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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

Στο εγκεκριμένο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 (C(2014)10174/18.12.2014),  

Στο Τμήμα 4 «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη» και ειδικότερα στην  

Ενότητα 4.2 «Ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» και στην  

Ενότητα 4.3 «Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση – ΟΕΕ»,  

προβλέπεται να υλοποιηθούν: 

Ένα έως δύο σχέδια ΟΧΕ τουρισμού - πολιτισμού σε περιοχές που συγκροτούν δίκτυο 

πολιτιστικών – φυσικών πόρων, 

Ένα έως δύο σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση πολλαπλών 

προβλημάτων (κοινωνικο-οικονομικών, περιβαλλοντικών, και κλιματικής αλλαγής) στον αστικό ιστό 

και  

Ένα σχέδιο ΟΧΕ σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς και οικισμούς Ρομά με στόχο την  

κοινωνικο-οικονομική ένταξή τους, 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΟΧΕ) 

Σε εξειδίκευση των ανωτέρω εγκρίθηκαν, με την με αρίθμ. πρωτ. 3036/12-07-2016 Απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Π-ΑΜΘ 2014 – 2020, η οποία ελήφθη μέσω της 4
ης

 

Γραπτής Διαδικασίας: 

Α) ο Οδηγός Υποβολής και τα Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ), 

Β) τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Στρατηγικών ΒΑΑ, 

Γ) η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» (ΟΧΕ 

Εγνατίας Οδού) και 

Δ) τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων της ΟΧΕ «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». 

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (κείμενα και κριτήρια αξιολόγησης) που εγκρίθηκαν με την με 

αρ. πρωτ. 3036/12-07-2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Π-ΑΜΘ 2014–

2020, η οποία ελήφθη μέσω της 4
ης

 Γραπτής Διαδικασίας, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 (www.eydamth.gr). 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΟΧΕ) 

Για την κατάρτιση των ανωτέρω ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη: 

1) η με αρίθμ. πρωτ. 81166/ΕΥΣΣΑ 1778/28.07.2015 «Εγκύκλιος για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ)» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Εθνική Αρχή 

Συντονισμού (ΕΑΣ), Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), 

2) οι με αρίθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.04.2016 «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των 

Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής υποστήριξης (ΕΥΘΥ), 

3) τα αποτελέσματα των Συνεδριάσεων του Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όπως αυτό συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 

8815/ΕΥΣΣΑ72/19.01.2016 / (ΦΕΚ/Β/249/10.02.2016) απόφαση. 

4) τα αποτελέσματα εκτενέστατης Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα κείμενα τόσο των Στρατηγικών ΒΑΑ όσο και της ΟΧΕ 

«Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

Ο Οδηγός Υποβολής και τα Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικών ΒΑΑ εκπονήθηκαν στο 

πλαίσιο υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την Εξειδίκευση των Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 όπως αυτές ανατέθηκαν με την από 

28/04/2015 (αρίθμ. πρωτ. 2605) σύμβαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 

– 2020 στην εταιρεία «ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και σε διαβούλευση με τις Αστικές 

Αρχές της Π-ΑΜΘ και την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Για την ΒΑΑ εκπονήθηκαν τρία (-3-) διακριτά παραδοτέα ως ακολούθως: 

1) Α΄ Παραδοτέο περιλαμβάνει την αναγνώριση των αστικών περιοχών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την καταγραφή και ανάλυση των αναπτυξιακών τους 

αναγκών, με ιδιαίτερη αναφορά στον εντοπισμό ειδικών οικονομικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και δημογραφικών προκλήσεων. Επίσης, στο Α΄ Παραδοτέο καθορίζονται οι 

Δικαιούχοι (Αστικές Αρχές – 6 Δήμοι της Π-ΑΜΘ με πληθυσμό οικισμού άνω των 10.000 

κατοίκων, ήτοι Δήμοι Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και 

Δράμας) και οι όροι συμμετοχής τους στην πρόσκληση υποβολής Στρατηγικών ΒΑΑ και 

δίνεται σχέδιο του προτύπου υποβολής Στρατηγικών ΒΑΑ και των Κριτηρίων Αξιολόγησής τους.  

