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5.
1

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
σε αστικές περιοχές

5.2 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις 
αγροτικές περιοχές με έμφαση σε 
ορεινές, νησιωτικές και παράκτιες 

περιοχές

Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και ο Στόχος Πολιτικής 5 

Στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι 11 Θεματικοί Στόχοι του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της Πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020 ενοποιούνται σε 5 Στόχους Πολιτικής (ΣΠ). Η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό 

Στόχο Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» (ΣΠ.5), ο οποίος περιλαμβάνει του εξής Ειδικούς Στόχους:

Το 8% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ θα διατεθεί για δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για 
ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από 
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια
 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 
κέντρου1 . 

Επιδιώκεται κατά προτεραιότητα: 
η βιώσιμη ανάπτυξη και η διασφάλιση 
ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης με έμφαση 
στις επενδύσεις υποδομών 
προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας, και 
στην εφαρμογή ολιστικών παρεμβάσεων που 
προωθούν την κυκλική και γαλάζια οικονομία, 
την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, την 
τοπική επιχειρηματικότητα την 
αποτελεσματικότητα των κοινωνικών 
υποδομών ή/ και την ανάδειξή τους ως 
τουριστικών προορισμών.
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❑ Οι ΟΧΕ αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών 
στρατηγικών σε χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένα προβλήματα, ή διακρίνονται από 
σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. 

Οι ΟΧΕ ως 
χρηματοδοτικό 

εργαλείο 
ανάπτυξης

❑ Καθιστούν δυνατό το συνδυασμό πόρων από το 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.

❑ Σχεδιάζονται από κάτω πρό τα πάνω (bottom-up 
προσέγγιση)
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Βασικά στοιχεία μιας Ολοκληρωμένης Εδαφικής 
Επένδυσης

Η γεωγραφική περιοχή που 
καλύπτει η στρατηγική

Ολοκληρωμένη 
αναπτυξιακή στρατηγική 

(ανάλυση των 
αναπτυξιακών αναγκών και 

του δυναμικού της 
περιοχής, 

συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών 

διασυνδέσεων 

Περιγραφή μιας 
ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση των 
διαπιστωμένων 

αναπτυξιακών αναγκών και 
του αναπτυξιακού δυναμικού 

της περιοχής

Σχέδιο δράσης με τα έργα και 
τις δράσεις που θα 

συγχρηματοδοτηθούν κατά 
προτεραιότητα από τους 

πόρους των ΕΠ με 
ενδεικτικούς 

προϋπολογισμούς και τα 
χρονοδιαγράμματα και 

υλοποίησης τους 

Σαφή περιγραφή του 
μοντέλου διακυβέρνησης σε 
τοπικό ή/και περιφερειακό 

επίπεδο 

Τα βασικά στοιχεία μίας ΟΧΕ



6

Kupat Tahu Presentation

Θεσμικό Πλαίσιο 
Σχεδιασμού
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✔ Επίπεδο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060  ‘’Χωρική Ανάπτυξη’’ 
/ άρθρα 28 Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, 29 Χωρικές 
στρατηγικές , 30 Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση

✔ Συμφωνία εταιρικής σχέσης - Ελληνική Δημοκρατία 
Commission decision number C(2021)5617 Commission 
decision date 29 Ιουλ 2021 

✔ 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης 
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και 
άλλες διατάξεις 
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Είναι αρµόδια για τα θέµατα 
ολοκληρωµένης χωρικής 

ανάπτυξης, την έκδοση σχετικών 
κατευθύνσεων και τον συντονισµό 

του δικτύου ολοκληρωµένης 
χωρικής ανάπτυξης.

Η Εθνική Αρχή 
Συντονισμού (ΕΑΣ)

Οι Διαχειριστικές Αρχές 
(ΔΑ) των Προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ

Διαχειριστικές 
Αρχές

Οι χωρικές αρχές ή φορείς των 
συγκεκριµένων περιοχών είναι οι 

αρµόδιοι φορείς για τον σχεδιασµό και 
την κατάρτιση των ΟΧΕ (Περιφέρεια, 

Δήμοι, Σχήματα αυτών κ.λ.π.)

