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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής 

περιόδου 2021-2027

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 
4622/2019 (Α΄133). 

2. Τον ν. 4914/2022 (Α’ 61) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 όπως ισχύει,

3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 68317/05.07.2022 (Β’3597) με την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».

4. Τον ν. 3852/2010 (Β’ 87)  με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει,

5. Τη με αρ. 43/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

6. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για το Πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027- COM(2018) 321 final/02.05.2018,

7. Τον Καν. (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον 
καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της 
Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

8. Τον Καν. (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

9. Το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EUR 29990 EL  Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2020, ISBN 978-92-76-24535-3, doi:10.2760/16039, 
JRC118841
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10. Τη με Α.Π. 60072/06.06.2019 1η Εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού,

11. Την με Α.Π. 125192/25.11.2020 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 
2021-2027

12.  Την Απόφαση με αριθμό C(2021)5617/29.07.2021 της Ε.Ε που αφορά στην έγκριση της «Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης – Ελληνική Δημοκρατία» 2021-2027, 

13. Την Απόφαση με αριθμό C(2022)6252/29.08.2022 της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Προγράμματος «Νότιο 
Αιγαίο» 2021-2027

Κ Α Λ Ε Ι

τους Δήμους Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Σύρου-Ερμούπολης και Νάξου για την υποβολή πρότασης για την επιλογή 
«Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 
2021-2027.

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης

Η χωρική ανάπτυξη των περιοχών της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και των αστικών περιοχών, κατά την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 εντάσσεται στον διακριτό Στόχο Πολιτικής 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή στη χωρική ανάπτυξη, οι δράσεις 
στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές, με προβλεπόμενο χωρικό 
εργαλείο για τις αστικές περιοχές τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
(ΒΑΑ).

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης από αστικές αρχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την επιλογή των αστικών αρχών και των 
περιοχών εφαρμογής τους, καθώς και του τύπου των δράσεων που θα προβλεφθεί να χρηματοδοτηθούν από το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027.

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ πριν την υποβολή τους θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους τοπικούς 
θεσμούς, φορείς και κοινωνικές ομάδες. Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της 
κατάρτισης ΣΒΑΑ υποστηρίζεται από μια συνεκτική ομάδα διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας.

2. Επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής των Στρατηγικών ΒΑΑ

Η περιοχή εφαρμογής για κάθε Στρατηγική ΒΑΑ θα προταθεί από κάθε Δήμο και θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων του οικισμού [επίπεδο διοικητικής διαίρεσης 8 (“οικισμός”)] έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ελάχιστου 
μόνιμου πληθυσμού 5.000 (σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2021), περιλαμβάνοντας τμήμα ή το 
σύνολο του οικισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η στρατηγική θα αφορά πράγματι αστικό οικισμό και αστικό 
πληθυσμό.

Επιπρόσθετα, στις περιοχές εφαρμογής των στρατηγικών ΒΑΑ είναι δυνατή η συμπερίληψη οικισμού (αστικού ή 
μη) ή τμήματος αυτού του ίδιου Δήμου, ο οποίος παρουσιάζει άμεση χωρική συνέχεια με τον αστικό οικισμό. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει η προτεινόμενη στρατηγική να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα διεύρυνσης της περιοχής 
εφαρμογής σε άλλους οικισμούς (αστικούς ή μη), με βάση την προσέγγιση σχετικά με τη λειτουργικότητα της 
προτεινόμενης περιοχής, όπως ενδεικτικά κοινές ανάγκες και προκλήσεις, υφιστάμενες ή εν δυνάμει κοινές 
βασικές υποδομές και δίκτυα, συμπληρωματικότητα των τοπικών οικονομιών και της αγοράς εργασίας, κοινές ή 
συμπληρωματικές  ευκαιρίες και δυνατότητες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι οι αστικές αρχές δύνανται να υποβάλουν μια μόνο πρόταση χρηματοδότησης στρατηγικής, που θα 
αφορά έναν αστικό οικισμό (περιλαμβανομένων και των τυχόν άλλων οικισμών που βρίσκονται σε χωρική συνέχεια 
με αυτόν).
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3. Χρηματοδότηση των Στρατηγικών

Οι στρατηγικές για τις ΟΧΕ ΒΑΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, ενώ συνολικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 
του Ν. 4914/2022 “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο…” μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ, καθώς και το ΕΤΘΑΥ, 
μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, από περισσότερα του ενός Προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς 
προτεραιότητας του ίδιου Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η συνοχή και ο συντονισμός 
μεταξύ των σχετικών Ταμείων.

