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Αντικείμενο του Εργαστηρίου (1)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού της

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ερμούπολης – μαζί με τους φορείς και

τους πολίτες της Ερμούπολης - στην οποία σας έχει καλέσει να συμμετέχετε

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΣΒΑΑ

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα αστικά σύνολα είναι σύνθετα, αλληλένδετα
και πολυεπίπεδα καθώς αφορούν την ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική,
οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, τη φυσική κληρονομιά, τον βιώσιμο
τουρισμό και την ασφάλεια στις αστικές περιοχές. Ειδικότερα, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου
αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς
και προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή

Αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων από το ΣΒΑΑ (στρατηγική και σχέδιο) θα πρέπει να γίνει μετά
με τρόπο ολιστικό (δηλ. με συνεργιστικές δράσεις και διάχυση αποτελεσμάτων), με χωρική
συγκέντρωση (ώστε να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα του ΣΒΑΑ), με μείγμα τεχνικών
έργων και κοινωνικών δράσεων, με έργα/δράσεις όσο το δυνατόν υψηλότερης ωριμότητας,
και με ένα σύστημα διακυβέρνησης ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις (τεχνική ικανότητα
σχεδιασμού και υλοποίησης, αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων, κλπ).
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Αντικείμενο του Εργαστηρίου (2)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού της

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ερμούπολης – μαζί με τους φορείς και

τους πολίτες της Ερμούπολης - στην οποία σας έχει καλέσει να συμμετέχετε

Η συμμετοχή σας

Η συμμετοχή σας έγκειται στον προσδιορισμό και στην τεκμηρίωση όσο το δυνατόν
περισσότερων προβλημάτων/προκλήσεων στον αστικό χώρο της Ερμούπολης. Σε αυτό το
πλαίσιο, όλοι οι προσκεκλημένοι στο εργαστήριο φορείς καλούνται να καταθέσουν τις
απόψεις τους πάνω σε 3 άξονες:

Ποια είναι τα 
σημαντικότερα 
προβλήματα/ 

προκλήσεις που 
κατά τη γνώμη 

τους αντιμετωπίζει 
η Ερμούπολη 

σήμερα?

Άξονας 1

Ποια πρέπει να 
είναι η 

αντιμετώπιση 
αυτών των 

προβλημάτων/ 
προκλήσεων 
(στόχοι, τύποι 

δράσεων/έργων, 
κλπ)?

Άξονας 2

Υπάρχει κάποια 
χωρική ενότητα 

της πόλης η οποία 
περιλαμβάνει έναν 
μεγάλο αριθμό (ή 

όλες) από τις 
προκλήσεις αυτές?

Άξονας 3
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Τι είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) – Γιατί είναι 
σημαντική 

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η Β.Α.Α. στοχεύει στη βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών

συνθηκών μιας πόλης για να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής και την ευημερία των

σημερινών και μελλοντικών κατοίκων.

η αρχή που διασφαλίζει τόσο την κάλυψη των αναγκών του σημερινού πληθυσμού - μέσω της
χρήσης των διαθέσιμων (και συχνά πεπερασμένων) πόρων - όσο και των αναγκών των
μελλοντικών πληθυσμών.

Π.Π.
2014-2020

Βιωσιμότητα

Περίπου €17 δισ. 
από το ΕΤΠΑ 

διατέθηκαν μέσω 
των Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων σε 
ολοκληρωμένες 

στρατηγικές για την 
ΒΑΑ, και 

περισσότερες από 
900 πόλεις σε όλη 
την ΕΕ εγκρίθηκαν 

για να εφαρμόσουν 
ολοκληρωμένες 
στρατηγικές ΒΑΑ

Π.Π.
2021-2027

Η πολιτική συνοχής την ΠΠ 2021-2027 θα συνεχίσει να επενδύει στη Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη

Πιθανή μη διασφάλιση συνθηκών βιωσιμότητας στο αστικό περιβάλλον

μεγαλύτερες ανάγκες φυσικών ή οικονομικών πόρων από τους διαθέσιμους 
(π.χ. να απαιτούνται παραπάνω υδατικοί πόροι για την κάλυψη της κατανάλωσης 

ή περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των υποδομών)

➢ Ανεπαρκή δημόσια υγιεινή ή ακατάλληλες 
περιβαλλοντικές συνθήκες

➢ Ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός

➢ Κακό επίπεδο υποδομών ή υπηρεσιών
➢ Παραβατικότητα, εγκληματικότητα
➢ Εγκατάλειψη κτιρίων ή γειτονιών

Έλλειψη πόρων -> αδυναμία διασφάλισης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ή 
της ποιότητας αστικής διαβίωσης. Μπορεί να οδηγήσει σε:
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Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την Β.Α.Α. | Τάσεις (1)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η εφαρμογή της βιωσιμότητας στις αστικές περιοχές προϋποθέτει την κατανόηση

βασικών τάσεων που διαμορφώνονται στον 21ο αιώνα στις αστικές περιοχές

Βασικές Τάσεις στις αστικές περιοχές τον 21ο αιώνα

Αστικοποίηση / Πληθυσμιακή Αύξηση

Όλο και περισσότερος πληθυσμός συγκεντρώνεται σε αστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ,
σήμερα 1 στους 2 κατοίκους της γης ζει σε πόλεις, ενώ το 2030 η αναλογία θα αγγίξει το 3 στους 5
κατοίκους. Ως συνέπεια, οι περισσότερες πόλεις αυξάνονται πληθυσμιακά. Αυτό οδηγεί σε:
α) σε αστική διάχυση,
β) μεγαλύτερες ανάγκες φυσικών πόρων (συμπεριλ. ενέργειας), και
γ) σε μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση

Μείωση χώρων πρασίνου ανά κάτοικο

Η αστική διάχυση συνήθως οδηγεί σε αναλογικά λιγότερους χώρους πρασίνου ανά κάτοικο της
πόλης (αγροτική γη, ανοιχτοί χώροι, πάρκα). Αυτή η μείωση μπορεί να αυξήσει την ένταση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. φαινόμενα θερμικής νησίδας, ή εμφάνιση πλημμυρικών
φαινομένων).

