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Θέμα: 

 
«Πρόσκληση προς Αστικές Αρχές για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-
2020 » 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τον Κανονισμό της ΕΕ 1301/2013 και ειδικότερα το άρθρο 7 

2. Τον Κανονισμό της ΕΕ 1303/2013 και ειδικότερα τα άρθρα 36, 72, 123 και 125 

3. Τον Κανονισμό της ΕΕ 480/2014 και ειδικότερα το άρθρο 27 και το Παράρτημα IV 

4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει 

5. Το με αριθ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-

2020» 

6. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23.12.2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/ Α/ 14-05-2015), το Ν. 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 /Α/ 02-07-2015), το 

Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016) και ισχύει  
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7. Την με αριθμό C(2014) 10166 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχειρησιακού 

προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP008) 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική 

Απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 

712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας 

δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων 

συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 

Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» 

9. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ329/23-3-2015 (ΦΕΚ 715/Β/24-4-15) με την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

10. Το έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κράτη μέλη, σχετικά με την 

Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ) (EGESIF 15-

0010/18.5.2015) 

11. Το έγγραφο καθοδήγησης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή 

μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ΣΔΕ (EGESIF 14-0010-final/18.12.2014) 

12. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού ΕΦΔ (EGESIF 

14-0013-final/18.12.2014) 

13. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (2016/C 262/01). 

14. European Commission (DG COMPETITION), 2015, Analytical Grids on the application of State 

aid rules to the financing of infrastructure projects, Publication 21 September 2015 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107 

και 108 της Συνθήκης 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με 

την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»), 

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β') 

και θέμα: «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του 

18. Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 (60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9) Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με 

θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

19. Το με Α.Π. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13-11-2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ που αφορά στην περιγραφή 

του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις 

διαδικασίες ΔV_1 και ΔV_2 σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦΔ 
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20. Την με αριθ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-07-2015 Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και 

παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020  

21. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» 

22. Την από 08/11/2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

2014-2020 (ΑΔΑ: 6Ε417Λ1-62Η) έγκρισης  της Εξειδίκευσης και των κριτηρίων επιλογής των 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 

23.  Την με Α.Π. 3669/3-10-2016 Επιστολή της ΕΥΔ προς τους Δήμους Άργους – Μυκηνών, 

Ναυπλιέων, Καλαμάτας σχετικά την συνεργασία και επικοινωνία των εμπλεκομένων φορέων 

στην εκκίνηση των διαδικασιών εφαρμογής των δράσεων ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΕΠ 

Πελοπόννησος 2014-2020 

24. Την από 20-01-2017 τεχνική συνάντηση της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και των αστικών αρχών για 

την οριστικοποίηση των διαδικασιών πρόσκλησης για την υποβολή των ΣΒΑΑ 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

τις Αστικές Αρχές όπως αναφέρονται παρακάτω: 

   

 ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ (Ως σύμπραξη Αστικών Αρχών) 

 

να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), με εφαρμογή του 

εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 

ενότητα 4.2, «Ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-

2020. 

 

Οι Δήμοι Καλαμάτας, Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών καλούνται να σχεδιάσουν και να υποβάλουν 

Στρατηγική  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για σαφώς ορισμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) 

εντός των αστικών περιοχών αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ειδικό έντυπο 

που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τον ΟΔΗΓΟ που τη συνοδεύει.  

 

Ως προς την επιλογή της περιοχής παρέμβασης των Στρατηγικών ΒΑΑ και σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της Εγκυκλίου 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.7.2015 του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, η ΣΒΑΑ θα πρέπει να αφορά: 

 

• Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές 

παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης, στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή σε Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής 

Παρέμβασης, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία. 

• περιοχές όπου ορίζονται με βάση τα όρια Δημοτικής Ενότητας ή όρια Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου ή Ρυθμιστικού Σχεδίου και ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους 

http://www.eydpelop.gr/
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• περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις: οικονομικές/ περιβαλλοντικές/ κλιματικής 

αλλαγής/ δημογραφικές/ λειτουργικής οργάνωσης της πόλης.  

• περιοχές που περιλαμβάνουν ζώνες αποβιομηχάνισης, περιοχές που περισσότερο δοκιμάζονται 

από την οικονομική κρίση με τα συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας και υψηλών 

ποσοστών ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και 

αυθαίρετης δόμησης 

 

Τα αστικά κέντρα που επιλέγονται για την εφαρμογή του χωρικού εργαλείου της ΒΑΑ, εμφανίζουν 

χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν τους στόχους της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και συγκεκριμένα: 

  

 Αποτελούν τις 2 μεγαλύτερες αστικές συναθροίσεις της Περιφέρειας. 