       Το Α΄ Παραδοτέο, τέθηκε σε διαβούλευση στο πλαίσιο τεχνικής συνάντησης που έλαβε χώρα 

στην έδρα της Π-ΑΜΘ στην Κομοτηνή, στις 05/10/2015 και οριστικοποιήθηκε στις 29/10/2015 

και αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των Αστικών Αρχών και της ΠΕΑΣ. 

2) Β΄ Παραδοτέο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής 

Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 με στόχο να αξιοποιηθεί α) 

στη διαμόρφωση του Οδηγού Υποβολής και των Κριτηρίων Αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ 

της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 αλλά και β) από τις Αστικές Αρχές στην κατάρτιση 

των Στρατηγικών ΒΑΑ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

3) Γ΄ Παραδοτέο περιλαμβάνει τον Οδηγό Υποβολής και τα Κριτήρια Αξιολόγησης των 

Στρατηγικών ΒΑΑ και εγκρίθηκε, μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας (αρίθμ. πρωτ. 3036/12-07-

2016, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΑΜΘ).  

     Τέθηκε σε διαβούλευση με το από 8442/30.12.2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΜΘ και 

οριστικοποιήθηκε το Μάιο του 2016 και αφού ελήφθησαν υπόψη οι με αρίθμ. πρωτ. 

40134/ΕΥΘΥ/ 373/12.04.2016 «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΕΣΠΑ, και οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22/04/2016). 

     Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα του Γ΄ Παραδοτέου περιλαμβάνει τον οδηγό υποβολής 

Στρατηγικών ΒΑΑ με κατευθύνσεις προς τις Αστικές Αρχές και η δεύτερη ενότητα 

περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ που θα υποβληθούν, μαζί με 

αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης και τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, όπου 

απαιτείται. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Συμπληρωματικά και για την πληρέστερη ενημέρωση των Αστικών Αρχών,  

- στο Παράρτημα Ι του Γ΄ Παραδοτέου καταγράφεται το θεσμικό πλαίσιο και χρήσιμες 

αναφορές για το εργαλείο των Στρατηγικών ΒΑΑ,  

- στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται το Φύλλο Αξιολόγησης Ενδιάμεσου Φορέα,  

- στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής πράξεων για ένταξη στις 

Στρατηγικές ΒΑΑ που θα χρησιμοποιήσουν οι Αστικές Αρχές (Στάδιο Β1΄ Στάδιο 

Αξιολόγησης),  

- στο Παράρτημα ΙV δίδεται το υπόδειγμα Υπουργικής Απόφασης Ορισμού ΕΦ / Ανάθεση 

καθηκόντων / αρμοδιοτήτων για τις Στρατηγικές ΒΑΑ,  

- στο Παράρτημα V δίνεται κατάλογος ενδεικτικών ενεργειών ωρίμανσης και άλλων 

διοικητικών ενεργειών για βασικούς τύπους έργων, 

-  στο Παράρτημα VI παρέχεται ένα συνοπτικό τεχνικό δελτίο για τις πράξεις των Στρατηγικών 

ΒΑΑ που θα προταθούν για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ και στο  

- Παράρτημα VII επισυνάπτεται υπόδειγμα του Εντύπου Υποβολής Στρατηγικών ΒΑΑ με 

αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα συμπλήρωσης. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων στο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 πράξεων μιας 

Στρατηγικής ΒΑΑ ορίζεται το ποσό των 8.600.000 €: 

- 8.000.000 € μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων ΕΤΠΑ 

-    600.000 € μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων ΕΚΤ 

 

Η υλοποίηση των Στρατηγικών ΒΑΑ θα γίνει σε δύο Στάδια ως ακολούθως: 

 1
ο
 Στάδιο αφορά την Επιλογή, όπως ορίζεται και στο Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΑΜΘ 2014–2020, «…έως δύο Σχεδίων βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»  

 

και μετά τον ορισμό των αστικών αρχών ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης όπως ορίζεται 

στο άρθρο 7 του Κανονισμού 1301/2013,  

 

 ακολουθεί το 2
ο
 Στάδιο  με την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή των πράξεων που 

περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές ΒΑΑ. 