Οικολογικό Αποτύπωμα

Αποτελεί τη μέτρηση του αντίκτυπου που έχει η δραστηριότητα ενός ατόμου πάνω στους φυσικούς
πόρους. Όσο το οικολογικό αποτύπωμα αυξάνεται, τόσο μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι που
χρειάζεται ο άνθρωπος για την επιβίωση (καθαρός αέρας, νερό, καλλιεργήσιμη γη, κ.α.) και
αυξάνονται «πόροι» επιβλαβείς (π.χ. αέρια θερμοκηπίου, απορρίμματα, κ.α.)
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Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την Β.Α.Α. | Τάσεις (2)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η εφαρμογή της βιωσιμότητας στις αστικές περιοχές προϋποθέτει την κατανόηση των

τάσεων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό τους και τα κύρια χαρακτηριστικά τους στον 21ο

αιώνα με κυρίαρχο το 4πτυχο «τεχνολογία-καινοτομία-συμπεριληπτικότητα-αειφορία»

Παγκόσμιες τάσεις που αλλάζουν την εικόνα των αστικών περιοχών τον 21ο αιώνα

Παγκόσμιες 
τάσεις που 

αλλάζουν τις 
αστικές περιοχές 

τον 21ο αιώνα

Βιώσιμες 
πρακτικές 
ανάπτυξης

Έξυπνες
Πόλεις

Ανθεκτικότητα

Συμπεριληπτική 
ανάπτυξη

Ανάπτυξη 
μικτών 

χρήσεων γης

Αστική 
Αναζωογόνηση

Αστικές 
Μεταφορές

Αστική 
Κινητικότητα

Οι πόλεις υιοθετούν πιο βιώσιμες πρακτικές ανάπτυξης για να 
μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
όπως οι πράσινες υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι 

δημόσιες συγκοινωνίες, η στήριξη της κυκλικής οικονομίας κ.α.

Οι πόλεις γίνονται όλο και πιο συνδεδεμένες και βασίζονται σε 
δεδομένα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία για να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και να παρέχουν καλύτερες 
υπηρεσίες στους κατοίκους. Αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις 

όπως έξυπνα συστήματα μεταφορών, έξυπνα κτίρια και έξυπνα 
δίκτυα, έξυπνες υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές Τ.Ν. κ.α.

Οι πόλεις εστιάζουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε 
φυσικές καταστροφές και άλλα εξωτερικά σοκ όπως οι πανδημίες. 

Αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση δομών 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς 

και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Οι πόλεις εστιάζουν στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση 

σε οικονομικές ευκαιρίες και κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό 
περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως η κοινωνική φροντίδα, η 

επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 
Επιπλέον, καθώς οι πληθυσμοί γερνούν οι πόλεις προσαρμόζονται για 
να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και υποδομές στους ηλικιωμένους 
πχ φιλικότερος αστικός σχεδιασμός και προσβάσιμα μέσα μεταφοράς

Η ανάπτυξη μικτής χρήσης αναφέρεται στην ενοποίηση οικιστικών, 
εμπορικών και πολιτιστικών χώρων εντός αστικών περιοχών, 
οδηγώντας σε πιο διαφοροποιημένες και ζωντανές κοινότητες.

Η σύγχρονη τάση αστικού σχεδιασμού προκρίνει οι δημόσιες 
υποδομές και υπηρεσίες να βρίσκονται σε απόσταση 15 λεπτών με 

τα πόδια ή με το ποδήλατο, δημιουργώντας μια νέα προσέγγιση 
γειτονιάς. Ένας τέτοιος σχεδιασμός έχει στο επίκεντρό του την 

ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στους 
προορισμούς τους σε μία πόλη περπατώντας ή κάνοντας 
ποδήλατο, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας

Η αστική αναμόρφωση αναφέρεται στην αναζωογόνηση των 
αστικών περιοχών που έχουν ερειπωθεί ή καταστραφεί, συχνά 

μέσω της χρήσης συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός των συστημάτων και των μέσων αστικών 
μεταφορών προτάσει τη λογική της διέλευσης που αναφέρεται στη
δημιουργία συμπαγών ενοτήτων που μπορούν να περπατηθούν, με 

επίκεντρο τα δημόσια μέσα μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία και 
άλλα δημόσια μέσα μεταφοράς 
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Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την Β.Α.Α. | Δυναμική 
εξέλιξη των αστικών περιοχών και βασικές προϋποθέσεις 
επιτυχημένων παρεμβάσεων στον αστικό χώρο

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η εφαρμογή της βιωσιμότητας στις αστικές περιοχές προϋποθέτει, επίσης, την ορθή

ανάγνωση για την δυναμική εξέλιξη των αστικών περιοχών, την πολυεπίπεδη διάσταση

της αστικής ζωής και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχημένες παρεμβάσεις

Δυναμική εξέλιξη των αστικών περιοχών

• Οι αστικές περιοχές συχνά αναπτύσσονται 
(χωρικά και πληθυσμιακά) και άλλοτε 
συρρικνώνονται – και γι’ αυτό απαιτούν 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί πληθυσμοί 
θα έχουν επίσης ένα φιλόξενο σπίτι. 

