για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεων). 

- Κανονισμός Ευρ. Κοιν. Ταμείου (ΕΚΤ) 1304/2013: Άρθρο 12 προβλέψεις για αστική ανάπτυξη.

- Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 1299/2013: Άρθρο 2 (3) (β) ανταλλαγής εμπειριών
στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

- Κανονισμός 480/2014 (§ 27 και Παράρτημα IV)

- Νόμος για το Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής Ν. 4314/2014: Άρθρο 13.

- Οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  EGESIF 15-0010/18.05.2015,  14-0013–Final/  18.12.2014  και  14-
0010–Final/ 18.12.2014

Αρμόδια συνολικά στο ΕΣΠΑ για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού δια της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και (ειδικά για νομικά ζητήματα) της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).  

Για την οριστικοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων
του ΕΣΠΑ όσον αφορά στη  Βιώσιμη Αστική  Ανάπτυξη,  εκδόθηκε  η  εξειδικευμένη  Εγκύκλιος  81168/ΕΥΣΣΑ
1796/30.7.2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία οριστικοποιεί:

- το Θεσμικό Πλαίσιο που ακολουθείται υποχρεωτικά

- τις τυπικές Περιοχές εφαρμογής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

- τις  αρμοδιότητες  κατά εμπλεκόμενο φορέα:  Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ),  Διαχειριστικές  Αρχές  (ΔΑ),
Αστικές αρχές, Ενδιάμεσοι φορείς

- τις διαδικασίες και την αρμοδιότητα για την προετοιμασία των ΟΧΕ / ΒΑΑ

- το τυπικό περιεχόμενο της Γραπτής Συμφωνίας που συνάπτουν Διαχειριστική Αρχή και Αστική Αρχή.

Για τη ρύθμιση των διαδικασιών και αρμοδιοτήτων διαχείρισης των  Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και με το Σύστημα Δια-
χείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Οικονομίας,
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Ανάπτυξης και Τουρισμού,  Οδηγίες για τη Διαχείριση και Εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης  οι οποίες, ειδικότερα ως προς τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη:

- ορίζουν υποχρεώσεις θεσμικού πλαισίου ως προς την εμπλοκή αστικών αρχών στην επιλογή των πράξεων ή
και στη διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων μιας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και ως προς
τον ορισμό Αστικής Αρχής ή άλλου τοπικού ή περιφερειακής ανάπτυξης φορέα ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος

- ορίζουν τις  διαδικασίες και αρμοδιότητες για την επιλογή Στρατηγικής και την επιλογή ενδιάμεσου φορέα:
ανάλογα με το αν η αστική αρχή θα εμπλακεί μόνο στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων ή θα ανατεθεί
σε φορέα η συνολική διαχείριση των πράξεων μιας στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης

- ορίζουν τις διαδικασίες και αρμοδιότητες για την επιλογή και έγκριση Πράξεων και στις δύο περιπτώσεις

- ορίζουν  τις διαδικασίες και αρμοδιότητες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Στρατηγικών και την
παρακολούθηση του Ενδιάμεσου Φορέα

- θέτουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση του Ενδιάμεσου Φορέα και ανάθεσης σ’ αυτόν των καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων με βάση Υπόδειγμα Υπουργικής  Απόφασης.

Τέλος, στο ΥΠΟΑΤ συγκροτήθηκε Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, με σκοπό το συντονισμό και
την παρακολούθηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής
2014-20.  Το Δίκτυο έχει ως αρμοδιότητες την ανάπτυξη διαλόγου για το βέλτιστο σχεδιασμό, την εξασφάλιση
ολοκληρωμένης  προσέγγισης  των  στρατηγικών,  τη  διαχείριση  και  παρακολούθηση  τους,  την  παροχή
τεχνογνωσίας, την ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, την ανταλλαγή ιδεών και γνωστοποίηση καλών
πρακτικών, τη συνεχή ενημέρωση σε θέματα που άπτονται του θεσμικού και νομικού πλαισίου, την αξιοποίηση
των πορισμάτων από τις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ.

1.3. ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ και με τις Οδηγίες της ΕΥΘΥ, μια Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης
Αστικής  Ανάπτυξης  υλοποιείται  μέσω  Ολοκληρωμένης  Χωρικής  Επένδυσης.   Μια  Ολοκληρωμένη  Χωρική
Επένδυση (ΟΧΕ) συγκροτείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: 

- Μια συγκεκριμένα ορισμένη Περιοχή για την εφαρμογή της Στρατηγικής

- Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική

- Ένα μείγμα παρεμβάσεων κατάλληλο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων (στην περίπτωση
της  ΒΑΑ:  οικονομικές,  κοινωνικές,  δημογραφικές,  περιβαλλοντικές,  κλιματικής  αλλαγής)  από  κοινού  και
παράγοντας συνέργιες

- Ένα αντίστοιχο σύστημα διακυβέρνησης.

Όλα τα συστατικά είναι αλληλένδετα.

Η σκοπιμότητα μιας Ο.Χ.Ε. για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη πρέπει να αποδεικνύεται είτε με βάση την ύπαρξη ήδη
μιας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή είτε με βάση μια λεπτομερή διάγνωση προκλήσεων,
αδυναμιών, δυνατοτήτων και προοπτικών στην περιοχή.
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Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει θεσμοθετημένη επίκαιρη ολοκληρωμένη στρατηγική που να
αντιμετωπίζει  συνδυασμένα  τις  προκλήσεις  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  και  δεν  είναι  διαθέσιμες  οι
αναγκαίες (στο κατάλληλο επίπεδο και χωρική κλίμακα) ποσοτικοποιημένες πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον
άμεσο  σχεδιασμό  μιας  τέτοιας  στρατηγικής.   Η  λεπτομερής  αναγνώριση  των  προκλήσεων,  αδυναμιών,
δυνατοτήτων και προοπτικών είναι το αντικείμενο της πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης που θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα. 

Προκαταρκτική διάγνωση προκλήσεων, αδυναμιών, δυνατοτήτων και προοπτικών στην περιοχή Θεσσαλονίκης
που έχει διενεργηθεί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ελλείψει μιας συνολικής στρατηγικής, οι δυνατότητες της πόλης
να  ανταποκριθεί  στις  προκλήσεις  περιορίζονται  ενώ ταυτόχρονα  αυξάνεται  η  αναζήτηση  βραχυπρόθεσμων
αποσπασματικών λύσεων ή οραματικών έργων.

Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη είναι οι οικονομικές και κοινωνικές, λόγω της κρίσης και των
συνεπειών της που προστίθενται στην επιβίωση των μόνιμων αδυναμιών της και στην ελλιπή αξιοποίηση των
δυνατοτήτων και των διαφαινόμενων τότε προοπτικών:

- έντονη οικονομική συρρίκνωση και αποπαραγωγικοποίηση ήδη από τη δεκαετία του ’90

- μείωση εισοδήματος στην πόλη με ρυθμό διπλάσιο από ό,τι σε όλη την Περιφέρεια

- σχετική στασιμότητα του συνολικού αστικού πληθυσμού

- απογύμνωση κεντρικών περιοχών από οικονομική δραστηριότητα

- μη επίτευξη του στρατηγικού στόχου «ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της πόλης»

- κίνδυνος περιθωριοποίησης σε μια περίοδο οξύτατου ανταγωνισμού μεταξύ μητροπόλεων. 

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και αυτές της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντικότατες και αλληλοσυνδεόμενες
με τις οικονομικές και κοινωνικές:

- κτιριακό απόθεμα γηρασμένο και συχνά ανίκανο να παράσχει αξιοπρεπή διαβίωση ή να υποστηρίξει τις
οικονομικές χρήσεις

- δίκτυο πρασίνου απογοητευτικό που δεν μπορεί να αποτρέψει το φαινόμενο της «θερμικής νησίδας»

- πυκνότητα δόμησης που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προστασία έναντι της κλιματικής αλλαγής και τη
βιώσιμη κινητικότητα

- κυκλοφοριακό πρόβλημα γιγαντιαίων διαστάσεων

- σύστημα διαχείρισης αποβλήτων εκσυγχρονιζόμενο μεν αλλά στα όρια του

- διάσπαρτες αναπλάσεις χωρίς εμφανή συσχέτιση με τα οικονομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά των
περιοχών

-  αναξιοποίητο απόθεμα κτιρίων και γηπέδων δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας.

Τελικώς, η υποβάθμιση του υλικού περιβάλλοντος συνοδεύεται από επεκτεινόμενη εισοδηματική και κοινωνική
διαφοροποίηση γειτονιών, πληθυσμιακή αποδυνάμωση και γήρανση και, κατά περιοχές, ακόμη και διάρρηξη
του κοινωνικού ιστού.

Απέναντι στις σοβαρές αδυναμίες και προκλήσεις, οι προοπτικές και δυνατότητες είναι περιορισμένες και σε
μεγάλο βαθμό παραμένουν «δυνητικές»:  η αξιοποίηση του λιμανιού, του πανεπιστημιακού δυναμικού και των
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ερευνητικών κέντρων, η έλξη  της πόλης ως καταναλωτικού κέντρου και τουρισμού city break, η  διαθεσιμότητα
αναξιοποίητων  ακινήτων  και  εκτάσεων  δημόσιας  και  δημοτικής  ιδιοκτησίας,  το  συγκριτικό  πλεονέκτημα
(δυστυχώς)  της  «υποτίμησης»  του  εξειδικευμένου  ανθρώπινου  δυναμικού  της  πόλης,  η  ολοκλήρωση και  ο
εκσυγχρονισμός των  επιχειρηματικών υποδομών,  η διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα διεθνή κυκλώματα
παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η  ύπαρξη  όλων  των  παραπάνω  προκλήσεων  και  αδυναμιών  τεκμηριώνει  καταρχάς  τη  σκοπιμότητα  μιας
Στρατηγικής για ολοκληρωμένη βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη. 

1.4. ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Η Εγκύκλιος της ΕΥΣΣΑ προκρίνει ως Περιοχές Εφαρμογής για τη βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη:

- Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή περιοχές που έχουν προσδιοριστεί για παρεμβάσεις αστικής
ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ή/ και στα
Γενικά  Πολεοδομικά  Σχέδια  ή  Περιοχές  εφαρμογής  Σχεδίων  Ολοκληρωμένης  Αστικής  Παρέμβασης  ή
ισοδύναμων σχεδίων κατά την ελληνική νομοθεσία.