 Συνιστούν αστικά κέντρα ευρύτερης επιρροής, πέρα από τα όρια των ΠΕ στις οποίες ανήκουν, 

με λειτουργικό πληθυσμό πολύ μεγαλύτερο του μονίμως κατοικούντος πληθυσμού.  

 Αποτελούν πύλες εισόδου της Περιφέρειας. 

 Αποτελούν τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και σημεία αφετηρίας 

τουριστικών ροών. Στις ευρύτερες περιοχές συγκεντρώνονται σημαντικές οικονομικές και 

τουριστικές δραστηριότητες.  

 Τα κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα και οι προκλήσεις της 

κρίσης είναι όμοιες στις δύο αστικές περιοχές.  

 

Η Στρατηγική ΒΑΑ, για τις περιοχές που θα επιλεγούν από τις παραπάνω Αστικές Αρχές της 

Πελοποννήσου, οφείλει να: 

 

 Να προσδιορίζει επακριβώς την περιοχή αστικής παρέμβασης και να περιγράφει αναλυτικά τα 

προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις προσκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  

 Να είναι μια μακροχρόνια συνολική και εξελισσόμενη στρατηγική, απολύτως ευθυγραμμισμένη 

στην αντιμετώπιση των καίριων προκλήσεων. Συνεπώς θα πρέπει να διέπεται από μια «λογική 

παρέμβασης» (intervention logic), η οποία να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. 

 Να περιγράφει με σαφήνεια το στρατηγικό στόχο, τις προτεραιότητες, τους ειδικούς στόχους 

και τις δράσεις της ολοκληρωμένης παρέμβασης.  

 Οι παραπάνω στόχοι και δράσεις θα πρέπει να είναι απολύτως εναρμονισμένοι με τους 

αντίστοιχους στόχους και δράσεις των χωροταξικών, πολεοδομικών και αναπτυξιακών 

κατευθύνσεων σε επίπεδο ΟΤΑ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου, της ΠΕΣΚΕ, της RIS3 και του ΕΣΠΑ.   

 Να απαρτίζεται από ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη 

μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και 

δημογραφικών συνθηκών της αστικής περιοχής.   

 Να είναι ρεαλιστική από την άποψη της ικανότητας υλοποίησής της και αναλογική προς το 

ποσό της συναφούς χρηματοδότησης. 

 Να συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος και εκροών του ΕΠ της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, από όπου προέρχονται οι πόροι υλοποίησης της ΒΑΑ.  

http://www.eydpelop.gr/
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 Να περιγράφει σαφώς τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών της περιοχής, της κοινωνίας των 

πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης στην υλοποίηση της στρατηγικής. 

 Να αναφέρεται σε περιοχή παρέμβασης, όπου οι αστικές συγκεντρώσεις (οικισμοί) ανήκουν 

στην περιοχή αρμοδιότητας των δικαιούχων Αστικών Αρχών, με πληθυσμό απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 

2011 μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους. 

 Να έχει μέγιστο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 

πράξεων, που να μην ξεπερνά το διαθέσιμο ποσό συνολικά και ανά Ταμείο (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ)  

 

Το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 θα διαθέσει/ χρηματοδοτήσει τις ΣΒΑΑ ως εξής: 

  

 (Α) 12.375.000,00 € από τους πόρους ΕΤΠΑ του Προγράμματος και ειδικότερα μέσω των 

αξόνων ΑΠ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας 

της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή 

την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» και ΑΠ 3 «Προστασία του 

περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», αξιοποιώντας πόρους 

των επενδυτικών προτεραιοτήτων των Θεματικών Στόχων 3, 4 και 6 

 (Β) 5.250.000,00 € από τους πόρους ΕΚΤ του Προγράμματος και ειδικότερα μέσω του ΑΠ 

2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση» και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9.  

 

Σχετικά με τον ανώτερο προϋπολογισμό των  δύο (2) ΣΒΑΑ που θα υποβληθούν, προβλέπεται η κάτωθι 

κατανομή ανα Στρατηγική και ανα Ταμείο: 

  

 για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Αρχής Καλαμάτας, προβλέπεται η 

χρηματοδότηση της μέσω του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, έως του ποσού των 

9.165.000,00 € και συγκεκριμένα ανά Ταμείο ως εξής: 

 

o δράσεις ΕΚΤ έως του ποσού των 2.730.000,00 € 

o δράσεις ΕΤΠΑ έως του ποσού 6.435.000, 00 € 

 

 για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Σύμπραξης Αστικών Αρχών Ναυπλίου & 

Άργους-Μυκηνών, προβλέπεται η χρηματοδότηση της μέσω του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-

2020, έως του ποσού των 8.460.000,00 € και συγκεκριμένα ανά Ταμείο ως εξής: 

 

o δράσεις ΕΚΤ έως του ποσού των 2.520.000,00 € 

o δράσεις ΕΤΠΑ έως του ποσού 5.940.000, 00 € 

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, η χρηματοδότηση των πράξεων των 

Στρατηγικών ΒΑΑ που θα υποβληθούν και εγκριθούν, θα προέρθει μέσω πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. 