Τοπικές Αρχές & Φορείς

Οντότητες που 
συμμετέχουν



8Δήμοι Β. Εύβοιας – Χρήσεις γης CORINE 2018 & όριο πυρκαγιάς 
2021



9Δήμοι Β.Εύβοιας – Φυσικό και Πολιτιστικό 
Περιβάλλον



10Δήμοι Β.Εύβοιας – Αναπτυξιακά 
Χαρακτηριστικά
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Προετοιμασία δεκατριών (13) μελετών με χρηματοδότηση από το 
Διάζωμα

Master Plan 
ανασυγκρότησης

Μελέτη Υποδομών 2 Ειδικά 
Πολεοδομικά Σχέδια

Μελέτη 
Πολιτισμού

Μελέτη 
Αγροδιατροφής

Master Plan 
Νέο Δάσος

Μελέτη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Marketing

Ψηφιακό ΚύμαΕνεργοποίηση 
Κοινωνικών Δικτύων

Πράσινη 
Ζώνη

Χώρος 
Καινοτομίας
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Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ουσιαστική ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Πρόκειται 
για μια δυναμική διαδικασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου η ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, να 
αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Η Στρατηγική της δημόσιας διαβούλευσης περιλαμβάνει :

Συνεχής διαβούλευση με την τοπική 
κοινωνία

Επιτόπιες συζητήσεις  και 
επαφές

Πλατφόρμα δημόσιας 
διαβούλευσης 
«EVOIA-META»Οι επιτόπιες επαφές αφορούν:

- στα αρμόδια Υπουργεία, 
- στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (ΠΣΤΕ και Δήμοι 
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας – Άννας & Ιστιαίας – 

Αιδηψού)
- σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους

- στην τοπική κοινωνία

Βασικό εργαλείο διαβούλευσης του Προγράμματος 
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί η 
πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης «ΕΥΒΟΙΑ 

ΜΕΤΑ» στην οποία: πολίτες, φορείς, επαγγελματίες, 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιστημονικές 
οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών μπορούν 
να υποβάλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο 

εξειδίκευσης της Στρατηγικής
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Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουμε να πάλλεται από ζωή, να 
αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία με 
πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις δύο εμβληματικές 
κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων.

Το όραμα του 
προγράμματος

Το ολιστικό όραμα του 
Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης για τη 
Βόρεια Εύβοια 

συμπυκνώνεται σε ένα 
Στρατηγικό Στόχο για τη 
δόμηση της ΟΧΕ Βόρειας 

Εύβοιας 

“

”

Δάσος και 
Άνθρωποι

Θέλουμε ακόμη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον 
πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, ΠΡΑΣΙΝΗΣ και 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο 
πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.

“

”
Θέλουμε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να 
παραμελήσουμε την «Οικονομία του Δάσους», με τρόπο 
ευφυή και μετρημένο, που δίνει τον τόνο και την έμπνευση σε 
όλους τους θεσμικούς Πυλώνες της Ανασυγκρότησης 
(αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές, κοινωνικές δομές κ.ο.
κ.).

“

”
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Πέντε Αναπτυξιακοί Πυλώνες υπηρετούν το 
Όραμα

4ος Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Προώθηση της νέας 
ταυτότητας της Βόρειας 

Εύβοιας μέσω διατήρησης 
– ανάδειξης - προβολής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
και ανάπτυξης του τοπικού 

πνευματικού και 
καλλιτεχνικού κεφαλαίου με 
καινοτόμες προσεγγίσεις 

σε σύνδεση με την ανάδειξη 
των φυσικών πόρων και 
την στήριξη της τοπικής 

οικονομίας και του 
τουρισμού

3ος  Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Ενίσχυση της χωρικής 
συνοχής με την 
ανάπτυξη των 

απαραίτητων υποδομών 
για την αναβάθμιση των 

λειτουργιών των 
οικιστικών 

συγκεντρώσεων και της 
υπαίθρου

1ος Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Προστασία, 
αποκατάσταση, 

διατήρηση και ανάδειξη 
των πόρων του φυσικού 

οικοσυστήματος

2ος Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Στήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και της 