- Αστικά κέντρα με λειτουργική περιοχή όπως ορίζονται στο OECD (2012) Redefining Urban: A New Way to
Measure Metropolitan Areas, με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων

- Αστικές περιοχές με όρια Δημοτικής Ενότητας ή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ρυθμιστικού Σχεδίου και
πληθυσμό  άνω  των  10.000  κατ.  που  αντιμετωπίζουν  έντονες  προκλήσεις  οικονομικές,  κοινωνικές,
δημογραφικές ,περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγής, λειτουργικής οργάνωσης.

Ο ορισμός της Περιοχής Εφαρμογής έχει γίνει από τη Διαχειριστική Αρχή κατά την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ και τις
Οδηγίες της ΕΥΘΥ.  Εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία των ΟΟΣΑ/ΕΕ όπως προτείνεται στο ΠΕΠ, η μεθοδολογία
του ΠΠΧΣΑΑ (που οδηγεί σε ορισμό μιας Λειτουργικής Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας
υπόψη το σχέδιο νόμου νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τον υποκείμενο και υπερκείμενο
χωρικό  σχεδιασμό),  το  κριτήριο  της  πυκνότητας  των  αστικών  περιοχών  (που  επιτρέπει  να  εντοπιστεί  η
συγκέντρωση  αστικού  πληθυσμού,  τον  οποίο  κατά  κύριο  λόγο  αφορά  η  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη),
εισοδηματικά, δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια (που επιτρέπουν να εντοπιστούν περιοχές συγκέντρωσης
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει οξύτερες οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις) και κριτήρια
χωρικής συγκέντρωσης προβλημάτων προστασίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.  Οι περιοχές που
ανταποκρίνονται  στα  κριτήρια  (με  επιμέρους  διορθώσεις  ώστε  να  επέλθει  σύγκλιση  με  αναγνωρίσιμες
διοικητικές ενότητες σε επίπεδο έως Δημοτικής Ενότητας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις Κοινοτικού / Δημοτικού
Διαμερίσματος) οριοθετούνται ως:

• Περιοχή Εφαρμογής της ΣΑΑ

Η Περιοχή περιλαμβάνει:

- το  σύνολο  της  έκτασης  των  Δήμων  Αμπελοκήπων  –  Μενεμένης,  Θεσσαλονίκης,  Καλαμαριάς,
Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά

- τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

- το Κ.Δ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Αφορά την περιοχή για την οποία συγκροτείται και στην οποία εφαρμόζεται η Στρατηγική.  Προσδιορίζεται ως η
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συνεκτική περιοχή μέσα στην οποία τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αφορούν συνολικά τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη εμφανίζουν ένταση - συγκέντρωση, ομοιομορφία και αλληλεξάρτηση.  Για το σύνολο
της  Περιοχής  η  Στρατηγική  μπορεί  να  προβλέπει  έργα  μεγάλης  σχετικά  εμβέλειας,  σύνολα  διάσπαρτων
μικρότερης εμβέλειας έργων, οριζόντια μέτρα πολιτικής, σύνθετες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Περαιτέρω, μέσα στην Περιοχή Εφαρμογής μπορούν να προσδιορίζονται υποπεριοχές (Πολεοδομικές Ενότητες,
γειτονιές) που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και όπου μία ή περισσότερες προκλήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα
υψηλή ένταση ή εκδηλώνουν πολύ σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα ή οι υποπεριοχές αυτές υφίστανται κατά
κύριο λόγο  τις επιπτώσεις τους, και να οριστούν ως:

• Θύλακες Επικέντρωσης

Οι Θύλακες θα προσδιοριστούν συγκεκριμένα από την Αστική Αρχή.  Η σκοπιμότητα εντοπισμού Θυλάκων
προκύπτει από την απαίτηση να προκληθούν από τη συνολική Στρατηγική πολύ σημαντικά αποτελέσματα και
άρα να κατευθυνθούν οι πόροι εκεί όπου πιο αποτελεσματικά μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σημαντικότερα
προβλήματα και εκεί όπου θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα.  Ο ορισμός τους δεν συνεπάγεται
ότι οι παρεμβάσεις της Στρατηγικής πρέπει να χωροθετηθούν εκεί κατά αποκλειστικότητα ή οπωσδήποτε κατά
το μεγαλύτερο μέρος τους.
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1.5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

H χρηματοδότηση της Στρατηγικής θα γίνει κατά κύριο λόγο από το Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Εφόσον προκύπτει ανάγκη και έπειτα από συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, μπορεί να υπάρξει
πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία υπάρχει πρόβλεψη για χρηματο-
δότηση δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
και  το  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση».   Επιθυμητό  είναι  η
Στρατηγική  να  προσελκύσει  και  πόρους  εκτός  ΕΣΠΑ,  δηλαδή  να  μοχλεύσει  πρόσθετους  πόρους  από  τον
ιδιωτικό τομέα (σε παρεμβάσεις που επιδέχονται συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα) ή από άλλες πηγές (Τράπεζες,
προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ, κ.λπ.)

Στο ΠΕΠ οι διαθέσιμοι πόροι (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης) κατανέμονται ενδεικτικά σε Πεδία Παρέμβασης.  Η
κατανομή αυτή δεν είναι υποχρεωτική, υποδεικνύει όμως στην Αστική Αρχή σε τι είδους παρεμβάσεις μπορεί να
στοχεύσει.   Αντιθέτως,  η  κατανομή  σε  Θεματικούς  Στόχους  /  Άξονες  Προτεραιότητας  του  ΠΕΠ  και  κατά
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο είναι υποχρεωτική, για να τηρηθούν η ισορροπία στόχων του
Προγράμματος  και  οι  δεσμεύσεις  που  έχει  αναλάβει  δια  της  έγκρισης  του.   Η  κατανομή  σε  Επενδυτικές
Προτεραιότητες του ΠΕΠ είναι  σκόπιμο να τηρηθεί διότι  σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψει θέμα
τροποποίησης του προγράμματος, με συνέπειες στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του.  Η κατανομή
σε Ειδικούς Στόχους είναι επίσης σκόπιμο να τηρηθεί, και επιπλέον αυτή υποδεικνύει τους στόχους του ΠΕΠ
στους οποίους η ΣΑΑ πρέπει να συμβάλει δια των εκροών και αποτελεσμάτων της.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για το μέρος του συνολικού κόστους που θα ενταχθεί στο ΠΕΠ είναι το ακόλουθο.
Επισημαίνεται ότι 19% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης προορίζεται για δράσεις του ΕΚΤ και επομένως:

• η Στρατηγική οφείλει να περιλαμβάνει ισχυρή παρέμβαση ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και
δημογραφικών προκλήσεων 

• οι συνέργιες μεταξύ δράσεων ΕΤΠΑ και δράσεων ΕΚΤ πρέπει να αποδεικνύονται και να εξασφαλίζονται.

Επιπρόσθετα,  τυχόν  ανάγκες  της  Αστικής  Αρχής  /  Ενδιάμεσου Φορέα για  υπηρεσίες  Τεχνικού Συμβούλου,
Νομικού  Συμβούλου,  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  συντονισμό,  την  παρακολούθηση  και  τη  διαχείριση  της
υλοποίησης της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης, μπορούν να καλυφθούν από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας
του  ΕΠ  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  μέχρι  ποσού  0,5%   της  εγκεκριμένης  συνολικής  δημόσιας
δαπάνης της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Θεματικός Στόχος /
Άξονας Προτ.ΠΕΠ /

ΕΔΕΤ Ειδικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Πεδίο Παρέμβασης
Διαθέσιμοι

πόροι

ΑΠ 2: Βελτίωση της 
πρόσβασης, της 
χρήσης και της 
ποιότητας των 
τεχνολογιών των 
πληροφοριών και 
των επικοινωνιών

ΕΤΠΑ

ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση 
προσφοράς 
υπηρεσιών ΤΠΕ από 
Δημόσιους Φορείς 
Περιφερειακής 
κλίμακας

2γ) Ενίσχυση των εφαρμογών 
ΤΠΕ για ηλεκτρονική 
κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 
ηλεκτρονικό πολιτισμό και 
ηλεκτρονική υγεία

78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανο-
μένων ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για στήριξη της μεταρρύθμισης 
της δημόσιας διοίκησης, κυβερνοασφάλεια, μέτρων για αξιοπιστία και ιδιωτικό 
απόρρητο, ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία) 

350.000 

79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων 
ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, 
ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού) 

300.000 

80 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, προσβασιμότητας, 
ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός 

1.200.000 

ΑΠ 3: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ

ΕΣ 3α1: Αύξηση νέων 
εταιρειών έντασης τεχ-
νολογίας και καινοτο-
μίας σε κλάδους 
διεθνώς εμπορευσίμων
προϊόντων / 
υπηρεσιών

3α) Προαγωγή επιχειρηματικό-
τητας, ιδίως με διευκόλυνση της
οικονομικής αξιοποίησης νέων 
ιδεών και ενίσχυσης 
δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
και μέσω θερμοκοιτίδων 

67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και 
φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς
και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)

4.500.000 

ΕΣ 3γ1: Αύξηση 
ρυθμού εισαγωγής 
νέων / βελτιωμένων 
προϊόντων/υπηρεσιών 

 3γ) Στήριξη της δημιουργίας 
και της επέκτασης προηγμένων
ικανοτήτων για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών

67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και 
φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς
και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)

2.500.000 

ΕΣ 3δ1: Αύξηση παρα-
γωγικότητας και εξω-
στρεφούς προσανα-
τολισμού των ΜΜΕ

3δ) Στήριξη ικανότητας ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερει-
ακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας

63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων 
κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 

2.250.000 

ΑΠ 4: Υποστήριξη 
της μετάβασης προς
μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους 
τους τομείς

ΕΤΠΑ

ΕΣ 4ε1: Προώθηση της
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας στην 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