Οι αστικές περιοχές εξελίσσονται... 

• Η αστική ζωή έχει περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
διαστάσεις  και η επιτυχία στην αστική 
ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αυτό 
σημαίνει ότι τα μέτρα που αφορούν τη 
φυσική αστική ανάπλαση (τεχνικά έργα) 
πρέπει να συνδυαστούν με εκείνα που 
προάγουν την εκπαίδευση, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι διαστάσεις της αστικής ζωής 
είναι αλληλένδετες ….

Η παραπάνω προσέγγιση αναπόφευκτα απαιτεί ισχυρές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 

μεμονωμένων πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών (οργανώσεων/ φορέων), της οικονομίας και των  

διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (1)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Το Αστικό Θεματολόγιο της Ε.Ε. (Σύμφωνο του Άμστερνταμ, 2016) οριοθετεί την πολιτική

της Ένωσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και αντιμετωπίζει σύγχρονα προβλήματα

των πόλεων ενεργοποιώντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μεταξύ αρμόδιων φορέων

Αστικό Θεματολόγιο της Ε.Ε. - Θεματικές

Ποιότητα του 
αέρα

το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα περιβαλλοντικής υγείας στην ΕΕ (άσθμα, 
καρδιαγγειακά, καρκίνο του πνεύμονα). Οφείλεται σε βιομηχανία, 

παραγωγή/κατανάλωση ενέργειας, οικιακή θέρμανση, και μεταφορές

Κυκλική 
οικονομία

αφορά την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση 
υφιστάμενων υλικών και προϊόντων μείωση της ζήτησης πόρων

Προσαρμογή 
στην κλιματική 

αλλαγή

επειδή η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και πρέπει να θωρακιστούμε ενάντια 
στις επιπτώσεις (πλημμύρες, ακραίες θερμοκρασίες, ελλείψεις υδατικών 

πόρων)

Πολιτισμός και 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά

ο πολιτισμός συμβάλει στην ποιότητα ζωής και στην οικονομική ανάπτυξη 
(δημιουργικές βιομηχανίες, τουρισμός)
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (2)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Το Αστικό Θεματολόγιο της Ε.Ε. (Σύμφωνο του Άμστερνταμ, 2016) οριοθετεί την πολιτική

της Ένωσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και αντιμετωπίζει σύγχρονα προβλήματα

των πόλεων ενεργοποιώντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μεταξύ αρμόδιων φορέων

Αστικό Θεματολόγιο της Ε.Ε. - Θεματικές

Ψηφιακή 
Μετάβαση

για αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες και οικονομικές υπηρεσίες, 
και ανταλλαγή πληροφορίας

Ενεργειακή 
Μετάβαση

σχετίζεται με τη μείωση της κατανάλωσης (για περιορισμό ζήτησης 
ενεργειακών πόρων και αερίων του θερμοκηπίου) και την αλλαγή του 

μείγματος (ΑΠΕ)

Κατοικία –
Στέγαση

σχετίζεται τόσο με την κοινωνική κατοικία (π.χ. υποστηριζόμενες στέγες 
διαβίωσης) όσο και την οικονομικά προσιτή κατοικία (καλής ποιότητας) 

αστική ποιότητα ζωής

Μετανάστευση 
- Προσφυγικό

η επιτυχής ένταξη είναι το κλειδί για τη μελλοντική ευημερία και συνοχή / 
η απομόνωση οδηγεί σε υποβάθμιση αστικών περιοχών
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (3)

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Το Αστικό Θεματολόγιο της Ε.Ε. (Σύμφωνο του Άμστερνταμ, 2016) οριοθετεί την πολιτική

της Ένωσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και αντιμετωπίζει σύγχρονα προβλήματα

των πόλεων ενεργοποιώντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μεταξύ αρμόδιων φορέων

Αστικό Θεματολόγιο της Ε.Ε. - Θεματικές

Απασχόληση -
Δεξιότητες

κατάλληλες για τη νέα εποχή (πράσινη μετάβαση, ψηφιακές δεξιότητες, 
αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling)) και για την τοπική οικονομία

Γήρανση –
Δημόσια Υγεία

πόλεις προσβάσιμες σε άτομα της τρίτης ηλικίας και διασφάλιση 
πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Αστική 
Κινητικότητα –

Προσβασιμ.

μείωση αερίων θερμοκηπίου (οι πόλεις παράγουν το 23% των αερίων 
θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές) και βελτίωση ποιότητας 

ζωής μέσω προσβασιμότητας (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι)

Φτώχεια

η αστική φτώχεια είναι φαινόμενο των βιομηχανικά προηγμένων 
κοινωνιών λόγω της συγκέντρωσης των περισσότερων οικονομικών 

δραστηριοτήτων στις πόλεις. Η αστική φτώχεια συνήθως συνοδεύεται από 
κακές συνθήκες διαβίωσης (κατοικία και γειτονιά)
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Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη ΒΑΑ | 
Παραδείγματα (1) – Ολλανδία / Ρότερνταμ

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η Ολλανδία έχει μακρά παράδοση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων (και εκτός

Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων), ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της αστικής

στέρησης (γειτονιές με χαμηλότερη ποιότητα ζωής).

➢ Επικεντρωμένη στο νότιο διαμέρισμα του Ρότερνταμ, το οποίο συγκαταλέγεται στις πλέον
υποβαθμισμένες περιοχές των Κάτω Χωρών (και είναι τμήμα του NPRZ).