επιχειρηματικότητας μέσα 
από την ενίσχυση των 

υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων, 
παράλληλα με τη 
διεύρυνση και 

διαφοροποίηση του 
παραγωγικού προτύπου, 
στη βάση ενσωμάτωσης 
καινοτόμων εργαλείων 

και αύξησης της 
εξωστρέφειας

5ος  Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Διασφάλιση 
σύγχρονων, ποιοτικών 

και προσιτών 
κοινωνικών υποδομών 
και υπηρεσιών για 

όλους, με έμφαση στην 
άρση της 

περιφερειακότητας της 
περιοχής και 
απομόνωσης
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Οι Αναπτυξιακοί Πυλώνες τροφοδοτούνται με τις προτάσεις έργων των αντίστοιχων μελετών ως 
εξής: 

Σύνδεση Μελετών με τους Αναπτυξιακούς 
Πυλώνες

Αναπτυξιακός 
Πυλώνας 1

Master Plan Νέο Δάσος

Ειδικά Πολεοδομικά 
Σχέδια

(Γεωπύλη Γεωχωρικών 
Πληροφοριών) 

Μελέτη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Αναπτυξιακός 
Πυλώνας 2

Μελέτη Πολιτισμού

Μελέτη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Μελέτη Αγροδιατροφής

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Marketing

Αναπτυξιακός 
Πυλώνας 3

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Marketing

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Μελέτη Υποδομών

Master Plan Νέο Δάσος

Μελέτη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Αναπτυξιακός 
Πυλώνας 4

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Marketing

Μελέτη Πολιτισμού

Σχέδιο για την 
αναζωογόνηση των Λ.

Αιδηψού 

Αναπτυξιακός 
Πυλώνας 5

Ενεργοποίηση
 Κοινωνικών Δικτύων

Σχέδιο για την 
αναζωογόνηση των Λ.

Αιδηψού 

Σχέδιο για την 
αναζωογόνηση των Λ.

Αιδηψού 

Οι πέντε Αναπτυξιακοί Πυλώνες τροφοδοτούνται στο σύνολό τους από τις προτάσεις των μελετών 
για το Πράσινο Κύμα, το Ψηφιακό Κύμα και το Κύμα Καινοτομίας.  
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Βήματα οικοδόμησης της ΟΧΕ Βόρειας 
Εύβοιας

1

Έγκριση των Τομεακών 
Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2021-2027

2

Έγκριση του 
ΕΠ Στερεάς 2021-2027

3

Σύσταση Επιτροπής 
Παρακολούθησης ΕΠ 
Στερεάς 2021-2027

4

Διαμόρφωση 
κανονιστικών 
εγκυκλίων 

Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων

Σχεδιασμός ΟΧΕ

5

Έκδοση 
πρόσκλησης 

Ολοκληρωμένης 
Χωρικής 

Επένδυσης Β.
Εύβοιας ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας

6

Έγκριση 
Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης 
Β.Εύβοιας
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Δυνητικές πηγές χρηματοδότησης της ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας

Kue Pukis & Cingcaw Kapucino
Product Design
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✔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 

✔ 8 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2021-2021

✔ Ταμείο Ανάκαμψης

✔ Πράσινο Ταμείο

✔ Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 -2025 

✔ Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” & Πρόγραμμα “Φιλόδημος”

✔ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

✔ Ιδιωτικοί πόροι 



Ανασυγκρότηση Βόρειας Εύβοιας 

Β΄ Μέρος

Phd, MSc, Δημήτριος Τσάμης 

ΗΡΩΝ Σύμβουλοι
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Εργασίες που 
γίνονται

Ενέργειες που έχουν 
ολοκληρωθεί

• Καταγραφή των προτάσεων
• Προτεραιοποίηση προτάσεων / 

έργων σε συνδυασμό με την 
επικαιροποιημένη πληροφορία 

από τους ΟΤΑ
• Διαρκής αξιολόγηση

Ενέργειες που 
υλοποιούνται

• Ομογενοποίηση προτάσεων 

• Οριοθέτηση Στρατηγικής
•  Προσδιορισμός Αναπτυξιακών 

Στόχων
•  Επικαιροποίηση κατάστασης έργων 

(ωριμότητα, πηγή χρηματοδότησης, 
δικαιούχοι)