4ε) Προαγωγή στρατηγικών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα ιδιαίτερα για αστι-
κές περιοχές, περιλαμβανο-
μένης προώθησης αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής κινητικό-
τητας και προσαρμογής για 

43 - Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους 
(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού) 

2.565.000 

44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της 
διαχείρισης της ζήτησης, συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, 
ελέγχου και πληροφοριών ΤΠ) 

2.850.000 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

Θεματικός Στόχος /
Άξονας Προτ.ΠΕΠ /

ΕΔΕΤ Ειδικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Πεδίο Παρέμβασης
Διαθέσιμοι

πόροι

περιορισμό επιπτώσεων
90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 1.000.000 

ΑΠ 5:  Προώθηση 
της προσαρμογής 
στην κλιματική 
αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης 
κινδύνων

ΕΤΠΑ

ΕΣ 5α1: Ενίσχυση της 
πρόληψης και των 
δυνατοτήτων 
αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών
σε ζώνες υψηλού 
κινδύνου

5α) Στήριξη επενδύσεων για 
την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων των 
βασιζόμενων στο οικοσύστημα 
προσεγγίσεων

87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, 
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών 
διαχείρισης καταστροφών 

7.000.000 

ΑΠ 6: Προστασία 
του περιβάλλοντος 
και προώθηση της 
αποδοτικότητας των
πόρων

ΕΤΠΑ

ΕΣ 6γ1: Προστασία και
ανάδειξη οικοπολιτι-
στικού αποθέματος

6γ) Διατήρηση, προστασία, 
προαγωγή και ανάπτυξη φυσι-
κής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς

93 - Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών υπηρεσιών 1.000.000 

ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση και 
αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών και 
βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος

6ε) Ανάληψη δράσης για βελ-
τίωση αστικού περιβάλλοντος, 
την ανάπλαση πόλεων, ανα-
ζωογόνηση και απολύμανση 
υποβαθμισμένων εκτάσεων, 
μείωση ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και μέτρα για 
περιορισμό θορύβου

83 – Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 24.000.000
89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 12.950.000

96 - Θεσμική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών 
ως προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών που στηρίζουν πρωτοβουλίες του 
ΕΚΤ για ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

4.500.000 

ΑΠ 8: Προώθηση 
απασχόλησης και 
υποστήριξη της 
κινητικότητας του 
εργατικού 
δυναμικού

ΕKT

ΕΣ 8iii1 Αύξηση νέων, 
ΠΜ, και ΜΜ καινο-
τόμων επιχειρήσεων

8iii) Aυτο-απασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία επιχειρήσεων

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

2.738.082 

ΕΣ 8v1 Ανάπτυξη νέων
γνώσεων, εξειδίκευσης 
και δεξιοτήτων σε 
τομείς ενδιαφέροντος

8v) Προσαρμογή εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην αλλαγή

106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή 

2.468.857 

ΑΠ 9A: Προώθηση 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
φτώχειας 

EΤΠΑ
ΕΣ 9γ1: Προώθηση 
επενδύσεων 
κοινωνικής οικονομίας

9γ) Παροχή στήριξης για 
κοινωνικές επιχειρήσεις

73 - Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
105.000 

ΑΠ 9B: Προώθηση 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
φτώχειας (ΕΚΤ)

EKT

ΕΣ 9i1: Ενίσχυση 
πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας για 
ευάλωτες και ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού 

9i)  Ενεργός ένταξη, για 
προώθηση ισότητας ευκαιριών 
και ενεργού συμμετοχής και 
βελτίωση απασχολησιμότητας

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

3.552.632 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

Θεματικός Στόχος /
Άξονας Προτ.ΠΕΠ /

ΕΔΕΤ Ειδικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Πεδίο Παρέμβασης
Διαθέσιμοι

πόροι

ΑΠ 9Β ΕΚΤ

ΕΣ 9iii1: Περιορισμός 
διακρίσεων για τις 
ευάλωτες ομάδες πλη-
θυσμού στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία και 
καθημερινή διαβίωση

9iii) Καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και  
προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών

111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

1.421.053 

ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της
πρόσβασης 
μειονεκτούντων 
ατόμων σε υπηρεσίες 
υγείας / πρόνοιας / 
κοινωνικής φροντίδας

9iv) Βελτίωση πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανο-
μένων υγειονομικής περίθαλ-
ψης και κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

4.973.684 

ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση 
της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
για την ένταξη στην 
αγορά εργασίας 
ευαίσθητων ομάδων 
του πληθυσμού 

9v) Προαγωγή κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και επαγ-
γελματικής ένταξης σε κοινω-
νικές επιχειρήσεις καθώς και 
προώθηση κοινωνικής οικο-
νομίας και οικονομίας της 
αλληλλεγγύης για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

113 - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

852.632 

ΑΠ 10: Επένδυση 
στην εκπαίδευση, 
την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη 
διά βίου μάθηση

ΕΤΠΑ
ΕΣ 10α1: Ανάπτυξη 
σύγχρονων υποδομών 
εκπαίδευσης

10) Επενδύσεις στην εκπαί-
δευση, κατάρτιση και επαγγελ-
ματική κατάρτιση για απόκτηση
δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση
με ανάπτυξη υποδομών, 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

51 - Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική 
δευτεροβάθμια)

1.250.000 

ΣΥΝΟΛΟ Δράσεων ΕΤΠΑ 68.320.000

ΣΥΝΟΛΟ Δράσεων ΕΚΤ 16.006.939

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84.326.939
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H Πρόσκληση αφορά προεπιλεγμένη Περιοχή Εφαρμογής και Αστική Αρχή / Ενδιάμεσο Φορέα.

Η Περιοχή Εφαρμογής περιλαμβάνει:

• Το σύνολο της έκτασης των Δήμων:

Αμπελοκήπων – Μενεμένης,  Θεσσαλονίκης,  Καλαμαριάς,  Κορδελιού  –  Ευόσμου,  Νεάπολης  –  Συκεών,
Παύλου Μελά

• Τη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

• Το Κοινοτικό Διαμέρισμα Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Ως Αστική Αρχή και Ενδιάμεσος Φορέας ορίζεται η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.  

Ο διατιθέμενος Προϋπολογισμός είναι (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης):

• για Δράσεις ΕΤΠΑ:

• για Δράσεις ΕΚΤ:

• ΣΥΝΟΛΟ:

68.320.000 €

16.006.939 €

84.326.939 €

Επιπρόσθετα προβλέπονται συνολικοί  πόροι Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ύψους  420.000  ευρώ  ή  0,5%  της  επιλέξιμης  συνολικής  δημόσιας  δαπάνης  ανά  ΣΑΑ  για  την  λήψη
συμβουλευτικών υπηρεσιών από την  Αστική Αρχή / Ενδιάμεσο Φορέα. 

Η διαδικασία υποβολής-αξιολόγησης-έγκρισης είναι ως εξής:

- Υποβολή Πρότασης από την Αστική Αρχή

- Μετά την υποβολή της πρότασης θα ακολουθήσει η αξιολόγησή της από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η αποστολή παρατηρήσεων στην Αστική Αρχή.

- Η Αστική Αρχή θα κληθεί να επανυποβάλλει την πρόταση προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο χρονικό διάστημα που
θα οριστεί.

2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ως Αστική Αρχή και Ενδιάμεσος Φορέας ορίζεται η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.  Η Αστική Αρχή θα
υποβάλει στην πρόταση της όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την ικανότητα της.

Ειδικότερα πρέπει να αποδείξει ότι εξασφαλίζει:

1. Συνθετική λειτουργία κατά την επιλογή των πράξεων και  συναίνεση εκμέρους όλων των θεσμών αυτo-
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

διοίκησης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας)

2. Πλήρη τεχνική ικανότητα για την επιλογή των δράσεων.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω:

• Η Αστική Αρχή θα συγκροτήσει, στο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της τεχνικής αξιολόγησης των πράξεων και
της τελικής έγκρισης τους από τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας, ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης ΣΑΑ.  Στην ΕΠ/ΣΑΑ θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι των Δήμων της περιοχής εφαρμογής, ο
Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας ως πρόεδρος / εισηγητής στη Μητροπολιτική Επιτροπή
και τρεις επιπλέον εκπρόσωποι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

• Η  Αστική  Αρχή  θα  συγκροτήσει,  για  το  έργο  της  τεχνικής  αξιολόγησης  των  πράξεων,  ειδική  Ομάδα
Σχεδιασμού  και  Αξιολόγησης  ΣΑΑ.   Στην  πρόταση  που  θα  υποβάλει,  η  Αστική  Αρχή  πρέπει  να
προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι διαθέσιμες ικανότητες και εάν απαιτείται προσφυγή σε υπηρεσίες
υποστήριξης με μέριμνα της Διαχειριστικής Αρχής.

Η πρόταση της Αστικής Αρχής πρέπει να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πληρούνται τα κριτήρια που ορίζουν
οι Οδηγίες της ΕΥΘΥ και να δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα κριτήρια.

2.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Κατά στάδιο και  ανά εμπλεκόμενο φορέα οι λειτουργίες σχεδιασμού, υλοποίησης και  παρακολούθησης της
Στρατηγικής ορίζονται ως εξής:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΟΥ ΔΡΆΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Μητροπ. Ενότητα
(Αντιπεριφερειάρχης)

Ομάδα
Σχεδιασμού και

Αξιολόγησης

Επιτροπή
Παρακολούθησης

Μητροπ. Ενότητα
(Αντιπεριφερειάρχης)

Παρέχει τις
σχετικές οδηγίες
για το πλαίσιο,
τη στοχοθεσία,

τη δομή της
Στρατηγικής και
τη σύνθεση του
Σχεδίου Δράσης

►

Παραλαμβάνει τις
οδηγίες, ενημερώνει
για το περιεχόμενο
τους την Επιτροπή

Παρακολούθησης και
δίνει τις σχετικές

εντολές στην Ομάδα
Σχεδιασμού και

Αξιολόγησης

►

Καταρτίζει σχέδιο
της Στρατηγικής

και Σχεδίου
Δράσης και το
εισηγείται στην

Επιτροπή
Παρακολούθησης

►

◄

►

Συζητεί το σχέδιο
Στρατηγικής και
Σχεδίου Δράσης.