 

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των Στρατηγικών ΒΑΑ η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014–

2020 διαμόρφωσε και ενέκρινε μέσω της 4
ης

 Γραπτής Διαδικασίας (αρ. πρωτ. 3036/12-07-2016, 

Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΑΜΘ) και τα κριτήρια αξιολόγησης 

πράξεων Στρατηγικών ΒΑΑ. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων Στρατηγικών ΒΑΑ: 

 Α΄ Στάδιο Αξιολόγησης: Διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και αφορά στις ομάδες 

κριτηρίων και στα κριτήρια για τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης, 

 Β1΄ Στάδιο Αξιολόγησης: Διενεργείται από την Αστική Αρχή και περιλαμβάνει τις ομάδες 

κριτηρίων και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας των προτάσεων και τη συνάφειά 

τους με τη Στρατηγική ΒΑΑ (η καταχώρηση των δεδομένων αξιολόγησης του εν λόγω σταδίου 

στο ΟΠΣ διενεργείται από τη ΔΑ) και 

 Β2΄ Στάδιο Αξιολόγησης: Διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ η αξιολόγηση των 

προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Αστική Αρχή, ως προς τις ομάδες 

κριτηρίων και τα κριτήρια που αφορούν α) στην πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης, β) στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου και στην ενσωμάτωση των οριζόντιων 

πολιτικών, γ) στη ωριμότητα των προτάσεων, καθώς και δ) στη διοικητική, επιχειρησιακή και 

χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης το σύνολο του υλικού (παραδοτέα, 

υποστηρικτικές μελέτες, αποτελέσματα διαβούλευσης κ.λπ.) ήταν διαθέσιμα και προσβάσιμα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 (www.eydamth.gr). 

Επίσης σε όλες τις φάσεις της διαβούλευσης, αποτυπώθηκαν σε διακριτό κείμενο, ενέργειες και 

διευκρινήσεις για κάθε μια από τις προτάσεις / παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των 

διαβουλεύσεων. 

Παράλληλα, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και καλύτερη προετοιμασία των Αστικών 

Αρχών, η ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΜΘ συμμετείχε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις και τεχνικές συναντήσεις που 

διενεργήθηκαν από τις Αστικές Αρχές, παρουσιάζοντας τον Οδηγό Υποβολής και τα Κριτήρια 

Αξιολόγησης των Στρατηγικών Β.Α.Α.. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

1. Στην Καβάλα στις 03/06/2015 συμμετοχή σε «εργαστήριο» του Δήμου Καβάλας με θέμα: «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου 

Καβάλας: Συμμετέχω, Προτείνω, Αλλάζω το κέντρο της πόλης μου» και στις 05/11/2015 συνάντηση με στελέχη του Δήμου στο 

πλαίσιο των προτάσεων του Δήμου για την εξειδίκευση των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

2. Στην Ορεστιάδα στις 14/07/2015 και στις 29/10/2015 τεχνικές συναντήσεις με το τμήμα προγραμματισμού, στο πλαίσιο της 

εξειδίκευσης των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Επίσης, στις 03/12/2015 συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας» στο πλαίσιο της πράξης «Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής 

Ανάπλασης Ορεστιάδας» παρουσίαση του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και των δράσεων που αφορούν τους Δήμους. 

3. Στην Αλεξανδρούπολη στις 14/07/2015 και στις 27/10/2015 συνάντηση με το τμήμα προγραμματισμού, στο πλαίσιο της 

εξειδίκευσης των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Επίσης, στις 08/07/2015 παρακολούθηση της 1ης Συνάντησης 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού & Συνεργασίας με θέμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Σχεδιάζοντας μαζί το Κέντρο της Πόλης μας» και στις 

08/12/2015 παρακολούθηση της Ημερίδας και Έκθεσης στο πλαίσιο της «3ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης 

-BRAU3» κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

4. Στην Ξάνθη στις 15/07/2015 και στις 03/11/2015 συνάντηση με το τμήμα προγραμματισμού, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των 

σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και στις 02/11/2015 τεχνική συνάντηση στην Π-ΑΜΘ για την ανάλυση των παρατηρήσεων – 

προτάσεων του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο διαβούλευσης του Οδηγού Υποβολής και των Κριτηρίων Αξιολόγησης Στρατηγικών 

ΒΑΑ. 

5. Στη Δράμα 20/10/2015 παρουσίαση ΒΑΑ σε ημερίδα για την πράξη (2007-2013) «Προβολή, Δημοσιοποίηση και Αξιολόγηση του 

ΟΣΑΑ του Δήμου Δράμας». 