➢ Το NPRZ (εθνικός στόχος) υπογράφηκε το 2011 από ομάδα 17 ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται η πόλη του Ρότερνταμ, η εθνική κυβέρνηση και η τοπική επιτροπή κατοίκων.
Συνδυάζει τη φυσική αναβάθμιση της περιοχής μέσω βελτιώσεων σε κτίρια και στο περιβάλλον και
την κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση μέσω επενδύσεων στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική
προσέγγιση).

➢ Το σχετικό Περιφερειακό ΕΠ παρέχει στήριξη σε οικονομικούς τομείς υψηλής αξίας και στην
επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις πιθανότητες των ατόμων που αναζητούν εργασία
να βρουν απασχόληση.

ΒΑΑ Ρότερνταμ
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Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη ΒΑΑ | 
Παραδείγματα (2) – Βέλγιο / Βρυξέλλες

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η περιοχή Canal πέρασε από μια διαδικασία αποβιομηχάνισης προκαλώντας έναν

τετραπλό μετασχηματισμό: φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

➢ Επικεντρωμένη στην περιοχή Canal. Οι στόχοι του Canal Plan (BAA) περιλαμβάνουν:

o Διεύρυνση οικονομικής δραστηριότητας & μείωση απόστασης εργασίας - κατοικίας.

o Δημιουργία στέγης που να καλύπτει την αύξηση του πληθυσμού και να ταιριάζει με τα προφίλ
των νοικοκυριών.

o Δημιουργία ενιαίων δημόσιων χώρων και ενοποίηση μεταξύ γειτονιών.

o Δημιουργία πόλης ανοιχτής σε διαφορετικές λειτουργίες, πληθυσμούς και τοπία.

➢ Τύποι έργων:

o Νέες αγορές τροφίμων και urban farms

o Δημιουργία νέας γειτονιάς (συμπεριλ. κατοικία, εργασία, πάρκο, σχολείο)

o Μείωση οχλήσεων εργοστασίου τσιμέντου για να παραμείνει

o Δημιουργία μουσείου σύγχρονης τέχνης σε παλιό βιομηχανικό κτίριο

o Σχεδιασμός γραμμικών πάρκων κατά μήκος καναλιού (σε πυκνές γειτονιές)

ΒΑΑ Βρυξέλλες
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Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη ΒΑΑ | 
Παραδείγματα (3) – Ιρλανδία / Cork

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η πόλη Cork διαχρονικά δίνει ιδιαίτερο βάρος στη στρατηγική διαδικασία. Τα βήματα για

το σχέδιο 2022-2028 (2 έτη προετοιμασίας) παρατίθενται ακολούθως.
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Η εδαφική εστίαση στη ΒΑΑ | Διδάγματα από το παρελθόν

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Οι υποστηριζόμενες από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Στρατηγικές ΒΑΑ υποχρεούνται να

στοχεύουν σε ειδικές περιοχές [π.χ. «γειτονιές», κέντρα πόλεων, ή και «λειτουργικές

αστικές περιοχές» (πολλαπλοί Δήμοι)], δηλαδή να έχουν «εδαφική εστίαση».

Από την ανάλυση των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020 προκύπτει ότι οι περισσότερες στρατηγικές ΒΑΑ επικεντρώνονται σε:

✓ πόλεις, κωμοπόλεις ή προάστια (45 %) και ακολουθούν
✓ διαμερίσματα/γειτονιές (31 %),
✓ λειτουργικές αστικές περιοχές (20 %),
✓ δίκτυα πόλεων (4 %), και
✓ εδαφική έκταση με ειδικά χαρακτηριστικά όπως πάρκο, αρχαιολογική ζώνη ή νησί (0,4 %).

Εδαφική εστίαση των ΒΑΑ

➢ Η στόχευση σε διαμερίσματα/γειτονιές έχει μακρά ιστορία (πρωτοβουλία URBAN) και παρουσιάζει την
εξής αδυναμία: οι σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ διαφορετικών αστικών περιοχών (π.χ. εργασία –
κατοικία) και χωρικών ή διοικητικών κλιμάκων, δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση της στοχευόμενης
περιοχής στο ευρύτερο πλαίσιο.

➢ Από την άλλη, η προσέγγιση με βάση τη λειτουργική περιοχή προσφέρεται για τον χειρισμό των
σχέσεων αλληλεξάρτησης και των προκλήσεων πολλαπλών δήμων αλλά είναι κατακερματισμένες από
πολιτική άποψη.

Διδάγματα από το παρελθόν…



Κίνδυνος να μην επιλύονται τα προβλήματα, αλλά να μετατοπίζονται απλώς σε άλλες

περιοχές. Γι’ αυτό συχνά απαιτείται μία εξωστρεφής προσέγγιση, δηλ. συντονισμένες

παρεμβάσεις και εκτός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης (Ecotec, Ex-post evaluation of

the URBAN Community Initiative 2001-2006, 2010).

Πολλές στρατηγικές ΒΑΑ 2014-2020 υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση (Ρότερνταμ,

Βερολίνο).
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Η εδαφική εστίαση στη ΒΑΑ | Εδαφική εστίαση σε 
«γειτονιές» ή υποσύνολα της πόλης

Η εδαφική εστίαση σε γειτονιές ενδείκνυται όταν υπάρχουν συγκεκριμένες τοπικές

προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα τοπικές κοινότητες.

Προκλήσεις πόλεων της Ε.Ε. που απαιτούν εδαφική εστίαση

Από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της ΕΕ είναι η εσωτερική
ανισορροπία και η διογκούμενη κοινωνικο-οικονομική πόλωση. Μία τέτοια στόχευση
αναζητά εδαφικές περιοχές συσσώρευσης πολλαπλών προβλημάτων. Οι στρατηγικές ΒΑΑ
γειτονιών αποσκοπούν στη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
κοινοτήτων
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Η εδαφική εστίαση στη ΒΑΑ | Εδαφική εστίαση σε 
«γειτονιές» | Πως γίνεται η στόχευση

Η στόχευση της εδαφικής εστίασης γίνεται με διάφορα εργαλεία όπως σύνθετοι δείκτες,

ποιοτική πληροφόρηση και συγκριτική ανάλυση με άλλες περιοχές.