Εάν κρίνει
αναγκαίες προσαρ-

μογές, ζητεί από
την Ο.Σ.Α. να τις

υλοποιήσει, και το
σχέδιο επιστρέ-

φεται.  Εάν όχι, το
εγκρίνει και το
υποβάλλει στη

Μ.Ε.

►

◄

►

Εισηγείται στη
Μητροπολιτική

Επιτροπή της Μ.Ε.
για την έγκριση του

σχεδίου Στρατηγικής
και Σχεδίου Δράσης.
Εάν δεν εγκριθεί, η

διαδικασία
επαναλαμβάνεται.
Εάν εγκριθεί, το
υποβάλλει στη

Διαχειριστική Αρχή

Αξιολογεί και
εισηγείται για
την ένταξη της

Σ.Α.Α. στο Ε.Π.

◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄◄ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Μητροπ. Ενότητα
(Αντιπεριφερειάρχης)

Ομάδα Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης

Επιτροπή
Παρακολούθησης

Μητροπ. Ενότητα
(Αντιπεριφερειάρχης)

Εκδίδει τη
σχετική

Πρόσκληση
προς Τελικούς
Δικαιούχους,

σύμφωνα με το
εγκριθέν Σχέδιο
Δράσης και τις
απαιτήσεις του
ΣΔΕ του ΕΣΠΑ

►

Ενημερώνεται για την
Πρόσκληση και δίνει
τις σχετικές εντολές

στην Ομάδα
Σχεδιασμού και

Αξιολόγησης

►

Αξιολογεί τη
σκοπιμότητα και
εφικτότητα των

υποψήφιων
Πράξεων σε

συνδυασμό με την
ικανότητα των

Τελικών
Δικαιούχων και

εισηγείται σχετικά
στην Επιτροπή

Παρακολούθησης

►

Προτεραιοποιεί τις
υποψήφιες Πράξεις

σε περίπτωση
ανάλογα με το

Σχέδιο Δράσης και
υποβάλλει την

πρόταση τα στη
Μ.Ε.

►

◄

►

Εγκρίνει τις
προτεραιότητες και

ενημερώνει τη
Διαχειριστική Αρχή.
Εάν δεν εγκρίνει, η

διαδικασία προς την
Ομάδα Σχεδιασμού

και Αξιολόγησης
επαναλαμβάνεται.

Αξιολογεί τις
υποψήφιες

Πράξεις ως προς
τα κριτήρια του
ΣΔΕ του ΕΣΠΑ
και εισηγείται
για ένταξη στο

Ε.Π.

◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄◄

Ενημερώνει την
Αστική Αρχή για

τις εντάξεις
►

Ενημερώνει την
Ο.Σ.Α. και την

Επιτροπή
Παρακολούθησης

►
Οργανώνει την

παρακολούθηση
►

Ενημερώνεται για
την

παρακολούθηση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Παρακολουθεί
την υλοποίηση

των Πράξεων και
διενεργεί τη

χρηματοδότηση
τους σύμφωνα
με το εγκριθέν
Σχέδιο Δράσης

και τις
απαιτήσεις του
ΣΔΕ του ΕΣΠΑ

►

Ενημερώνεται από τη
Διαχειριστική Αρχή

για αλλαγές του
Σχεδίου Δράσης που

απαιτούνται λόγω
πιθανής

προβληματικής
υλοποίησης κάποιων
Πράξεων και δίνει τις
σχετικές εντολές στην
Ομάδα Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης 

►

Ελέγχει την τεχνική
πλευρά πιθανών

αναγκαίων
αλλαγών.

Εισηγείται σχετικά
στην Επιτροπή

Παρακολούθησης

►

Κρίνει τις
αιτούμενες

αλλαγές. Εάν τις
εγκρίνει, υποβάλλει
σχετική πρόταση

τα στη Μ.Ε.

►
Εγκρίνει τις αλλαγές

και ενημερώνει τη
Διαχειριστική Αρχή. 

Εάν εγκρίνει την
πρόταση της

Αστικής Αρχής,
προχωρεί σε

αλλαγές κατά το
ΣΔΕ του ΕΣΠΑ

◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄◄
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Α.Α.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Μητροπ. Ενότητα
(Αντιπεριφερειάρχης)

Ομάδα Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης

Επιτροπή
Παρακολούθησης

Μητροπ. Ενότητα
(Αντιπεριφερειάρχης)

Ενημερώνει για
την πορεία

υλοποίησης των
Πράξεων

►

Ενημερώνεται από τη
Διαχειριστική Αρχή
και δίνει τις σχετικές
εντολές στην Ομάδα

Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης

►

Παρακολουθεί με
βάση τα δεδομένα

της Δ.Α. την
πορεία υλο-
ποίησης της

Στρατηγικής ως
προς στόχους και
συνέργιες με άλλες

πολιτικές και
προγράμματα και

εισηγείται, αν
χρειαστείαλλαγές
στη Στρατηγική ή
επανασχεδιασμό

του Σχεδίου
Δράσης

►

Εγκρίνει τις
αλλαγές και

αναθεωρεί το
Σχέδιο Δράσης

►

Εγκρίνει τις αλλαγές
ως Αστική Αρχή και

ενημερώνει την
Διαχειριστική Αρχή.

Αξιολογεί και
εισηγείται τις

σκόπιμες
αλλαγές στο

Ε.Π.

◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄ ◄ ◄◄

2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΟΧΕ-ΒΑΑ, προς την αστική αρχή, για
την υποβολή Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης (περιλαμβανομένου σχεδίου δράσης) της επιλεγείσας περιοχής
της Θεσσαλονίκης.

Η αστική αρχή υποβάλλει  της  πρότασή της  στην  Διαχειριστική Αρχή εντός  του  προσδιορισμένου,  από την
Πρόσκληση,  χρονικού  διαστήματος.  Η  υποβολή  της  πρότασης  θα  γίνει  βάση  του  τυποποιημένου  εντύπου
υποβολής πρότασης που περιλαμβάνεται στον Οδηγό.

Η Διαχειριστική Αρχή  αξιολογεί την πρόταση. Η μεθοδολογία αξιολόγησης είναι άμεση και χωρίζεται σε δύο
στάδια. 

Στάδιο Α’: Πληρότητα και Επιλεξιμότητα της πρότασης

Ομάδα Κριτηρίων 1: ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όλα τα κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν  υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων.  

Στάδιο Β΄: Αξιολόγηση της πρότασης ανά κατηγορία κριτηρίων
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

Ομάδες Κριτηρίων:

2.  ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Στο δεύτερο στάδιο αξιολογείται η πρόταση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.  Τα κριτήρια αξιολογούνται
με: ΝΑΙ (πληρούνται) – ΟΧΙ (δεν πληρούνται, απαιτείται ανασχεδιασμός στο αντίστοιχο μέρος της Πρότασης) –
ΜΕΡΙΚΩΣ (απαιτείται βελτίωση στο αντίστοιχο μέρος).

Μετά το τέλος της αξιολόγησης η Διαχειριστική Αρχή  ενημερώνει εγγράφως την αστική αρχή για το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης (στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αποτυπώνονται για τα κριτήρια που έχουν αξιολόγηση
ΟΧΙ ή ΜΕΡΙΚΩΣ οι προτεινόμενες αναμορφώσεις ή βελτιώσεις του σχεδίου).

Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης η αστική αρχή διαμορφώνει το τελικό κείμενο της σχεδίου δράσης το
οποίο  υποβάλλει  στην  Διαχειριστική  Αρχή για  την  οριστική  έγκρισή του  και  την  υπογραφή της  Απόφασης
Ορισμού ΕΦ/ Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3.1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εγκύκλιος  της  ΕΥΣΣΑ  ορίζει  ως  περιοχές  όπου  κατά  προτεραιότητα  προκρίνεται  η  παρέμβαση  της
Στρατηγικής  (κριτήρια) οι ακόλουθες:

- Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στα οποία έχει συμβάλλει η κρίση

- Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής φτώχειας

- Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλον, αλλαγών χρήσεων γης, αστικής διάχυσης

- Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

- Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου και ελεύθερων χώρων για τους
πολίτες (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς)

- Περιοχές  όπου  παρατηρούνται  ελλείψεις  βασικών  υποδομών  καθώς  και  υποδομών  /  υπηρεσιών  που
διευκολύνουν την κινητικότητα και την ένταξη στις λειτουργίες της περιοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες

- Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών ζωνών στο κέντρο ή τις παρυφές
των  πόλεων,  εξαφάνισης  παραγωγικών  τομέων  και  δραστηριοτήτων  ή  που  φιλοξενούν  φθίνουσες
οικονομικές δραστηριότητες

- Περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών καθώς και δομών / υπηρεσιών, περιοχές
συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού

- Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα

- Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης
παραγωγικών δραστηριοτήτων και τοπικού πληθυσμού, του περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου

- Αστικές περιοχές που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης RFSC
(Reference Framework for European Sustainable Cities) και URBACT.

Η συνολική Περιοχή Εφαρμογής έχει ήδη οριστεί με εφαρμογή και αυτών των κριτηρίων.

Στην πρόταση που θα υποβληθεί, τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικευμένα ως προς τα εξής:

• Ειδικά χαρακτηριστικά της συνολικής Περιοχής Εφαρμογής:

Κατά πρόκληση, με ποιοτική αναγνώριση και λεπτομερέστερη ποσοτική τεκμηρίωση με συγκεκριμένους δείκτες
έτσι ώστε να δίνονται σαφείς πληροφορίες για τα:

1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά (πληθυσμιακή δυναμική, γήρανση και εξάρτηση, επίπεδο εκπαίδευσης)

2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά (υγεία, πρόνοια, δομές)

3. Διάρθρωση οικονομίας (σύνθεση επιχειρήσεων κατά κλάδο, δυναμισμός επιχειρήσεων, καινοτομία)
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4. Απασχόληση (οικονομικώς ενεργοί, απασχολούμενοι, ανεργία)

5. Κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού (φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, παραβατικότητα)

6. Επάρκεια σε βασικές υποδομές (στον τομέα των μετακινήσεων και μεταφορών και του περιβάλλοντος)

7. Φυσικό περιβάλλον (πράσινο, ατμοσφαιρική ρύπανση, ποιότητα υδάτων, κλίμα)

8. Πολεοδομική οργάνωση,  χρήσεις  γης  και  δομημένο περιβάλλον (ποιότητα κατοίκησης,  κυκλοφοριακός
φόρτος, διαθεσιμότητα χώρων πρασίνου, διαχείριση αποβλήτων, συγκρούσεις χρήσεων)

9. Ρυθμίσεις  και  δεσμεύσεις  από  προγράμματα  και  μελέτες  (Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  ισχύον  ή  υπό
έγκριση, Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ειδικές μελέτες και Ειδικά
πλαίσια προστασίας,)

10. Αποτελέσματα από Ολοκληρωμένα προγράμματα προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

• Θύλακες Επικέντρωσης στην Περιοχή Εφαρμογής.