• Συνέχιση της Διαβούλευσης
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Αξιολόγηση – προτεραιοποίηση και επικαιροποίηση του επιπέδου 
ωριμότητας

Διαδικασία αξιολόγησης 
προτάσεων

1
α

0
1

0
2

Επίπεδο 
1αΠροτάσεις – έργα που 
έχουν ξεκινήσει να 
υλοποιούνται 
(ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Επίπεδο 
1Προτάσεις – έργα που 
πρόκειται να 
ενταχθούν το 2022

Επίπεδο 
2Προτάσεις – έργα που 
πρόκειται να 
ενταχθούν το 2023

α) Ομογενοποίηση 
προτάσεων των μελετών 
(σε συνδυασμό και με τις 
προτάσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης 
και της
κοινωνίας)

β) Απόδοση επιπέδου 
ωριμότητας των 
προτάσεων, για μελέτες, 
έργα και δράσεις 
που εντάσσονται στο 
πνεύμα της ΟΧΕ και 
υπηρετούν  το όραμα 
ανασυγκρότησης της 
Βόρειας Εύβοιας.

0
3

Επίπεδο 
3
Προτάσεις – έργα που 
πρόκειται να 
ενταχθούν μετά το 
2023
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Α.Π.1

Επίπεδο ωριμότητας ανά Αναπτυξιακό 
Πυλώνα

    5

    3

    2

    -

    7

  10

    8

    6

  20

    2

  15   

  13   14

    2

23

Επίπεδο 1α: Προτάσεις 
– έργα που έχουν 
ξεκινήσει να 
υλοποιούνται 
(ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

65 
προτάσειςΕπιπέδου Ωριμότητας 1α

17 
προτάσειςΕπιπέδου Ωριμότητας 1

41 
προτάσειςΕπιπέδου Ωριμότητας 2

51 
προτάσειςΕπιπέδου Ωριμότητας 3

  19   16     3

  10

    4   15

Α.Π.2 Α.Π.3 Α.Π.4 Α.Π.5

Επίπεδο 1: Προτάσεις – 
έργα που πρόκειται να 
ενταχθούν το 2022

Επίπεδο 2: Προτάσεις – 
έργα που πρόκειται να 
ενταχθούν το 2023

Επίπεδο 3: 
Προτάσεις – έργα που 

πρόκειται να 
ενταχθούν 

μετά το 2023

31 53 37 30 174 προτάσεις
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Kupat Tahu Presentation

1ος Αναπτυξιακός Πυλώνας

Kue Pukis & Cingcaw Kapucino
Product Design

535

23 συνολικά προτάσεις (7 Φωτοδότες)

Επίπεδο ωριμότητας 

Προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των πόρων του φυσικού 
οικοσυστήματος

13 έργα επιπέδου ωριμότητας 1α  (τα 7 με Π/Υ 2.981.660 €)
  Προτάσεις – έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

5 έργα επιπέδου ωριμότητας 1 (το 1 με Π/Υ 

60.000 €)
  

Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2022

3 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 2Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2023

2 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 3Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν μετά το 2023
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Έργα του 1ου Αναπτυξιακού 
Πυλώνα
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Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ενίσχυση των 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη διεύρυνση και διαφοροποίηση του παραγωγικού 
προτύπου, στη βάση ενσωμάτωσης καινοτόμων εργαλείων και αύξησης της εξωστρέφειας

2ος Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Kue Pukis & Cingcaw Kapucino
Product Design

535

31 συνολικά προτάσεις (13 Φωτοδότες)

Επίπεδο ωριμότητας 

14 έργα επιπέδου ωριμότητας 1α (τα 7 με Π/Υ  27.150.000 €)*
Προτάσεις – έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

0 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 1Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2022

7 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 2Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2023

10 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 3Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν μετά το 2023

* Τα 26 εκ. αφορούν σε τρείς περιοχές της χώρας που υπέστησαν καταστροφές



25
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Έργα του 2ου Αναπτυξιακού 
Πυλώνα
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Kupat Tahu Presentation