➢ Σύνθετοι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι περιέχουν δεδομένα σχετικά με το επίπεδο
εκπαίδευσης, την ανεργία, τις συνθήκες στέγασης, κ.α.

➢ Ποιοτικές πληροφορίες προκειμένου να συλλεγούν τοπικές γνώσεις και η εμπειρία των κατοίκων.

➢ Σύγκριση ως προς άλλες περιοχές ή/και ευρύτερα πλαίσια (πόλη ή περιφέρεια).

Εργαλεία στόχευσης εδαφικής 
εστίασης
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Η εδαφική εστίαση στη ΒΑΑ | Εδαφική εστίαση σε 
«γειτονιές» | Η ΒΑΑ Βερολίνου

Η ΒΑΑ Βερολίνου «Πρωτοβουλία για τη γειτονιά του μέλλοντος» (ZIS και ZIS II) είναι ένα

συνολικό πλαίσιο σε επίπεδο πόλης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού πόρων

για την προώθηση της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής αναζωογόνησης

υποβαθμισμένων γειτονιών

➢ Η ΒΑΑ Βερολίνου ολοκληρώνει τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της ΕΕ με εγχώρια
προγράμματα (π.χ. Soziale Stadt, Stadtumbau, Bildung im Quartier, Stadtteilzentren και Bibliotheken im
Stadtteil).

➢ Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η ΒΑΑ προσδιορίζει 5 «ευρείες περιοχές
δράσης» και 35 «στοχευόμενες περιοχές». Οι «στοχευόμενες περιοχές» βρίσκονται συνήθως στο
εσωτερικό μιας «ευρείας περιοχής δράσης»

➢ Οι δράσεις που χρηματοδοτεί επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή της κοινότητας, στη
βελτίωση των δημόσιων χώρων, στην κοινωνική συνοχή, στην ένταξη των μεταναστών, στην εκ νέου
ανάπτυξη εγκαταλειμμένων χώρων και στη βελτίωση των δημόσιων υποδομών.

ΒΑΑ Βερολίνου
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Στο πλαίσιο της στήριξης της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης στον αστικό χώρο,

λαμβάνεται παράλληλα υπόψη και η ανάγκη προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ

αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου

Η εδαφική εστίαση στη ΒΑΑ | Διασυνδέσεις μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών (?)

➢ Μπορεί να προκύπτει τέτοια ανάγκη ιδίως όταν η αγροτική διάσταση είναι ενσωματωμένη στην πόλη,
επειδή χαρακτηρίζει περιαστικές περιοχές ή επειδή υπάρχει βούληση προώθησης οικολογικών
προσεγγίσεων εντός των αστικών συνόρων (π.χ. αστική γεωργία).

➢ Μεγάλη πρόκληση συνιστά η προώθηση διασυνδέσεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όταν
οι πράξεις στις αγροτικές περιοχές υλοποιούνται εκτός των συνόρων της περιοχής στόχευσης.

➢ Μία λύση είναι η συμπλήρωση των στρατηγικών ΒΑΑ με άλλα κονδύλια εκτός των εδαφικών
εργαλείων του ΕΤΠΑ. Για παράδειγμα, το ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άυλες δράσεις στον τομέα
της κατάρτισης και της απασχόλησης οι οποίες δεν περιορίζουν τους δικαιούχους σε αυτούς που
βρίσκονται εντός των συνόρων της στρατηγικής.

Πότε προκύπτει αυτή η ανάγκη -
Προκλήσεις



Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (1) | 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές

ΚΚΔ (ΕΕ) 2021/1060: για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή στην χωρική ανάπτυξη, οι δράσεις

στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζονται σε στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής

(εδαφικής) Ανάπτυξης.

8/3/2023 Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης19

αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων ανάπτυξης

ύπαρξη περιορισμένων διασυνδέσεων με αστικά κέντρα και μειωμένη πρόσβαση σε

υπηρεσίες

ύπαρξη προϋποθέσεων για ανάπτυξη δικτύων οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο τη

δημιουργία οικονομιών συσσωμάτωσης

ΕΣΠΑ
2021-2027

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές με αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων

(όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - ΟΧΕ) εφαρμόζονται σε περιοχές με

τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων με δυνατότητες αξιοποίησης για

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας



Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (2) | ΟΧΕ: εργαλείο 
χωρικής ανάπτυξης

ΟΧΕ: εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών

στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο

2021-2027 η χωρική ανάπτυξη εντάσσεται στον Στόχο Πολιτικής 5.
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ΣΠ5:
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και
μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Στο πλαίσιο του ΣΠ5, μπορούν 
να συνδυαστούν 

δραστηριότητες και πεδία 
παρέμβασης  που 

χρηματοδοτούνται μέσω των 
υπόλοιπων ΣΠ 1-4, επιλέγοντας 

πέραν εκείνων που 
αντιστοιχούν στον ΣΠ5 με βάση 

το Παράρτημα Ι του ΚΚΔ.