Με ποιοτική αναγνώριση και λεπτομερή ποσοτική τεκμηρίωση με συγκεκριμένους δείκτες, έτσι ώστε να δίνονται
σαφείς πληροφορίες για τα:

1. Ποιοτική αναγνώριση περιοχών επικέντρωσης ανάλογα με την κατά προτεραιότητα αντιστοίχιση τους στις
προκλήσεις (Οικονομικές, Κοινωνικές, Δημογραφικές, Περιβαλλοντικές, Κλιματικής αλλαγής).

2. Ποσοτική τεκμηρίωση με βάση συγκεκριμένους δείκτες που να αφορούν σε:

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Διάρθρωση οικονομίας

Απασχόληση

Κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Επάρκεια σε βασικές υποδομές

Φυσικό περιβάλλον

Δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον

Πολεοδομική οργάνωση, χρήσεις γης.

3. Τεκμηρίωση με βάση τις προβλέψεις του ισχύοντος ή υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, του
Επιχειρησιακού Σχεδίου του αρμόδιου Δήμου ή άλλα Προγράμματα και μελέτες.

4. Χαρτογραφικός εντοπισμός της περιοχής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά πρόκληση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ορισμός Θυλάκων δεν συνεπάγεται ότι οι παρεμβάσεις της Στρατηγικής θα χωροθετηθούν
εκεί κατά αποκλειστικότητα ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους.

3.2. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η Εγκύκλιος της ΕΥΣΣΑ ορίζει (με βάση τον Κανονισμό και τις Οδηγίες της Ε. Επιτροπής) το ακόλουθο τυπικό
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περιεχόμενο μιας Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης:

α. Παρουσίαση της περιοχής εφαρμογής:

Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις πέντε προκλήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 7 του
Κανονισμού, με στοιχεία και τεκμηριωμένες αναφορές σχετικά με:

- Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά

- Οικονομικά χαρακτηριστικά πληθυσμού (ανεργία, απασχόληση)

- Οικονομικές δραστηριότητες

- Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση.

Σύντομη  αναφορά  στα  κυριότερα  προβλήματα  και  προκλήσεις  (ανεργία,  χαμηλά  εισοδήματα,  ελλείψεις  σε
υποδομές / υπηρεσίες, περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποβιομηχάνιση, κλπ.) που θα αντιμετωπισθούν.   Χάρτες.

β. Στόχοι της στρατηγικής:

Παρουσίαση στρατηγικού στόχου / οράματος.

Ανάλυση στρατηγικής.

Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με την περιοχή (τοπικές, περιφερειακές και
εθνικές) και τεκμηρίωση της συμβατότητας με το ΠΕΠ.

γ. Σχέδιο Δράσης:

Ειδικοί  Στόχοι  (συγκεκριμένοι,  μετρήσιμοι,  εφικτοί,  ρεαλιστικοί,  οριοθετημένοι  χρονικά)  για  τα  αναμενόμενα
αποτελέσματα.

Ανάλυση  προτεινόμενων  ενδεικτικών  δραστηριοτήτων  /  δράσεων  /  για  την  επίτευξη  των  στόχων  και  των
αποτελεσμάτων.

Χρονοπρογραμματισμός.

δ. Σχέδιο χρηματοδότησης:

Σύνδεση με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ και τους αναγκαίους πόρους.

Πηγές χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων και άλλων εκτός των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ).

ε. Υλοποίηση και παρακολούθηση:

Δυνητικοί Δικαιούχοι προτεινόμενων δράσεων.

Παρουσίαση δεικτών που χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση της προόδου έργων και στρατηγικής.

στ. Ανάλυση κινδύνου:

Περιγραφή  είδους  κινδύνων  (επιχειρησιακών,  οικονομικών,  νομικών,  τεχνικών  προβλημάτων,  στελέχωσης,
θεσμικών).  Κατηγοριοποίηση παραγόντων σε χαμηλού, μεσαίου, υψηλού κινδύνου.  Καθορισμός βημάτων για
τον περιορισμό των πιθανοτήτων και των επιπτώσεων.

ζ. Σύστημα διακυβέρνησης: 

Πληροφορίες για το σύστημα διακυβέρνησης.
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Ρόλος  και  αρμοδιότητες  άλλων  εμπλεκόμενων  φορέων  (τοπικοί  -  δημόσιοι  και  ιδιωτικοί  -  φορείς  που
εκπροσωπούν  π.χ.  τους  τομείς  μεταφορών,  ενέργειας,  περιβάλλοντος,  νέων  τεχνολογιών,  υποστηρικτικών
υποδομών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία).

η. Διαδικασίες διαβούλευσης: 

Μεθοδολογία και αποτελέσματα της διαβούλευσης.

3.3. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Η Στρατηγική θα προταθεί  από την Αστική Αρχή.   Με βάση το προγραμματικό και  κανονιστικό πλαίσιο,  η
Διαχειριστική Αρχή εξειδικεύει τις ακόλουθες κατευθύνσεις που  κρίνεται σκόπιμο να ακολουθήσει η Αστική
Αρχή.

1. Η Στρατηγική θα κριθεί από την επάρκεια της για την αντιμετώπιση των περισσότερων από τις οριζόμενες
στον Κανονισμό προκλήσεις.  Επομένως δε μπορεί τελικά να ισοδυναμεί απλώς με έναν Πίνακα με τις
θεωρούμενες  ως  σκόπιμες  για  την  περιοχή  παρεμβάσεις,  συνοδευόμενο  από  μια  γενική  στρατηγικού
επιπέδου  αναφορά  στα  γνωστά  προβλήματα  και  σε  αντίστοιχους  στόχους  για  την  περιοχή.   Πολύ
περισσότερο εάν η διάγνωση προβλημάτων στηρίζεται κυρίως σε μια ποιοτική, γενική, εκτίμηση και λείπει
μια επαρκώς τεκμηριωμένη καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων.  Στην περίπτωση αυτή θα είναι
αδύνατος και ο ορισμός συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και άρα και
η εκτίμηση για τις συνολικές συνέπειες μιας στρατηγικής που εξ ορισμού πρέπει να είναι πολύπλευρη και
πολυσύνθετη.

2. Η Στρατηγική πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή όλες οι παρεμβάσεις της να συνεργούν μεταξύ τους
τουλάχιστον για τη συνολική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Πολύ περισσότερο εάν δεν προϋπάρχει μια επαρκής εμπειρία από το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  και  των  επιπτώσεων,  σύνθετων  παρεμβάσεων  που  αντιμετωπίζουν
περισσότερες από μία προκλήσεις.

3. Η Στρατηγική θα κριθεί από την ικανότητα της να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προώθηση της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης.  Επομένως δε μπορεί να περιορίζεται σε αντιμετώπιση των προβλημάτων μόνο σε
εκείνες τις πολύ συγκεκριμένα οριοθετημένες περιοχές όπου κάποια ή κάποιες προκλήσεις εμφανίζονται με
τη μεγαλύτερη ένταση, χωρίς να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για ολόκληρη την αστική περιοχή,
ώστε να αποδεικνύεται ότι  δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μόνο σημειακά (οπότε οι παρεμβάσεις θα
είχαν περιορισμένα συνολικά αποτελέσματα) αλλά προς όφελος όλης της ευρύτερης αστικής περιοχής.
Πολύ περισσότερο εάν δεν προϋπάρχει μια επαρκής εμπειρία από το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  και  των  επιπτώσεων,  σύνθετων  παρεμβάσεων  που  αντιμετωπίζουν
περισσότερες  μία  προκλήσεις  ούτε  υπάρχει  μια  συνολική  αναπτυξιακή  στρατηγική  για  την  πόλη,  με
συγκεκριμένες πολιτικές ανά πρόκληση, στην οποία να ενταχθεί η στρατηγική της ΣΑΑ.

4. Η Στρατηγική δεν μπορεί να είναι ολιστική, δηλαδή δε μπορεί με μόνη τη δική της παρέμβαση να επιφέρει
τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.  Επομένως πρέπει να συνδυάζεται με όλα τα άλλα προγράμματα και
πολιτικές που εφαρμόζονται στην πόλη, χωρίς βεβαίως να μπορεί (λόγω του συγκεκριμένου ύψους των
διαθέσιμων πόρων) να τις εντάξει υπό το δικό της σύστημα στόχων, δράσεων και υλοποίησης.  Πολύ
περισσότερο εάν δεν υπάρχει αποκλειστικά μια δομή με όλες τις αρμοδιότητες χάραξης πολιτικών σε κάθε
τομέα  ενώ  και  οι  τοπικά  αποκλειστικές  αρμοδιότητες  πολυδιασπώνται  λόγω  των  διαφορετικών
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προτεραιοτήτων, ικανοτήτων και στόχων της τοπικής διακυβέρνησης.

5. Η Στρατηγική εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική καταρχάς του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.  Επομένως,
τόσο οι ειδικότεροι στόχοι της όσο και το μίγμα των παρεμβάσεων της πρέπει να είναι αντίστοιχοι με τη
στοχοθεσία του ΠΕΠ και άρα και του ΕΣΠΑ και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».   Ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας  της  θα  αμφισβητηθεί  εάν  ανατραπεί  η  ισορροπία  των  Θεματικών  Στόχων,  Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων και Ειδικών Στόχων του ΕΠ, στους οποίους όχι μόνο υποχρεωτικά πρέπει να εντάσσεται
αλλά και να αποδεικνύει ότι συμβάλλει σε αυτούς παράγοντας συγκεκριμένο μέρος από τους καθορισμένες
για τα αποτελέσματα τους ποσοτικές τιμές.  Επιπλέον, οφείλει να διασφαλίσει τη συνέργια και των δύο
ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που θα τη συγχρηματοδοτήσουν.