3ος Αναπτυξιακός Πυλώνας

Kue Pukis & Cingcaw Kapucino
Product Design

535

53 συνολικά προτάσεις (7 Φωτοδότες)

Επίπεδο ωριμότητας 

Ενίσχυση της χωρικής συνοχής με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την 
αναβάθμιση των λειτουργιών των οικιστικών συγκεντρώσεων και της υπαίθρου

19 έργα επιπέδου ωριμότητας 1α  (τα 11 με Π/Υ 6.517.200 €)
  Προτάσεις – έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

8 έργα επιπέδου ωριμότητας 1 (το 1 με Π/Υ 

10.000.000 €)
 

Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2022

6 έργα επιπέδου ωριμότητας 2 (τα 2 με Π/Υ 420.000 €)
 Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2023

20 έργα επιπέδου ωριμότητας 3 

 Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν μετά το 2023
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Έργα του 3ου Αναπτυξιακού 
Πυλώνα
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Προώθηση της νέας ταυτότητας της Βόρειας Εύβοιας μέσω διατήρησης – ανάδειξης - προβολής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης του τοπικού πνευματικού και καλλιτεχνικού κεφαλαίου με 
καινοτόμες προσεγγίσεις σε σύνδεση με την ανάδειξη των φυσικών πόρων και την στήριξη της τοπικής 
οικονομίας και του τουρισμού

4ος Αναπτυξιακός 
Πυλώνας

Kue Pukis & Cingcaw Kapucino
Product Design

535

37 συνολικά προτάσεις (14 Φωτοδότες)

Επίπεδο ωριμότητας 

16 έργα επιπέδου ωριμότητας 1α (τα 12 με Π/Υ  3.376.000 €)
Προτάσεις – έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

2 έργα επιπέδου ωριμότητας 1 (το 1 με Π/Υ 

70.000 €)
 

Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2022

15 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 2 
 

Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2023

4 έργα επιπέδου 

ωριμότητας 3Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν μετά το 2023
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5ος Αναπτυξιακός Πυλώνας

Kue Pukis & Cingcaw Kapucino
Product Design

535

30 συνολικά προτάσεις (5 Φωτοδότες)

Επίπεδο ωριμότητας 

Διασφάλιση σύγχρονων, ποιοτικών και προσιτών κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών για 
όλους, με έμφαση στην άρση της περιφερειακότητας της περιοχής και απομόνωσης

3 έργο επιπέδου ωριμότητας 1α (τα 3 με Π/Υ 3.474.000 €)

  

Προτάσεις – έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

2 έργα επιπέδου ωριμότητας 1 (το 1 με Π/Υ 

700.000 €)
 

Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2022

10 έργα επιπέδου ωριμότητας 2 

 Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν το 2023

15 έργα επιπέδου ωριμότητας 3 (το 1 με Π/Υ 3.800.000 €)
 Προτάσεις – έργα που πρόκειται να ενταχθούν μετά το 2023
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Έργα του 4ου & 5ου Αναπτυξιακού 
Πυλώνα



ΜΑΙΟΣ - 
ΙΟΥΝΙΟΣ2022

✔ Οριοθέτηση Στρατηγικής
✔  Προσδιορισμός Αναπτυξιακών 

Στόχων
✔  Δημιουργία μείγματος δράσεων 

ώριμων και μη
✔ - Επικαιροποίηση & ιεράρχηση  

προτεινόμενων έργων
✔ - Εντοπισμός Τελικών Δικαιούχων

Τι γίνεται σήμερα
ΙΟΥΝΙΟΣ - 
ΙΟΥΛΙΟΣ2022

✔ Σχηματοποίηση διακυβέρνησης
✔ Εμπλουτισμός έργων
✔ Επικαιροποίηση ωριμότητας 

έργων
✔ Διασύνδεση προτεινόμενων 

έργων με επιμέρους Ειδικούς 
Στόχους και Πεδία Παρέμβασης 
όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Τομεακών & Π.
Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)

Σχεδιασμός της ΟΧΕ

Επόμενα βήματα



Ευχαριστούμε!!!