6. Στην Κομοτηνή στις 09/07/2015 σε τεχνική συνάντηση με στελέχη του τμήματος προγραμματισμού για την αξιολόγηση των ΟΣΑΑ 

του Δήμου και την συζήτηση – διαβούλευση επί του οδηγού και των κριτηρίων αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ 2014 - 2020. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΣΒΑΑ) 

Έχει καταρτιστεί μια ενδεικτική κατανομή πόρων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες στα 

Πεδία Παρέμβασης η οποία και θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση των Στρατηγικών 

ΒΑΑ και αναλόγως των πράξεων που θα προταθούν από τις Αστικές Αρχές. 

 

Η Δράση ΟΧΕ_1 «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» ενεργοποιήθηκε με την 

με αριθμό πρωτ. 3071/13-07-2016 Πρόσκληση προς τις Αστικές Αρχές της Π-ΑΜΘ (Δήμοι 

Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας) για την υποβολή 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) έως τις 12-09-2016.  

Υποβλήθηκαν από το σύνολο των έξι (-6-) Αστικών Αρχών ΣΒΑΑ και έχει ολοκληρωθεί η Α’ 

Φάση της αξιολόγησης της πληρότητας των ΣΒΑΑ. 



ΟΧΕ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» 

(ΟΧΕ Εγνατίας Οδού) 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» 

εκπονήθηκε στο πλαίσιο υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την εξειδίκευση του 

ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 που ανατέθηκαν με την από 06/05/2015 (αρίθμ. πρωτ. 2776) σύμβαση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 στην εταιρεία «BCS Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων Α.Ε.». 

Το έργο περιελάμβανε δύο (-2-) παραδοτέα που στόχευαν στη σταδιακή εξειδίκευση του 

αντικειμένου, σε συνεργασία και σε στενή διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και δομές σε 

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.  

Η διαδικασία της διαβούλευσης υπήρξε κύριο αντικείμενο υλοποίησης του έργου καθώς η 

εφαρμογή του σχεδίου προϋποθέτει εκ της φύσεως του την ενεργή και συντονισμένη 

συμμετοχή όλων των φορέων. 



ΟΧΕ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

Ειδικότερα: 

το Α΄ Παραδοτέο περιελάμβανε δύο ενότητες: 

1η Ενότητα «Προσδιορισμός Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» που είχε ως στόχο την αξιολόγηση 

της σκοπιμότητας της ΟΧΕ Πολιτισμού σε σχέση με τις αναπτυξιακές επιδιώξεις του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 

και 

2η Ενότητα «Εξειδικευμένη Ολοκληρωμένη χωρική Επένδυση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» που  

περιελάμβανε την πρώτη προσέγγιση της στρατηγικής, συνοδευόμενη με κατάλογο ενδεικτικών 

πράξεων. 

το Β΄ Παραδοτέο περιελάμβανε επίσης δύο ενότητες: 

3η Ενότητα «Συμβολή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στον άξονα της Εγνατίας Οδού στην 

επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ» και 

4η Ενότητα «Ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της ΟΧΕ» 

 

Από τη σύνθεση των δύο παραδοτέων και σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της εκτενέστατης διαβούλευσης, 

διαμορφώθηκε το Τελικό Παραδοτέο, το οποίο και εγκρίθηκε μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας (αρίθμ. 

πρωτ. 3036/12-07-2016, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΑΜΘ). 



ΟΧΕ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

Το Τελικό Παραδοτέο διαρθρώνεται σε τέσσερα Κεφάλαια και δύο Παραρτήματα τα οποία αφορούν: 

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική. Περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πλαίσιο, τη σκοπιμότητα και τη Στρατηγική της ΟΧΕ, 

την ευρύτερη περιοχή και τομέα παρέμβασης καθώς και την ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων και 

προκλήσεων της ευρύτερης περιοχής και του τομέα του τουρισμού – πολιτισμού. 

Κεφάλαιο 2: Περιοχή Παρέμβασης. Περιλαμβάνει τις αρχές οργάνωσης καθώς και το χωρικό πρότυπο της 

ΟΧΕ, όπως διαρθρώνεται σε πόλους, κόμβους, άξονες και διαδρομές. 