Μπορεί να περιλαμβάνει 
επενδύσεις που στηρίζονται 

από ένα ή περισσότερα Ταμεία, 
προσφέροντας τη δυνατότητα 
εφαρμογής μίας πραγματικά 

ολιστικής προσέγγισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες 

της τοπικής κοινωνίας

Πολυ - τομεακή
εδαφική Στρατηγική

Πολυ - ταμειακή
εδαφική Στρατηγική



Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (3) | Στρατηγική 
ΟΧΕ – ΒΑΑ (ΣΒΑΑ)

ΟΧΕ-ΒΑΑ: εξειδικευμένο εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή

αναπτυξιακών στρατηγικών σε αστικες περιοχές, στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 5 κατά

τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
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Στρατηγικές 
ΟΧΕ - ΒΑΑ

Χωρικό Εργαλείο Χρηματοδότησης για αστικές 
περιοχές μακροχρόνιου ορίζοντα με όραμα, 

συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, συνεκτικό 
σχέδιο δράσης 

Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από 

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.

Κατηγορίες Περιοχών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές (ΟΧΕ-ΒΑΑ)

Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή 

περισσότερες Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 50.000 κατ.

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

σημαίνοντα λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου

* Σημείωση: Κατά την ΠΠ 2014-2020 μόλις το 15,7% των πόλεων κατήρτισαν πολυ - ταμειακές ΣΒΑΑ, εξ’ αυτών μόλις το 

13% άντλησαν πόρους απο δύο Ταμεία και μόνο 2,6% από τρία Ταμεία και πάνω.

Πολύ-ταμειακό*
ΕΤΠΑ (8% -> ΣΒΑΑ) 
και ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ, 

ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑΥ

ΣΠ5:
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και
μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 (1) | 
Επιλέξιμες Αστικές Περιοχές

Στρατηγική του ΠεΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 αποτελεί η βελτίωση των λειτουργιών και της

ελκυστικότητας των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της ΠΝΑ, με την εφαρμογή ΣΒΑΑ σε έδρες

Περιφ. Ενοτήτων που διαθέτουν πληθυσμό άνω των 5.000 μόνιμων κατοίκων*

ΟΧΕ-ΒΑΑ
στην ΠΝΑ

Tα αστικά κέντρα της ΠΝΑ υφίστανται οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, 

περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις που απορρέουν από την 

κλιματική αλλαγή, παρουσιάζοντας διαφορετικές δυνατότητες και αδυναμίες για 

την αντιμετώπισή τους και διαφορετικές προοπτικές.

Επιλέξιμες αστικές περιοχές στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίο Αιγαίο 2021-2027 για ΟΧΕ-ΒΑΑ

Ρόδος5

Κως4

Κάλυμνος3

Νάξος2

Ερμούπολη1

* Σημείωση: Η περιοχή εφαρμογής θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού, περιλαμβάνοντας τμήμα ή σύνολο 

αυτού, ενώ είναι δυνατή η συμπερίληψη γειτονικού οικισμού, ή μέρους του, που παρουσιάζει άμεση χωρική συνέχεια.

θα επιλεγούν
τέσσερις (4)
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Η Στρατηγική ΟΧΕ-ΒΑΑ προσφέρει ένα ευεπίφορο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της

πολιτισμικής και οικοπεριβαλλοντικής συνιστώσας στην αναπτυξιακή διαδικασία των αστικών

κέντρων, γεγονός που θα βοηθήσει την Ερμούπολη να ενισχύσει το ιστορικό της προφίλ και

την αναγωνιστική της ταυτότητα.
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 (2) | 
Η περίπτωση της Ερμούπολης

➢ Δευτερεύων εθνικός πόλος 3ου επιπέδου (ΠΠΧΣΑΑ ΠΝΑ)

➢ Προτείνεται αναβάθμιση του σε πρωτεύοντα εθνικό πόλο 
2ου επιπέδου (αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ ΠΝΑ)

➢ Περιφερειακό διοικητικό-εμπορικό κέντρο

➢ Πόλος πολιτισμού, επιστημών, καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας

➢ Ναυπηγοεπισκευή διεθνούς εμβέλειας, τουρισμός, 
πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό απόθεμα, αγροδιατροφική 
παράδοση, πολιτισμική συνύπαρξη, αστική παράδοση

Ερμούπολη – Προφίλ

➢ Συνεχής ιστός – κεντρικός / ιστορικός πυρήνας του αστικού συνεχούς Ερμούπολης-Άνω  Σύρου

➢ Πυκνότητα κτοίκησης

➢ Υποδοχέας αυξημέων τουριστικών ροών > σημαντικές πιέσεις σε φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

➢ Ευρεία ζώνη ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων μικτού χαρακτήρα (τουριστικές χρήσεις, χρήσεις 
αναψυχής, παραθεριστικές κατοικίες κ.α.) και ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων

Ερμούπολη – Αστικά Χαρακτηριστικά



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 (3) | 
ΟΧΕ – ΒΑΑ και ο  Ειδικός Στόχος 5.1

Στον ΣΠ5, οι παρεμβάσεις που αφορούν τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στηρίζονται

κατεξοχήν μέσω του ΕΣ 5.1, στο πλαίσιο του οποίου επιδιώκεται τοποκεντρική

προσέγγιση για την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών,

δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές
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ΕΣ5.1
Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

Ανάπτυξη παρεμβάσεων με κύριους στόχους

βελτίωση αστικής κινητικότητας και συνολικά προσβασιμότητας/ λειτουργικότητας του αστικού χώρου

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

αξιοποίηση εφαρμογών ‘έξυπνης’ πόλης (smart city)

ανάδειξη του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και κτιριακού αποθέματος

προστασία και ανάδειξη του ιστορικού & πολιτιστικού κεφαλαίου

ενίσχυση και ανάπτυξη πράσινων υποδομών

ενίσχυση κοινωνικών υποδομών που συμβάλουν στην ένταξη στην κοινότητα (εξαιρουμένων δομών στέγασης 
οποιουδήποτε τύπου)