Συνεπώς, με βάση το μίγμα των επιλεγέντων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, όπως και των δύο (2) 

βασικών Ταμείων χρηματοδότησης, τα Σχέδια Δράσης ΣΒΑΑ της Πελοποννήσου θα πρέπει να  
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ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ολοκληρωμένη βιώσιμη παρέμβαση, πολυθεματική και 

πολυταμειακή παρέμβαση. Με βάση τα παραπάνω, τις γενικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις του ΠΕΠ, 

όπως και τις ειδικές κατευθύνσεις για τη χωρική ανάπτυξη, επιλέγονται επτά (7) Επενδυτικές 

προτεραιότητες, από τρεις (3) Άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ, καλύπτοντας δέκα (10) Ειδικούς 

Στόχους του ΠΕΠ και τέσσερις (4) Θεματικούς Στόχους. Στο Παράρτημα ΙΙΙ αναλύονται διεξοδικά. Η 

ενδεικτική κατανομή της χρηματοδότησης έχει ως εξής: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΠ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΑΑ 

Κωδ. Τίτλος 
ΕΤΠΑ 
(€ ΔΔ) 

ΕΚΤ 
(€ ΔΔ) 

ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Π.Π.) 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΝΑ Π.Π 
(€ ΔΔ) 

1: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας

, της 
ελκυστικότητας και 
της εξωστρέφειας 
της Περιφέρειας 
(ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ), μετάβαση 
στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα 
με αιχμή την 

καινοτομία και 
αύξηση της 

περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας 

3α 

Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, 

ιδίως με τη 
διευκόλυνση της 

οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και τη στήριξη 
της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων 

2.500.000 - 

067 

Επιχειρησιακή 
ανάπτυξη ΜΜΕ, 

στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 
και των φυτωρίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένης 

της στήριξης σε 
τεχνοβλαστούς (spin 
offs) και παράγωγες 
εταιρείες (spin outs) 

1.000.000,00 

071 

Ανάπτυξη και 
προώθηση 

επιχειρήσεων που 
εξειδικεύονται στην 
παροχή υπηρεσιών 

που συμβάλλουν στην 
οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα και 
στην 

προσαρμοστικότητα 
στην κλιματική αλλαγή 
(συμπεριλαμβανομένης 

της υποστήριξης σε 
τέτοιες υπηρεσίες) 

1.500.000,00 

2Α: Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 
ικανοτήτων 
ανθρώπινου 

δυναμικού-Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση 

9i 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών και 
της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 
βελτίωση των 
δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

- 1.250.000 109 

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

βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

1.250.000,00 

9ii 

Κοινωνικοοικονομική 
ένταξη 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

- 625.000 110 

Κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση των 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

625.000,00 

9iv 

Βελτίωση της 
πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών 
υγειονομικής 

περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

- 3.375.000 112 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

3.375.000,00 
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3: Προστασία του 
περιβάλλοντος – 
μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική 
στο περιβάλλον 

4γ 

Στήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης, 
της έξυπνης διαχείρισης 
της ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, 

και στον τομέα της 
στέγασης 

2.500.000 - 013 

Ενεργειακή απόδοση 
με ανακαίνιση της 

δημόσιας υποδομής, 
έργα επίδειξης και 

υποστηρικτικά μέτρα 

2.500.000,00 

6γ 

Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής 
και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

1.500.000 - 094 

Προστασία, ανάπτυξη 
και προβολή στοιχείων 
δημόσιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

1.500.000,00 

6ε 

 
Ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, 
την 

αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των  
υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά 

εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

των προς 
ανασυγκρότηση 

περιοχών), τη μείωση 
της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την 

προώθηση μέτρων για 
τον περιορισμό του 

θορύβου 

5.875.000 - 

083 
Μέτρα για την 

ποιότητα του αέρα 
900.000,00 

090 
Ποδηλατόδρομοι και 

μονοπάτια 
2.250.000,00 

094 

Προστασία, ανάπτυξη 
και προβολή στοιχείων 
δημόσιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

1.775.000,00 

095 

Ανάπτυξη και προβολή 
δημόσιων υπηρεσιών 

πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

950.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 12.375.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 5.250.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + ΕΚΤ 17.625.000,00 

 
Σημειώνεται ότι οι Στρατηγικές ΒΑΑ που θα υποβληθούν από τις Αστικές Αρχές οφείλουν να 

διασφαλίζουν και να τεκμηριώνουν την πολυτομεακότητα και πολυταμειακότητα των Σχεδίων Δράσης, 

με επιλογή μίγματος πολιτικής που τεκμηριώνει επαρκώς της συνδυαστική χρήση των Ταμείων ΕΚΤ και 

ΕΤΠΑ και την επιλογή Επενδυτικών Προτεραιοτήτων από τουλάχιστον δύο Άξονες του ΠΕΠ 

Πελοπόννησος 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΒΑΑ. 