6. Η Στρατηγική θα χρηματοδοτηθεί  από το ΕΠ Κεντρικής  Μακεδονίας.   Στην  περίπτωση που,  λόγω της
ευρύτητας των προκλήσεων, προκύπτει ανάγκη να κινητοποιήσει πόρους από άλλα Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα ή και να προβλέψει μόχλευση πρόσθετων (ιδιωτικών) πόρων, θα πρέπει να το εκτιμήσει και να
το αναφέρει συγκεκριμένα.  Για ορισμένους τύπους παρεμβάσεων η μόχλευση ιδιωτικών πόρων μπορεί να
είναι  και  χρηματοδοτικά  αναγκαία  και  αυτονόητη,  όταν  π.χ.  στοχεύουν  σε  ενίσχυση  της
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. 

7. Η Στρατηγική δε μπορεί να περιορίζεται μόνο (ή δυσανάλογα) σε παρεμβάσεις (έργα) μεγάλης εμβέλειας.
Οι παρεμβάσεις μεγάλης εμβέλειας πρέπει να αποδεικνύεται ότι συμβάλλουν σε κοινή αντιμετώπιση αν όχι
όλων τουλάχιστον των περισσότερων από τις προκλήσεις και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο και να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί.  Επιπλέον, αν τα έργα μεγάλης εμβέλειας δεν εντάσ-
σονται (όπως ουσιαστικά ισχύει στη Θεσσαλονίκη) σε μια συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων για τα οποία σχεδιάστηκαν, συνήθως παράγουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς
ή περιοχές οι οποίες δεν είναι εύκολο να προεκτιμηθούν.

8. Η Στρατηγική δε μπορεί να καταλήγει σε μία απλή σύνθεση υποσυνόλων μικρότερων παρεμβάσεων που
συγκροτούνται ανά κατηγορία προκλήσεων, εάν δε μπορεί να αποδείξει ότι όλα συνεργούν με άλλα για την
κοινή αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στην αστική περιοχή.  Το μίγμα των παρεμβάσεων δεν μπορεί
να περιορίζεται ή να επικεντρώνεται ως φυσικό αντικείμενο και ως κόστος κατά δυσανάλογο μέρος του
στην αντιμετώπιση π.χ. μόνο των περιβαλλοντικών προκλήσεων και αυτών από την κλιματική αλλαγή, με
μια γενική αναφορά στις οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις.

9. Η Στρατηγική πρέπει  να προσδιορίζει  τις  πολιτικές για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στην
αστική περιοχή, είτε αυτές υφίστανται είτε προτείνονται, στις οποίες να εντάσσονται όλες οι επιμέρους
παρεμβάσεις.  Δεν θα αναλάβει ούτε θα χρηματοδοτήσει όλες τις πολιτικές αλλά πρέπει να μεριμνήσει για
στις συνέργιες των παρεμβάσεων της με αυτές.

10. Η  Στρατηγική  πρέπει  να  είναι  επαρκώς  τεκμηριωμένη.   Απαιτείται  να  εμβαθύνει  στα  προβλήματα
(προκλήσεις)  προκειμένου  να  είναι  κατανοητές  οι  παράμετροι  και  οι  αιτίες  που  τα  καθορίζουν.   Η
τεκμηρίωση απαιτεί παράθεση στοιχείων από επίσημες και ανεπίσημες πηγές περιλαμβάνοντας δεδομένα
από εθνικές ή περιφερειακές επετηρίδες και στατιστικές μέχρι έρευνες πεδίου και πρωτογενή έρευνα.  Σε
κάθε περίπτωση τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανεξάρτητα της πηγής τους θα πρέπει να
αποδεικνύουν την εγκυρότητα τους με την παράθεση των πληροφοριών συλλογής τους.

11. Η  συμμετοχή  και  αποδοχή  των  πολιτών  στη  Στρατηγική  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική.   Θα  πρέπει
αποδεικνύεται η επαρκής διαβούλευση, ο βαθμός που είναι κατανοητές από την κοινωνία των πολιτών και
το πως ενσωματώνονται απόψεις και ιδέες.

25



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

3.4. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Για  να  είναι  συμβατή  με  το  προγραμματικό  πλαίσιο  της  περιόδου  2014-2020,  η  Στρατηγική  πρέπει  να
τεκμηριώνει  τις  επιλογές της  για επικέντρωση σε συγκεκριμένα ζητήματα /  προτεραιότητες και  περιοχές,  να
προσδιορίζει τα αναμενόμενα συνολικά της αποτελέσματα και να αιτιολογεί τους επιμέρους ειδικούς στόχους,
σύμφωνα με μια πλήρη ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.

Η ύπαρξη ξεκάθαρης Λογικής της Παρέμβασης είναι κεντρική απαίτηση στο σχεδιασμό στην τρέχουσα περίοδο
και ορίζει τα λογικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα: ξεκινά από
την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών που διαμορφώνουν την στρατηγική και στη συνέχεια προχωρεί στον
ορισμό ειδικών στόχων οι οποίοι υποδεικνύουν το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση των
συγκεκριμένων  έργων  /  δράσεων.   Οι  ειδικοί  στόχοι  απαιτούν  τον  ορισμό  συγκεκριμένων  δεικτών
αποτελέσματος και τα έργα / δράσεις τον ορισμό συγκεκριμένων δεικτών εκροής. 

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 2: ΛΟΓΙΚΉ ΤΗΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΆΓΚΗ 1

► Ειδικός Στόχος 1

► Έργο / Δράση 1 ► Εκροή 1 ► Αποτέλεσμα 1
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼

ΑΝΆΓΚΗ 2

► Ειδικός Στόχος 2

► Έργο / Δράση 3 ► Εκροή 3 ► Αποτέλεσμα 3

◄◄◄◄◄◄◄◄◄ Επιπτώσεις

Ο  σχεδιασμός  της  Στρατηγικής  είναι  έργο  της  Αστικής  Αρχής:  αυτή  θα  προτείνει  συνολικό  «όραμα»,
στρατηγικούς και ειδικούς στόχους και αρχιτεκτονική της Στρατηγικής.   Η Διαχειριστική Αρχή με βάση την
προεργασία της εκτιμά παρέχει ενδεικτική αρχιτεκτονική οράματος – στρατηγικών στόχων – ειδικών στόχων
που μπορεί να διερευνηθεί / αξιολογηθεί / αξιοποιηθεί από την Αστική Αρχή:

• Ως συνολικό «όραμα», μπορεί ενδεικτικά να υιοθετηθεί η συμβολή της Σ.Α.Α. έτσι ώστε στο τέλος της
περιόδου εφαρμογής η περιοχή να έχει σημειώσει πρόοδο:

- στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της οικονομικής κρίσης και στην αποκατάσταση του οικονομικού
ιστού της πόλης μέσω ενός πυρήνα ανταγωνιστικών, καινοτόμων και ανθεκτικών επιχειρήσεων.

- στην παροχή ενός καλύτερου, βιώσιμου περιβάλλοντος ζωής και εργασίας στους κατοίκους της, ιδίως
στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές και στις πιο ευάλωτες κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, 

- στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,

-  στην καλύτερη διακυβέρνηση, ενσωματώνοντας πρωτοβουλίες κατοίκων και φορέων, κινητοποιώντας
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ιδιωτικούς πόρους και αξιοποιώντας τους δημόσιους με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

• Ως Στρατηγικοί Στόχοι, μπορούν ενδεικτικά να εξειδικευθούν / τροποποιηθούν / συμπληρωθούν οι εξής: 

1. Πόλη ανταγωνιστική και καινοτόμα, με ενδεικτικούς Ειδικούς Στόχους (ως προς τις οικονομικές και κοι-
νωνικές προκλήσεις):

υποστήριξη  της  επιχειρηματικότητας και  προσέλκυση επιχειρήσεων,  σύνδεση ζήτησης  και  προσφοράς
εργασίας,  εκπαίδευση και  απόκτηση δεξιοτήτων,  προσέλκυση Έρευνας,  Καινοτομίας και  δημιουργικής
δραστηριότητας, ανάδειξη της πόλης ως τουριστικού προορισμού με βάση τον πολιτισμό.

2. Πόλη συνεκτική,  με ενδεικτικούς Ειδικούς Στόχους (ως προς τις  κοινωνικές  και  δημογραφικές προ-
κλήσεις):

ανακούφιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης και ενσωμάτωση των μειονεκτουσών ομάδων, ενίσχυση
της κοινωνικής οικονομίας, δημογραφική αναζωογόνηση.

3. Πόλη πράσινη και  ανθεκτική,  με ενδεικτικούς Ειδικούς Στόχους (ως προς τις  περιβαλλοντικές προ-
κλήσεις και αυτές της κλιματικής αλλαγής): 

βελτίωση  του  αστικού  μικροκλίματος,  βελτίωση  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  ενίσχυση  της  βιώσιμης
αστικής κινητικότητας, εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας.

4. Πόλη αποτελεσματική, με ενδεικτικούς Ειδικούς Στόχους (ως προς τη διακυβέρνηση στην περιοχή):

εξασφάλιση της  αποτελεσματικότητας  της  διοίκησης  και  εκσυγχρονισμός  της  οργάνωσης  των  τοπικών
λειτουργιών, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, προώθηση της ολοκληρωμένης αστικής διακυβέρνησης και
των μητροπολιτικών συνεργιών.