ανάπτυξη καθαρών αστικών μεταφορών

ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας (ή άλλων φυσικών κινδύνων)

Προτεραιότητα 6: Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Περιοχών ΕΤΠΑ



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 (4) | 
Άλλοι Επιλέξιμοι Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ-ΒΑΑ

Ανάλογα με τη λογική της παρέμβασης μίας ΣΒΑΑ δύναται να στηριχθούν παρεμβάσεις

από άλλους ΣΠ, καλύπτοντας πεδία παρέμβασης από άλλους Ειδικούς Στόχους που

ανήκουν σε άλλες Προτεραιότητες του Προγράμματος.
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ΕΣ1.3
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού

Ανάπτυξη παρεμβάσεων με κύριους στόχους

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας

ΕΣ4.α
Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία (νέους, μακροχρόνια άνεργους, μειονεκτούσες ομάδες κ.α.)

Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

Ανάπτυξη παρεμβάσεων με κύριους στόχους

Τονωση της τοπικής αγοράς εργασίας

Ενίσχυση δικτύου δομών και παροχή υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ΕΣ4.ια
Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο (υγεία, κοινωνική προστασία κλπ)...

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ+

Σημείωση: Τα παραπάνω είδη δράσεων θα εξειδικευτούν κατά την εκπόνηση της Στρατηγικής δεδομένης της συμβολής 

των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών (από-κάτω-προς-τα επάνω προσέγγιση)



Πεδία Παρέμβασης και Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις 
| ΕΤΠΑ (1)
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Ε.Σ. Πεδίο Παρέμβασης Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις

1.iii
021 - Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών
Επενδύσεων

• Ενίσχυση τοπικών ΜΜΕ που προσδιορίζονται από την περιφερειακή
διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση 
(εξειδίκευση ανά στρατηγική)

5.i
016 - Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
εφαρμογές για κυβερνήσεις

• Ανάπτυξη εφαρμογών “έξυπνης πόλης”
• Ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακού μετασχηματισμού των Δήμων
• Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και
• τουρισμού

5.i

045 - Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα
ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή,
επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε
συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης

• Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος
• Βιοκλιματικές αναπλάσεις δημόσιων χώρων

5.i

058 - Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση
των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα:
πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 
προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης 
καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων 
με βάση το οικοσύστημα)

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
• Κατασκευή έργων προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικών έργων και 

προστασία λιμένων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
• Κατασκευή ή/και αναβάθμιση έργων προστασίας από τις 

κατολισθήσεις (προκαλούμενες από την κλιματική αλλαγή)
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα



Πεδία Παρέμβασης και Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις 
| ΕΤΠΑ (2)

8/3/2023 27 Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ε.Σ. Πεδίο Παρέμβασης Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις

5.i
079 - Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας,
φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και
γαλάζιες υποδομές

• Έργα αστικής αναζωογόνησης - χώροι πρασίνου (πάρκα αναψυχής,
• δημόσιοι κήποι, αστικά δάση, κ.α.) - διασυνδέσεις μεταξύ χώρων 

πρασίνου
• Πράσινες και γαλάζιες υποδομές για τη μείωση του 

κατακερματισμού των οικοσυστημάτων και ανάπτυξη πρακτικών και 
μέτρων φιλικών και υποστηρικτικών προς τα είδη και τους τύπους 
οικοτόπων

• Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε φυσικά τοπία εξαιτίας 
φυσικών καταστροφών

• Ανασύσταση και αποκατάσταση φυσικών τοπίων

5.i 082 - Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών
• Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας μέσω της χρήσης πράσινων 

λεωφορείων

5.i 083 - Υποδομές ποδηλασίας
• Επενδύσεις για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων / δικτύου 

ποδηλατοδρόμων

5.i
093 - Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών
(αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή
τοπικών οδών)

• Ανακατασκευή / εκσυγχρονισμός τοπικών οδών για τη βελτίωση της 
αστικής κυκλοφορίας

• Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της 
προσβασιμότητας των πολιτών



Πεδία Παρέμβασης και Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις 
| ΕΤΠΑ (3)
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Ε.Σ. Πεδίο Παρέμβασης Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις

5.i
127 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός δομών κοινωνικής 
μέριμνας και ένταξης

• Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία/ με περιορισμένη κινητικότητα

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός δομών κοινωνικής 
μέριμνας και ένταξης για Ρομά

5.i
165 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της
δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον
τομέα του τουρισμού

• Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών 
τουρισμού

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών προορισμών
• Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) 

τουρισμού

5.i
166 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών
υπηρεσιών

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών (π.χ. 
ιστορικά/ αρχιτεκτονικά και άλλα μνημεία)

• Δράσεις προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ενίσχυση σημαντικών πολιτιστικών θεσμών

5.i
168 - Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων
χώρων

• Δημιουργία/ αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων
• Κατασκευή ή/και αναβάθμιση έργων προστασίας από τις 

κατολισθήσεις (πλην αυτών που προκαλούνται από την κλιματική 
αλλαγή)



Πεδία Παρέμβασης και Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις 
| ΕΚΤ+
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Ε.Σ. Πεδίο Παρέμβασης Ενδεικτικές Παρεμβάσεις / Δράσεις

4.α
134 - Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην
απασχόληση

• Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής 
και αναδυόμενους τομείς της τοπικής οικονομίας

4.ια
158. Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και
έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και
προσιτές υπηρεσίες

• Ενίσχυση δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
• Ενίσχυση δομών στήριξης γυναικών

4.ια
159. Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης
υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και
τοπικών κοινοτήτων

• Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών και φροντίδας (π.χ. Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ)



Πόροι ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 & Προϋπολογισμός ΣΒΑΑ
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ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
2021-2027

€25,1 εκ. (Δ.Δ.)
για ΣΒΑΑ

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

ΕΤΠΑ
€24 εκ.