  

Οι Αστικές Αρχές Καλάματας και Σύμπραξη Ναυπλίου-Άργους, αναλαμβάνουν ρόλο Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) των ΒΑΑ, με αρμοδιότητα μόνο όσον αφορά στη διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων της Στρατηγικής, όπως εγκρίθηκε στην 2η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και έπειτα από διαβούλευση με τις Αστικές Αρχές. Ως εκ τούτου καλούνται να 

τεκμηριώσουν τη διαχειριστική τους ικανότητα ως προς την απρόσκοπτη εφαρμογή των καθηκόντων 

τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΟΔΗΓΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις περί 

μη σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου θα αξιολογήσει τη διαχειριστική 

ικανότητα του ΕΦΔ με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Οι 

Στρατηγικές των ΒΑΑ θα αξιολογηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Παραρτήματος IV, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του 

ΕΠ Πελοποννήσου και αναλύονται στον ΟΔΗΓΟ. 
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Εφόσον οι Στρατηγικές ΒΑΑ τύχουν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

ο Περιφερειάρχης θα εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης Ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα για την κάθε μια από τις αστικές περιοχές που απευθύνεται η 

παρούσα. Στην Υπουργική Απόφαση αναγράφονται τα καθήκοντα /αρμοδιότητες που η άσκησή τους 

ανατίθεται στον ΕΦΔ, οι υποχρεώσεις του ΕΦΔ και της ΕΥΔ και κάθε άλλη απαιτούμενη αναφορά. 

 

Οι προτάσεις ΣΒΑΑ υποβάλλονται με υποχρεωτική χρήση και συμπλήρωση του εντύπου 

Υποβολής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και των συνοδών εγγράφων και 

αποφάσεων που ορίζονται διεξοδικά στον Οδηγό, τα οποία και υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΛ ή 

αποστέλλονται ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής, στη 

διεύθυνση:  

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ, τις ώρες 09:00 – 15:00, όλες τις εργάσιμες 

ημέρες  

από την   06/2/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)  

έως την   24/04/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) 

Εμπρόθεσμες είναι οι ΣΒΑΑ των οποίων η υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου ολοκληρώνεται εντός 

των ανωτέρω προθεσμιών.   

Δε θα γίνονται δεκτές υποβολές ΣΒΑΑ εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.   

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες οι επιλέξιμες Αστικές Αρχές μπορούν να απευθύνονται στους κ. Ελένη 

Παπαηλιού, Κυριακή Τουρλούκη (τηλ. 2713 601 376, 2713 601 349)  E-mail: epapailiou@mou.gr , 

ktourlouki@mou.gr ) 

Περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων καθώς και τα συνημμένα αρχεία της 

πρόσκλησης βρίσκονται στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.espa.gr, και  www.eydpelop.gr Ο 

ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των 

ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 
 

Ο Περιφερειάρχης  
Πελοποννήσου  

 

 
Πέτρος Τατούλης 
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Συνημμένα: 

1. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ 

2. Παράρτημα Ι – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

3. Παράρτημα ΙΙ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

4. Παράρτημα ΙΙΙ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΒΑΑ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» 

5. Παράρτημα IV – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

6. Παράρτημα V - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ 

7. Παράρτημα VI – ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ  

8. Εγκύκλιος ΕΥΣΣΑ (ΑΠ 81168/ΕΥΣΣΑ 1796-30.07.2015) περί «Σχεδιασμού, υλοποίησης και 

παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020»  

9. Οδηγίες ΕΥΘΥ (ΑΠ 40134/ΕΥΘΥ 373/12.4.2016 έγγραφο) της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 

Υποστήριξης αναφορικά με «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» 

 

Το σύνολο των συνημμένων εγγράφων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.espa.gr 

και www.eydpelop.gr. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΑΝAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ  

 -  Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Νίκης 5-7, 10557 Αθήνα 

 -  Ειδική  Αρχή Πιστοποίησης Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10557 Αθήνα 

 -  Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Νίκης 10, 10563 Αθήνα 

 -  Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Νίκης 10, 10563 Αθήνα 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

 

1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

3. Αρμόδια Στελέχη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για πληροφορίες 

4. Πρωτόκολλο για Χρονολογικό Αρχείο 

 

http://www.eydpelop.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eydpelop.gr/
ΑΔΑ: ΩΡΝ57Λ1-Α3Ν
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