Κεφάλαιο 3: Δράσεις. Περιλαμβάνει τους ειδικούς στόχους και τις προτεινόμενες Δράσεις, τα κριτήρια 

επιλογής τους καθώς και την αντιστοίχιση Δράσεων, Έργων, Πράξεων και Ειδικών Στόχων. Αναλύονται 

επίσης οι δράσεις και τα έργα σε σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένων Δεικτών - Αποτελεσμάτων. 

Κεφάλαιο 4: Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης. Περιλαμβάνει λειτουργίες και αρμοδιότητες της προτεινόμενης 

δομής στήριξης καθώς και το συνολικό προϋπολογισμό της ΟΧΕ. 

Παραρτήματα: Π1 «Χαρτογραφική Τεκμηρίωση» και Π2 «Αποτελέσματα Διαβούλευσης». 



ΟΧΕ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. 2014–2020 για την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των 

Στρατηγικών ΟΧΕ διαμόρφωσε και ενέκρινε μέσω της 4
ης

 Γραπτής Διαδικασίας (αρίθμ. 

πρωτ. 3036/12-07-2016, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΑΜΘ) και τα 

κριτήρια αξιολόγησης πράξεων της ΟΧΕ «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». 

Οι πόροι που προγραμματίζεται στη φάση αυτή να κατευθυνθούν σε Στρατηγικές ΒΑΑ 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Επισημαίνεται ότι η κατανομή στις Επενδυτικές Προτεραιότητες στα Πεδία Παρέμβασης 

είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως της πορείας υλοποίησης της 

ΟΧΕ «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». 







ΟΧΕ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

Διαδικασίες Διαβούλευσης Κατάρτισης «ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». 

Η διαδικασία της διαβούλευσης περιελάμβανε ποικίλες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, όπως αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Π2 του Τελικού Παραδοτέου και 

συνοπτικά, με χρονολογική σειρά, έχουν ως ακολούθως: 

1. Παρουσίαση αντικειμένου του έργου στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. 

Κύριος στόχος υπήρξε η ενημέρωση των φορέων για την σκοπιμότητα και τις απαιτήσεις της ΟΧΕ. Στο 

περιθώριο της Επ.Π. διενεργήθηκαν συζητήσεις με τους εκπροσώπους των ΕΦ.Α τις περιοχής που 

παραβρέθηκαν. 

2. Ανάρτηση του Σχεδίου του Α΄ Παραδοτέου στο δικτυακό χώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014–2020 συνοδεία 

Πρότυπου Εντύπου Διαβούλευσης για την συλλογή απόψεων από τους φορείς επί της προκαταρτικής 

πρότασης στρατηγικής. 

3. Παρουσίαση Α΄ Παραδοτέου: Η παρουσίαση του Α' Παραδοτέου πραγματοποιήθηκε σε δύο εκδηλώσεις 

στην Αλεξανδρούπολη (15/10/2015) και την Καβάλα (16/10/2015) προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 

δυνατή παρουσία τοπικών φορέων. Οι παρουσιάσεις περιελάμβαναν ανοικτή συζήτηση με τους φορείς. Η 

παρουσίαση του Α΄ Παραδοτέου συνοδεύτηκε με την συλλογή των προτύπων εντύπων διαβούλευσης 



ΟΧΕ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 

1. Αξιολόγηση των εισροών της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 26/27 -11- 2015 

μέσω τεχνικών συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

      Στις συναντήσεις αυτές παραβρέθηκαν: 

i. οι εθνικές αρχές συντονισμού για δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού, 

ii. Οι ΕΦ.Α όλων των Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ και της Δ/σης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ. 

iii. Εκπρόσωποι των Δήμων και των Αναπτυξιακών Εταιριών Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ξάνθης, 

Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, Σουφλίου. 

iv. Εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. 

2. Την παράδοση του Β΄ Παραδοτέου ακολούθησε η τελική διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή υλοποιήθηκε 

έντυπα, με τη δημοσιοποίηση του σχεδίου στο δικτυακό χώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 και την εκ 

νέου συλλογή έντυπων παρατηρήσεων από τους φορείς και τα αποτελέσματά της ενσωματώθηκαν στο 

Τελικό Παραδοτέο.  

 

Η Δράση ΟΧΕ_2 «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» ενεργοποιήθηκε με την έκδοση μίας (-1-) πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων στις 14/10/2016 (4638/ΑΜΘ32). 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