Η τελική επιλογή συναρτάται με τη διαθεσιμότητα πόρων στο Ε.Π. στους κατάλληλους Θεματικούς Στόχους,
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Κατηγορίες Παρέμβασης.  Για στόχους που πιθανόν επιλεγούν ως αναγκαίοι
αλλά  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη  διαθεσιμότητα  πόρων  στο  Ε.Π.,  η  Στρατηγική  πρέπει  να  προσδιορίσει  τους
αντίστοιχους  (με  διαθεσιμότητα  πόρων)  Θεματικούς  Στόχους,  Επενδυτικές  Προτεραιότητες  και  Κατηγορίες
Παρέμβασης άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

3.5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Υπενθυμίζεται ότι στο ΠΕΠ, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη εντάσσεται στους Θεματικούς Στόχους:

(Θ.Σ. 2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών

(Θ.Σ. 3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(Θ.Σ. 4) Υποστήριξη μετάβασης προς οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τομείς

(Θ.Σ. 5) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

(Θ.Σ. 6) προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

(Θ.Σ. 8) προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας

27



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Περιοχή Θεσσαλονίκης

(Θ.Σ. 9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

(Θ.Σ. 10) Eπένδυση  στην  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση  και  την  επαγγελματική  κατάρτιση  για  την  απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Στο εσωτερικό των Θεματικών Στόχων, οι δράσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα κληθούν να συμβάλουν
στην  επίτευξη  συγκεκριμένων Ειδικών  Στόχων.   Επισημαίνονται  οι  Ειδικοί  Στόχοι  στους  οποίους  η  ΣΑΑ
ενδεχομένως θα συμβάλλει:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Β.Α.Α.

2b1 Αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ
2b2 Ενδυνάμωση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ
2c1 Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας
3a1 Αύξηση των νέων εταιρειών έντασης τεχνολογίας και καινοτομίας σε κλάδους διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων 

και υπηρεσιών
3c1 Αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων / βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ
3d1 Επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε ΜΜΕ είτε σε οριζόντιο είτε σε κάθετο επίπεδο (ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας)
3d2 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών
4c1 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και 

δημόσιες υποδομές
4e1 Ανάπτυξη Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας
5a1 Προώθηση επενδύσεων που σχετίζονται με την πρόληψη και την προσαρμογή της μεσογειακής Ζώνης
6b1 Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών
6c1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος
6d1 Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας
6e1 Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
6f1 Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος
8ii1 Μείωση του αριθμού των νέων εκτός εργασίας και άρση κοινωνικών αποκλεισμών
8iii1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων
8v1 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος
9a1 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και 

διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων
9c1 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
9i1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται 

από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
9ii1 Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική

κοινωνική ζωή
9iii1 Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

στην καθημερινή τους διαβίωση
9iv1 Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας
9v1 Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευαίσθητων ομάδων του 

πληθυσμού
9vi1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική ανάπτυξη και άρση των 

τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών
10a
1

Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης
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3.6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ

Η επιλογή των παρεμβάσεων με βάση τους στόχους κατά μία σαφή Λογική Παρέμβασης και  λαμβάνοντας
υπόψη το πλαίσιο του ΠΕΠ, είναι ευθύνη της Αστικής Αρχής.  Η Διαχειριστική Αρχή παρέχει, με βάση την
προεργασία που διενήργησε, κατάλογο ενδεικτικών παρεμβάσεων, για διερεύνηση της σκοπιμότητας τους από
την Αστική Αρχή.  Η Αστική Αρχή μπορεί να επιλέξει από αυτές ή να κρίνει αναγκαίες άλλες και οπωσδήποτε
πρέπει να αποδείξει τη σκοπιμότητα και εφικτότητα κάθε παρέμβασης που τελικώς θα προτείνει.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α/Α Παρεμβάσεις
Πεδία

παρέμβασης
Ενδεικτικά Εργα/Ενέργειες που μπορούν να περιλαμβάνονται

1
Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας
σε τοπική κλίμακα

63, 104

Τοπικά σύμφωνα, ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 
ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών σχεδίων, δικτύωση επιχειρήσεων 
επαγγελματιών. Ενισχύσεις για την βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των επιχειρήσεων, πιστοποιήσεις, εκπόνηση και εφαρμογή
κανονισμών αγοράς, ενέργειες για την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
και την ανάπτυξη του διαλόγου συμπληρωματικών κλάδων....

2

Δημιουργία νέων επιχειρηματικών
περιοχών με αξιοποίηση 
αργούντων επαγγελματικών 
κτιρίων (επιχειρηματικότητα, 
περιβαλλοντική εξυγίανση, 
απασχόληση, δημογραφική 
αναζωογόνηση) / Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων δημιουργικών 
κλάδων

89, 67

Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών ή επαγγελματικών χώρων 
(ανακαίνιση, ανακατασκευή, συντήρηση), εξυγίανση εδαφών, 
βελτίωση / ανάπτυξη αστικού πράσινου (πρλμβ. πράσινων δωμάτων),
ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
υπάρχοντα κελύφη, ανάπτυξη επιχειρηματικών υποδομών - δικτύων, 
ενίσχυση επιχειρήσεων / αυταπασχόλησης, παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, διαμόρφωση προσβάσεων με δίκτυα, ενεργητική 
ενσωμάτωση.

3
Ενθάρρυνση της Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα με στόχο την μείωση 
της χρήσης του αυτοκινήτου

43, 83

Υποδομή και εξοπλισμός καθαρών αστικών μεταφορών (ηλεκτρικά / 
υβριδικά λεωφορεία), έξυπνα συστήματα στάθμευσης, ανάπτυξη 
υποδομής / εφαρμογών parking sharing, συστημάτων μετεπιβίβασης, 
συνδυασμένων μεταφορών ποδηλάτου - ΜΜΜ, πολυλειτουργικές 
στάσεις. Συστήματα αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων.

4

Ενίσχυση city branding, προώ-
θηση / προστασία αστικής 
ταυτότητας, τουριστικής εικόνας, 
προώθηση βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης αστικών περιοχών με 
προβολή πολιτιστι-κών πόρων, 
ενίσχυση επιχειρηματικότητας, 
προσβασιμότητα 

93, 79,
106

Δράσεις προώθησης / προβολής, ανακαίνιση - ανάδειξη τοποσήμων, 
δημιουργία τουριστικών διαδρομών / ενοποιήσεων, βελτίωση 
προσβασιμότητας (ΑΜΕΑ, 3η ηλικία) σε τουριστικούς χώρους.  
Σήμανση και δικτύωση χώρων. Παραγωγή δεδομένων πολιτιστικού 
τουριστικού περιεχομένου και εφαρμογών για έξυπνες συσκευές, 
εγκατάσταση εξοπλισμού για αυτόματες ξεναγήσεις.  Ενίσχυση 
επιχειρήσεων / επαγγελματικών στους κλάδους του τουρισμού και της 
δημιουργικής βιομηχανίας.

5

Ανάπτυξη πράσινων υποδομών 
(πράσινες αναπλάσεις πάρκων, 
ρέματα κ.ο.κ.) που ενισχύουν την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και παρέχουν οικο-
συστημικές υπηρεσίες προς 
όφελος κατοίκων, οικονομίας και 
κοινωνικής συνοχής 

87, 83, 89

Αναβάθμιση ποιότητας αστικού πρασίνου, φυτεύσεις, υπο-δομές 
αναψυχής (θέσεις ξεκούρασης, παιδικές χαρές κλπ)., έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας / διευθέτηση ρεμάτων / ανάπλαση 
οχθών, αποκατάσταση φυσικού χαρακτήρα και απομάκρυνση 
τεχνητών στοιχείων, διαμόρφωση μονοπατιών / ποδηλατοδρόμων, 
μελέτη παρατήρηση και καταγραφή των οικολογικών στοιχείων, 
σήμανση - ανάδειξη.

6

Συστήματα αστικής διακυβέρ-
νησης για καταγραφή, εντοπισμό 
θυλάκων, παρακολούθηση και 
υποστήριξη της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας και 
δημιουργικής οικονομίας

96

Παρατηρητήρια αστικής ανάπτυξης, έρευνες - καταγραφές των 
ποιοτικών, ποσοτικών και χωρικών δεδομένων που συνδέονται με τις 
οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις 
και την κλιματική αλλαγή

29
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Α/Α Παρεμβάσεις
Πεδία

παρέμβασης
Ενδεικτικά Εργα/Ενέργειες που μπορούν να περιλαμβάνονται

7

Αστικά clusters σε τομείς όπως 
αστικός τουρισμός και ειδικές 
μορφές (συνεδριακός, εκθεσιακός 
κλπ) ή κλάδους RIS3 στην αστική 
οικονομία

63
Έργα επιχειρηματικής δικτύωσης, προβολή των στοιχείων που 
αποτελούν κεφάλαιο για τον τουρισμό στις ΜΜΕ.

8

Ενίσχυση λειτουργικότητας και 
διασύνδεσης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων του κέντρου 
(βελτίωση συστημάτων επικοι-
νωνίας και μεταφορών με στόχο 
μείωση επιχειρηματικού και 
εξωτερικού κόστους ή/και την 
ποιότητα παροχής υπηρεσιών).

67, 44,
78, 79

Έργα επιχειρηματικής δικτύωσης, συστήματα πληροφόρησης, τοπικά 
σύμφωνα ποιότητας, παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις

9
Προώθηση τεχνοβλαστών εντός 
κεντρικών περιοχών και συμ-
βουλευτική νέων επιχειρήσεων.

67
Δικτύωση επιχειρήσεων, επιχειρηματικές ενισχύσεις σε νεοφυείς  
εντός μιας αστικής ενότητας.

10
Αναδιοργάνωση μεταφορών για 
την σύνδεση κατοικίας - εργασίας.

43, 44

Σύνδεση μέσων αστικής μεταφοράς, δημιουργία χώρων στάθμευσης 
σε κόμβους συγκοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα για διαχείριση 
ροής και πληροφόρηση χρηστών, ανάπτυξη συστημάτων αστικού car 
pooling

11
Υποστήριξη της αυταπασχόλησης
σε τομείς της δημιουργικής 
βιομηχανίας

104, 109

Ανάπτυξη αυταπασχόλησης σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας 
από γενικές και ειδικές ομάδες πληθυσμού, οργάνωση συλλογικών 
ενεργειών προβολής, ψηφιοποίηση αποθέματος, οργάνωση 
συλλογικών ηλεκτρονικών αγορών.

12
Βελτίωση οικιστικού αποθέματος 
περιοχών υπό εγκατάλειψη 
(οικιστική αναζωογόνηση).