Οι πόροι του Περιφερειακού Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, οι οποίοι διατίθενται προγραμματικά για τη 
χρηματοδότηση των στρατηγικών ΒΑΑ ανέρχονται σε 25,1 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), εκ. των οποίων ποσό 24 εκ. 
€ συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (πόροι των Ειδικών Στόχων 5.i και 1.iii) και 1,1 εκ. € από το ΕΚΤ+ (πόροι των 
Ειδικών Στόχων 4.α και 4.ια). Η κατανομή των πόρων αυτών σε επίπεδο Προτεραιοτήτων, Ειδικών Στόχων και 
Πεδίων Παρέμβασης του Προγράμματος αποτυπώνεται στο συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση «Οδηγό για τον 
σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κάθε Στρατηγικής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 8 εκ. € και να υπερβαίνει 
τα 15 εκ. €, ενώ τουλάχιστον το 60% του συνολικού προϋπολογισμού πρέπει να αφορά σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027. 

4. Περιεχόμενο των Στρατηγικών

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ θα πρέπει:

(1) να βασίζονται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το μέλλον της περιοχής εφαρμογής τους, 
(2) να αναδεικνύουν τις βασικές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις προκλήσεις της 

κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις του δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των 
υποδομών που αντιμετωπίζει η περιοχή και να αναδεικνύουν το αναπτυξιακό της δυναμικό, 

(3) να υιοθετήσουν άξονες στρατηγικής προσέγγισης και ειδικούς στόχους για την αντιμετώπιση των 
σχετικών προκλήσεων και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού

(4) να καταρτίσουν συνεκτικό Σχέδιο  Δράσης, που θα περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας που θα 
αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους συνθέτοντας ένα συνεκτικό σύνολο, που θα υπηρετούν τους άξονες 
και τους ειδικούς στόχους της στρατηγικής, με πρόβλεψη των πηγών χρηματοδότησής τους και των δεικτών 

(5) να υιοθετήσουν λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης της στρατηγικής και να τεκμηριώσουν τις ενέργειες 
διαβούλευσης που αναπτύχθηκαν για την εκπόνηση της στρατηγικής

Ειδικότερα, τα έργα του Σχεδίου Δράσης που προτείνονται προς χρηματοδότηση από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 θα 
πρέπει να εστιάζουν στους παρακάτω στόχους:

Α. Προτεραιότητα 6 “ Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών” 
 βελτίωση της αστικής κινητικότητας και συνολικά της προσβασιμότητας και λειτουργικότητας του αστικού 

χώρου,
 εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, υποδομών και κοινόχρηστων 

χώρων,
 ανάπτυξη εφαρμογών “έξυπνης” πόλης
 ανάδειξη του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και κτιριακού αποθέματος,
 προστασία και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου,
 ενίσχυση και ανάπτυξη πράσινων υποδομών,
 ενίσχυση κοινωνικών υποδομών που συμβάλουν στην ένταξη στην κοινότητα (εξαιρουμένων δομών 

στέγασης οποιουδήποτε τύπου)
 καθαρές αστικές μεταφορές 
 αντιπλημμυρική προστασία