ΕΣ 5.i & 1.iii

ΕΚΤ+
€1,1 εκ.

ΕΣ4.α & 4.ια

Η χρηματοδότηση της ΣΒΑΑ γίνεται τουλάχιστον κατά 60% από το ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2021-

2027. Κατά κύριο λόγο προέρχεται από τον ΕΣ 5.i. Εφόσον τεκμηριώνεται από τη λογική

της παρέμβασης, δύναται να αντληθούν πόροι και από τους άλλους ΕΣ.

(Δ.Δ.) 

€8 εκ.< ΣΒΑΑ <€15 εκ.
(+40%)

Κλιματική Αλλαγή
-> τουλάχιστον 30% 

πόρων έργων 
του ΕΣ 5.i

Πρόσθετοι Πόροι

επιθυμητό η ΣΒΑΑ να 
προσελκύσει και μη 

συγχρημ/νους πόρους, 
δηλαδή να μοχλεύσει 
πρόσθετους πόρους 

από τον ιδιωτικό τομέα 
(σε παρεμβάσεις που 

επιδέχονται συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα) ή 

από εθνικές πηγές 
χρηματοδότησης, όπως 

το Περιφερειακό 
Πρόγραμμα του 

Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι 

ίδιοι πόροι των φορέων 
των αστικών περιοχών, 

κοκ.



Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

8/3/2023 31

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα

πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων

δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η Στρατηγική ΟΧΕ-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
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Αξιολόγησης
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Η Πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Σύρου-Ερμούπολης και

Νάξου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΣΒΑΑ από την κάθε αστική αρχή τις

31/5/2023. Απαιτείται η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Ομάδα 
Κριτηρίων 1

Πληρότητα και Επιλεξιμότητα της πρότασης

Κριτήρια Αξιολόγησης (βαθμολογία: 0-10)

On / Off

Ομάδα 
Κριτηρίων 2

Αξιολόγηση Περιοχής Παρέμβασης 20%

Ομάδα 
Κριτηρίων 3

Αξιολόγηση της Στρατηγικής 30%

Ομάδα 
Κριτηρίων 4

Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και του Χρηματοδοτικού Σχεδίου 40%

Ομάδα 
Κριτηρίων 5

Αξιολόγηση του Συστήματος Διακυβέρνησης, της θεσμικής και 

διαχειριστικής ικανότητας της αστικής αρχής
10%



Υποβολή ΣΒΑΑ
Δημοσιοποίηση 

Τελικού ΣΒΑΑ – Τελικές 
Προσαρμογές
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Απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ΣΒΑΑ 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής (31/5/2023)

Οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν στη συνέχεια αφορούν την συλλογή προτάσεων, την

τεκμηρίωση της περιοχής παρέμβασης, τη διαμόρφωση οράματος της Στρατηγικής, την

επεξεργασία έργων και τη διαβούλευση επί της Στρατηγικής με την ανάπτυξη εταιρικής

σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Συγκέντρωση Προτάσεων 
Φορέων (discovery)

01

Οριοθέτηση Περιοχής
Παρέμβασης – Στόχων / Αρχ. 

Προτάσεις Παρεμβάσεων
02

Ευρεία διαβούλευση με τους 
πολίτες επί του αρχικού 

σχεδίου της ΣΒΑΑ
03

Οριστικοποίηση Περιοχής
Παρέμβασης – Στόχων / Τελ. 

Προτάσεις Παρεμβάσεων
04

Πρόγραμμα Δράσεων /
Έργων – Π/Υ – Σχήμα 

Διακυβέρνησης
05

06

07

17/3/2023 10/4/2023

30/4/2023 15/5/2023

30/5/2023

31/5/2023

10/3/2023
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Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη

Workshop συμμετοχικής διαμόρφωσης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η συμμετοχή σας έγκειται στον προσδιορισμό και στην τεκμηρίωση όσο το δυνατόν

περισσότερων προβλημάτων/προκλήσεων στον αστικό χώρο της Ερμούπολης. Σε αυτό το

πλαίσιο, όλοι οι προσκεκλημένοι στο εργαστήριο φορείς καλούνται να καταθέσουν τις

απόψεις τους πάνω σε 3 άξονες

Ποια είναι τα 
σημαντικότερα 
προβλήματα/ 

προκλήσεις που 
κατά τη γνώμη 

τους αντιμετωπίζει 
η Ερμούπολη 

σήμερα?

Άξονας 1

Ποια πρέπει να 
είναι η 

αντιμετώπιση 
αυτών των 

προβλημάτων/ 
προκλήσεων 
(στόχοι, τύποι 

δράσεων/έργων, 
κλπ)?

Άξονας 2

Υπάρχει κάποια 
χωρική ενότητα 

της πόλης η οποία 
περιλαμβάνει έναν 
μεγάλο αριθμό (ή 

όλες) από τις 
προκλήσεις αυτές?

Άξονας 3

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας…!

Αποστολή υποστηρικτικού υλικού/προτάσεων:

κ. Γιώργος Δάφνος (τηλ. +30 210 0084002 email: gdafnos@remaco.gr) μέχρι 13/3/2023

mailto:gdafnos@remaco.gr


Αρτέμιδος 3, Μαρούσι 15125
τ_ 210 0084000
e_ remaco@remaco.gr

w_ remaco.gr
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