87
Προγράμματα αναβάθμισης του δημόσιου χώρου με στόχο την 
δημιουργία κινήτρων για την επιστροφή της κατοικίας σε αστικές 
περιοχές που γνωρίζουν εγκατάλειψη.

13
Διασφάλιση ασφαλούς 
διαβίωσης, πρόληψη βίας, 
έλεγχος παραβατικότητας.

112, 111
Συστήματα άμεσης πληροφόρησης κατοίκων για έκτακτες 
καταστάσεις, δράσεις για ενημέρωση και πρόληψη σχολικής βίας, 
ρατσισμού, σχολικής εγκατάλειψης….

14
Ενίσχυση πρακτικών για την 
ανάπτυξη χώρων στάθμευσης για 
μόνιμους κατοίκους.

43
Υλοποίηση σχεδίων αξιοποίησης χώρων για την ανάπτυξη χώρων 
ιδιωτικής στάθμευσης μονίμων κατοίκων σε ακάλυπτους οικοδομικών 
τετραγώνων

15

Μέτρα για ορθή απόδοση του 
δημόσιου χώρου στους κατοίκους,
έλεγχο και περιορισμό της 
παραβατικότητας από αυθαίρετες 
καταλήψεις …

83/43

Διαφύλαξη του δημόσιου χώρου των πεζών από παράνομη / 
παράτυπη στάθμευση και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέσω της
ανάπτυξης δενδροστοιχιών και παρτεριών, ηλεκτρονικών συστημάτων
24ωρου ελέγχου, λειτουργίας γραμμών άμεσης επέμβασης, 
ενημέρωσης του κοινού κ.α.

16
Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων 
συστάδων επιχειρήσεων Κοινων. 
Οικονομίας (clusters) 73, 80,

113
Δράσης δικτύωσης επιχειρήσεων, σύσταση δομών δικτύωσης, 
συλλογικές πράξης προβολής - προώθησης

17
Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών 
επιχειρήσεων

18
Προγράμματα κατάρτισης και 
απόκτησης δεξιοτήτων για 
πρόσβαση στην απασχόληση.

104 Εκπαιδευτικά προγράμματα / υλικό / εξοπλισμός

19
Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας 
σε επίπεδο γειτονιάς.

113
Υποστήριξη συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη καινοτόμων 
κοινωνικών δράσεων

20
Ανάπτυξη υπηρεσιών «έξυπνης 
πόλης» σε τομείς εξυπηρέτησης 
πολιτών.

78
Εξοπλισμός, δίκτυα και ανάπτυξη εφαρμογών για εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την βελτίωση της πληροφόρησης, της επαφής και του 
ελέγχου της αστικής διακυβέρνησης

Α/Α Παρεμβάσεις
Πεδία

παρέμβασης
Ενδεικτικά Εργα/Ενέργειες που μπορούν να περιλαμβάνονται
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Περιοχή Θεσσαλονίκης

21
Έργα ανάδειξης, προστασίας, 
επέκτασης, πρόληψης κατά-
στροφών σε περιαστικά δάση

87
Βελτίωση χαρακτηριστικών περιαστικών οικοσυστημάτων, 
απομάκρυνση ασύμβατων χρήσεων που αυξάνουν τους κινδύνους, 
συστήματα παρακολούθησης, μονοπάτια / ποδηλατικές διαδρομές

22

Μέτρα για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου Αστικής Νήσου 
Θερμότητας (και της επίδρασης 
που έχει στην φωτοχημική 
ρύπανση). Επεμβάσεις για την 
ανάπτυξη πρασίνου ή/και των 
διαπερατών επιφανειών σε 
δημόσιους χώρους (πράσινες 
αναπλάσεις οδών - πλατειών, 
πράσινες στέγες σε δημόσια 
κτίρια).

89 /83,

Ανάπλαση με απομάκρυνση αδιαπέραστων επιφανειών και 
αντικατάσταση με διαπερατές (χώμα, πλέγμα) πράσινες επιφάνειες 
(πεζοδρόμια, σχολικές αυλές). Έργα αστικής δασοπονίας,  αύξηση 
υψηλού πρασίνου σε πεζοδρόμια / πλατείες (tree canopy), 
εγκατάσταση εξοικονόμησης και ανακύκλωσης ύδατος άρδευσης.  
Απομάκρυνση απαξιωμένης αστικής υποδομής που δυσχεραίνει τον 
αερισμό. Αύξηση φυσικών υδάτινων στοιχείων (μπλέ επιφάνειες). 
Έργα ενεργειακής θωράκισης (Weatherization), πράσινες στέγες σε 
δημόσια κτίρια . Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την
ατμοσφαιρική ρύπανση και την αστική νήσο θερμότητας. Στην βάση 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα τα έργα μπορεί να περιέχουν δημιουργία  
μονοπατιών, ποδηλατοδόμων, υπαίθριας αναψυχής..

23 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης 83 Δενδροφυτεύσεις

24
Ανάπτυξη συστημάτων 
ποδηλατοδρόμων

90
Ανάπτυξη υποδομής - διαμόρφωση  ποδηλατόδρομου υπό την 
προϋπόθεση ένταξης σε ολοκληρωμένο αστικό δίκτυο και με 
τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση αστικών μετακινήσεων

25

Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων 
εντός ιστού με στόχο την 
αποκατάσταση των εδαφών και 
την ένταξη τους (παλαιά 
στρατόπεδα, ανενεργά 
βιομηχανικά συγκροτήματα κ.α.)

87 /83

Πολυθεματική αξιοποίηση (πολιτισμός, αναψυχή, ευεξία, περι-
βαλλοντική εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα) μεγάλων αστικών 
κτημάτων (άνω των 2 ha-  πρώην στρατόπεδα - βιομηχανικά 
συγκροτήματα) με έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης, ανάδειξης - 
ανάπτυξης πρασίνου, ανακαίνιση και μετατροπή κτισμάτων για χρήση
υπό τους ανωτέρους σκοπούς, διαμόρφωση πεζοπορικών και 
ποδηλατικών διαδρομών (εντός των κτημάτων)

26
Ολοκληρωμένη διαχείριση 
παράκτιου μετώπου

89 / 87

Εφαρμογή σχεδίων αναμόρφωσης του παράκτιου αστικού 
περιαστικού μετώπου, αναδιοργάνωσης λειτουργιών του, εξυγίανσης 
μολυσμένων εδαφών, ανάπτυξης ήπιας υποδομής για περιπάτους - 
πεζοπορία - ήπια αναψυχή, έργα ακτομηχανικής σε περιοχές 
διάβρωσης, έργα διαφύλαξης αδόμητων εκτάσεων και ανάπτυξη 
παράκτιου πρασίνου (σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για την ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου - 
2009/89/ΕΚ), ανάπτυξη - αναβάθμιση δημόσιων ναυταθλητικών 
υποδομών.

27 Μέτρα συλλογής και χρήσης 
όμβριων για ανάγκες άρδευσης 
αστικού πρασίνου– ανάπτυξη 
αστικής υδρονομίας σε δημόσιους
/ ιδιωτικούς χώρους

(21) / 87
Καινοτόμες / έξυπνες διαμορφώσεις δικτύων για την συλλογή του 
βρόχινου νερού και την χρήση του για την κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης - ανάπτυξης του αστικού πρασίνου

28 Προώθηση απ’ ευθείας χρήσης 
ΑΠΕ (και αστικής γεωθερμίας), 
ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων 
διαχείρισης. Ανάπτυξη 
«ενεργειακών γειτονιών»

(9-12)
Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, 
αξιοποίησης θέρμότητας από αστικούς χρήστες, ανάπτυξη 
συστημάτων γεωθερμίας.

29
Δημιουργία και λειτουργία αστι-
κών / κοινωνικών λαχανόκηπων

113 Σχεδιασμός και εγκατάσταση υποδομής (αρδευτικά).

30

Μέτρα παρακολούθησης και 
πληροφόρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και σύνδεση τους με 
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
της κυκλοφορίας.

83,79

Αγορά εξοπλισμού, υλικών και λειτουργία αυτόματων σταθμών 
παρακολούθησης ποιότητας αέρα που θα ενταχθούν (και θα είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές) στο Εθνικό Δίκτυο ΕΑΡΘ. Κατάρτιση, 
Αναθεώρηση και επικύρωση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης / Τοπικών 
Συμφώνων Παρέμβασης για αντιμετώπιση φαινομένων υψηλής 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Α/Α Παρεμβάσεις
Πεδία

παρέμβασης
Ενδεικτικά Εργα/Ενέργειες που μπορούν να περιλαμβάνονται
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31
Προγράμματα Μετεγκατάστασης 
ρυπογόνων δραστηριοτήτων

83

Δημιουργία και εφαρμογή εθελοντικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 
για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως αλλά 
λόγω θέσης επιβαρύνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
παρακείμενων αστικών περιοχών

32
Μελέτη, Τεκμηρίωση, ανάδειξη, 
βελτίωση και προβολή των 
οικοσυστημάτων υπηρεσιών και 
της αστικής οικολογίας.

89,83,(91) Ενέργειες για ανάδειξη και την αναγνώριση αστικού πρασίνου ως 
παράγοντα ποιότητας ζωής, ενέργειες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / 
ευαισθητοποίησης, εθελοντικά προγράμματα "υιοθεσίας" αστικού 
πρασίνου / πράσινης υποδομής σε ιδιωτικούς χώρους (προκήπια, 
παρτέρια)

33
Προώθηση πολιτικών μείωσης της
παραγωγής απορριμμάτων.

(17)
Δράσεις ευαισθητοποίησης για μείωση της παραγωγής, αύξηση 
επαναχρησιμοποίησης, δίκτυα ανταλλαγής....

34

Συστήματα ελέγχου παραβατικό-
τητας στους τομείς διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων και απορριμ-
μάτων (συνδέσεις, αποθέσεις).

(21),87
Συστήματα scada - παρακολούθησης ροών δικτύου, αναλύσεις 
υδάτων και εδαφών, κυκλώματα παρακολούθησης

35
Συστήματα για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών

87/88

Συστήματα 24ωρης προληπτικής παρακολούθησης παραμέτρων που 
προσδιορίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, εξοπλισμός 
άμεσης επέμβασης 

32