Β. Προτεραιότητα 1 “Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού”
 ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας 
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Γ. Προτεραιότητα 5 “Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη ”
 τόνωση της τοπικής αγοράς εργασίας
 ενίσχυση δικτύου δομών και παροχή υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Για τη συμπερίληψη στις επιμέρους στρατηγικές ΒΑΑ έργων που δεν σχετίζονται με τους παραπάνω στόχους θα 
πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση και συνεργασία με την Ομάδα Διοίκησης των στρατηγικών ΒΑΑ της 
Περιφέρειας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές ως προς την κλιματική αλλαγή, ιδίως στη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρηματοδοτική συμβολή των 
προτεινόμενων προς χρηματοδότηση από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 έργων στην αντιμετώπιση των παραπάνω 
προκλήσεων θα πρέπει να ανέρχεται στο 40% τουλάχιστον των συνολικών πόρων  των έργων που προτείνεται να 
χρηματοδοτηθούν από τον Ειδικό Στόχο 5.i του ΠεΠ.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω των ΟΧΕ ΒΑΑ θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές τομεακές και περιφερειακές πολιτικές και να είναι συμβατά με τον 
υφιστάμενο τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Δήμου κοκ.).

5. Φορείς υποβολής προτάσεων

Κάθε πρόταση θα υποβληθεί από υποψήφια αστική αρχή, η οποία μπορεί να είναι είτε ο Δήμος, είτε εταιρικό 
σχήμα µε συμμετοχή φορέων της περιοχής του Δήμου και µε επικεφαλής τη Δημοτική Αρχή.

6. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολή Πρότασης από τις αστικές αρχές: 31 Μαΐου 2023

Στην υποβολή των προτάσεων θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά και αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της.

Για την υποστήριξη της προσέγγισης και του σχεδιασμού της στρατηγικής οι αστικές αρχές συμβουλεύονται τον 
συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση «Οδηγό για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής αστικής 
ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ», καθώς και το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (επισυνάπτεται στην παρούσα).

Η πρόταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 
(ΕΥΔ ΠΝΑ) στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, Σύρος, τις ώρες 9:00 π.µ.-15:00 µ.µ. και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Αίτηση / συνοπτικά στοιχεία
 Περιοχή εφαρμογής και σκοπιμότητα στρατηγικής
 Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής
 Στόχοι και αρχιτεκτονική της στρατηγικής
 Σχέδιο Δράσης
 Σχέδιο χρηματοδότησης
 Σύστημα διακυβέρνησης

7. Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων

Μετά την υποβολή των προτάσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από την  ΕΥΔ ΠΝΑ βάση της οποίας θα 
επιλεγούν οι περιοχές παρέμβασης µε βάση την φθίνουσα βαθμολογία της αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική και διενεργείται με βάση τις παρακάτω Ομάδες Κριτηρίων:

 Ομάδα Κριτηρίων 1: ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
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Ελέγχεται η πληρότητα της πρότασης και η συμβατότητά της με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Πρόσκλησης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:

- εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις αστικές αρχές που ορίζονται στην Πρόσκληση και 
εάν η κατάθεση έχει γίνει από αρμόδιο όργανο του φορέα,

- εάν η περιοχή εφαρμογής εμπίπτει στις επιλέξιμες περιοχές της Πρόσκλησης,

- εάν η πρόταση υποβλήθηκε με βάση τα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία είναι συμπληρωμένα ορθά και 
έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον σχετικό Οδηγό,

- εάν η χρηματοδοτική συμβολή των έργων στους στόχους της κλιματικής αλλαγής ανέρχεται στο 40% 
τουλάχιστον των συνολικών πόρων των έργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από τον Ειδικό Στόχο 
5.i του ΠεΠ,

- εάν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
ΠεΠ ΝΑ 2021-2027,

- εάν το προτεινόμενο σχέδιο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

- Εάν το προτεινόμενο σχέδιο έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο της αστικής αρχής.

Όλα τα επιμέρους κριτήρια αυτής της Ομάδας αξιολογούνται με ΝΑΙ/ΟΧΙ και έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. Η 
θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της αξιολόγησης, διαφορετικά η 
διαδικασία τερματίζεται και η πρόταση απορρίπτεται.

 Λοιπές Ομάδες Κριτηρίων:

Ομάδα Κριτηρίων 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ομάδα Κριτηρίων 3. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ

Ομάδα Κριτηρίων 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ομάδα Κριτηρίων 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Τα κριτήρια αξιολογούνται με τιμές από 0 έως 10 και σταθμίζονται ανάλογα την βαρύτητα τους, ενώ στην 
περίπτωση που ορισμένα χαρακτηριστικά του σχεδίου πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται, προσδιορίζεται μια 
κατώτατη τιμή (βάση) η οποία σε περίπτωση αποτυχίας, ανεξάρτητα της συνολικής βαθμολογίας οδηγεί στην 
απόρριψη του σχεδίου.

Η μέγιστη βαθμολόγηση για κάθε Ομάδα Κριτηρίων (x) είναι 100 και υπολογίζεται ως το άθροισμα της 
σταθμισμένης βαθμολογίας των κριτηρίων (i) που ανήκουν στην Ομάδα x, ως εξής:

Σi= Βαθμολογία Κριτηρίου i X Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i

Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται αντίστοιχα με άθροιση των επιμέρους σταθμισμένων βαθμολογιών για τις 
Ομάδες κριτηρίων 2 έως 5.  Οι Συντελεστές Βαρύτητας για κάθε ομάδα κριτηρίων είναι:

Ομάδα Κριτηρίων Συντελεστής 
Βαρύτητας (Σ.Β)

2. Αξιολόγηση περιοχής παρέμβασης 20%
3. Αξιολόγηση της Στρατηγικής 30%
4. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και του Χρηματοδοτικού Σχεδίου 40%
5. Αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης, της θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας της 
αστικής αρχής 10%

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα του συνημμένου 
στην παρούσα ΟΔΗΓΟΥ για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ.
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8. Έγκριση και επόμενα βήματα εφαρμογής των στρατηγικών ΒΑΑ

Η ΕΥΔ ΠΝΑ ενημερώνει έγγραφα τις αστικές αρχές για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στην επιστολή 
ενημέρωσης περιλαμβάνονται και οδηγίες/παρατηρήσεις προς τις αστικές αρχές που έχουν αξιολογηθεί για 
πιθανές προσαρμογές στο προτεινόμενο σχέδιο. 

Η ΕΥΔ ΠΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, την αναμορφωμένη πρόταση Στρατηγικής 
(όπου αυτό απαιτείται) και τους διαθέσιμους πόρους του ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 εισηγείται την επιλογή των περιοχών 
και των αστικών αρχών εφαρμογής, καθώς και του τύπου των δράσεων των Στρατηγικών ΒΑΑ που προτείνονται να 
χρηματοδοτηθούν από το ΠεΠ ΝΑ, που εγκρίνονται με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Αστικές Αρχές των οποίων οι Στρατηγικές ΒΑΑ επιλεγούν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία προχωρούν στην 
ωρίμανση των έργων και των μηχανισμών εφαρμογής και παρακολούθησης των στρατηγικών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΝΑ.

9.  Επικοινωνία - Πληροφόρηση

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή της πρότασης μπορείτε να απευθύνεστε στην κα 
Αγγελική Παλαιολόγου τηλ. 2281360819 - e-mail: agelpale@mou.gr και στην κα Αγάπη Αδαμοπούλου τηλ. 
2281360824 - e-mail: aadamopoulou@mou.gr

Περαιτέρω πληροφορίες για το υπό έγκριση ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 και τυχόν πρόσθετες οδηγίες και υποστηρικτικό 
υλικό για τις υπό εκπόνηση στρατηγικές ΒΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://espa3.pepna.gr. Ο 
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης µε το σύνολο των ενδιαφερομένων για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων της 
προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών: 
- Δήμο Ρόδου, Δήμαρχο, κ. Αντ. Καμπουράκη
- Δήμο Κω, Δήμαρχο, κ. Θ. Νικηταρά
- Δήμο Καλύμνου, Δήμαρχο κ. Δ. Διακομιχάλη
- Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, Δήμαρχο κ. Ν. Λειβαδάρα
- Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Δήμαρχο κ. Δ. Λιανό

Συνημμένα: 
- Έντυπο υποβολής πρότασης
- Οδηγός σχεδιασμού στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ
- Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Πρ/νο ΕΥΔ

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

- ΕΥΣΣΑ
- ΕΥΣΕΚΤ 

https://espa3.pepna.gr/
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