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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Προς
1. Δήμο Ηρακλείου

Γραφείο Δημάρχου
2. Δήμο Χανίων

Γραφείο Δημάρχου
3. Δήμο Ρεθύμνου

Γραφείο Δημάρχου
4. Δήμο Αγ. Νικολάου

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 

«Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του 

Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Προγράμματος «Κρήτη», έχοντας υπόψη:

1. Τα Άρθρα 28 - 34 του Καν 1060/22 Κανονισμού Κοινών Διατάξεων.

2. Τα Άρθρα 3 , 9, 10 και 11 του Κανονισμού 1058/22 για το ΕΤΠΑ/ΤΑ.

3. Το Προοίμιο (23) του Κανονισμού 1059/22 για το ΕΚΤ+.

4. Το Άρθρο 4.2 Κανονισμού 1059/22 για το ΕΚΤ+.

5. Το  ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως έχει εγκριθεί και ισχύει.

6. Τα άρθρα 25-28 του Ν. 4914/22 για τη Διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

7. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2022) 6126 final/22-08-2022 που αφορά 

την έγκριση του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 (κωδ. CCI 2021EL16FFPR016).

8. Τη με ΑΠ 114947/ΕΥΘΥ/29-11-2022 (ΦΕΚ Β/6132)Υ.Α. «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας Δαπανών για 

τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».

9. Το Εγχειρίδιο για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Τη με Α.Π. 124143/ΕΥΣΣΑ /21-12-2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις 

«Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ -ΒΑΑ και 

ΤΑΠΤΟΚ».

11. Τα με Α.Π. 36412/3-6-2021, 19721/2-6-2021, 16081/3-6-2021 και 560/11-1-2023 έγγραφα των Δήμων 

Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου αντίστοιχα,  σχετικά με το Πλαίσιο Στρατηγικών 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 2021-2027 και τις αρμοδιότητες των Αστικών Αρχών, στο πλαίσιο 

της άσκησης των καθηκόντων τους στις  ΣΒΑΑ 2021-2027.

Ηράκλειο,  10/02/2023
Α. Π.: οικ. 676
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12. Η με αρ. πρωτ. 597/6-2-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση 

Περιφερειακής Ομάδας Διακυβέρνησης των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ και ΟΧΕ - ΒΑΑ της 

Περιφέρειας Κρήτης». 

καλεί τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου να υποβάλλουν προτάσεις 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των 
Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Στρατηγικής ορίζεται η 31η Μάιου 2023.

Οι ως άνω Δήμοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υποβάλουν μια Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) για σαφώς ορισμένη  Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) εντός της Αστικής Περιοχής αρμοδιότητάς  τους, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον οδηγό που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης, 
κάνοντας χρήση του συνημμένου ειδικού εντύπου.

Οι Στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Δήμων Ηρακλείου και Χανίων) 
δύναται να συνεχιστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-27, εφόσον επικαιροποιηθούν. Η 
επικαιροποίηση αφορά τόσο στην τροποποίηση της περιοχής εφαρμογής, όσο και στην προσθήκη νέων 
δράσεων / πράξεων.

1. Οι πόροι του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-27, οι οποίοι διατίθενται για χρηματοδότηση στρατηγικών 
ΒΑΑ, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της 
Υπαίθρου», ανέρχονται συνολικά σε 73.023.428 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και συγχρηματοδοτούνται 
από το  ΕΤΠΑ. Τα πεδία παρέμβασης και οι ενδεικτικές δράσεις αναγράφονται στον Πίνακα 1 - 
Παράρτημα ΙΙ.

Αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει η δυνατότητα υπερδέσμευσης, οι Αστικές Αρχές Ηρακλείου, 
Χανίων, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου δύναται να υποβάλουν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  
συνολικού Π/Υ 94 εκ ευρώ , με κατανομή πόρων, ως ακολούθως: 

 Δ. Ηρακλείου 37 εκ. ευρώ, 

 Δ. Χανίων 26 εκ. ευρώ, 

 Δ. Ρεθύμνου 18 εκ. ευρώ 

 Δ.  Αγ. Νικολάου  13 εκ. ευρώ 

2. Η Στρατηγική ΟΧΕ- ΒΑΑ 2021-2027 θα πρέπει :

Α. Να καθορίζει μια οριοθετημένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) στην οποία θα εφαρμοστεί.

Β. Να βασίζεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) βάσει μιας 
αξιόπιστης χωρικής και δημογραφικής ανάλυσης στην οποία θα προσδιορίζονται:

 Οι προκλήσεις, τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες (και σε σχέση με την ευρύτερη 
περιοχή).

 Η μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2030.
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Γ. Να προτείνει ένα μίγμα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης 
των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της ΠΠ, μεριμνώντας για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Εδαφικής Ατζέντας 
2030 και της Νέας Χάρτας της Λειψίας. Η χρηματοδότηση των δράσεων  δύναται να εξασφαλιστεί από το 
Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, αλλά και άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα αναφερθούν(Τομεακά 
προγράμματα ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ). Η ΕΥΔ θα εξετάσει / αξιολογήσει κατά πόσον  οι δράσεις που 
θα  χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα  «ΚΡΗΤΗ» 2021-27 συμβάλουν στην ικανοποίηση μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής ΒΑΑ με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Δ. Να συμβάλει στην ικανοποίηση του ειδικού στόχου RSO5.1 «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», αλλά και των λοιπών 
ειδικών στόχων που έχει υιοθετήσει το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Ε. Να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών, π.χ. Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια , κυκλοφοριακές μελέτες, τομεακές στρατηγικές και προτεραιότητες.

Ειδικότερα η Στρατηγική ΟΧΕ- ΒΑΑ θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το ΣΒΑΚ του επιλέξιμου Δήμου.

ΣΤ. Να διασφαλίσει  τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εταίρων  σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, 
του προγραμματισμού και εφαρμογής των δράσεων, καθώς και της παρακολούθησης υλοποίησης των 
χωρικών στρατηγικών (δημιουργία εταιρικής σχέσης). Η εταιρική σχέση θα περιλαμβάνει τη συστηματική 
και πολυεπίπεδη συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών – τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, 
κεντρική διοίκηση, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων που ασχολούνται με θέματα αναπηρίας, κοινωνικών δικαιωμάτων και ένταξης. Η Αστική Αρχή 
καλείται να περιγράψει με σαφήνεια την επίτευξη της εταιρικής σχέσης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, 
όσο  και στη φάση της  υλοποίησης της στρατηγικής.

Ζ. Να εστιάσει σε περιορισμένο αριθμό, συμπληρωματικών παρεμβάσεων (Πεδίων Παρέμβασης) 
προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή στόχευση της στρατηγικής. Στην όποια περίπτωση η 
στρατηγική ΟΧΕ-ΒΑΑ θα πρέπει να περιλάβει δράσεις από τουλάχιστον 3 διαφορετικά πεδία παρέμβασης.

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ αναγράφονται οι ενδεικτικές δράσεις που υιοθετήθηκαν κατά την 
έγκριση του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 21-27 ανά πεδίο παρέμβασης. Οι εν λόγω δράσεις έλαβαν υπόψη την 
Α΄ φάση διαβούλευσης της ΕΥΔ με τις αστικές αρχές (στάδιο σχεδιασμού του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 21-
27), αλλά και τα συμπεράσματα διαβούλευσης της ΕΥΔ με τις υπηρεσίες της ΕΕ. Οι Αστικές αρχές καλούνται 
να υιοθετήσουν στις ΣΒΑΑ που θα υποβάλουν δράσεις που αναγράφονται στον εν λόγω πίνακα. Οι δράσεις 
των ΟΧΕ-ΒΑΑ, οι προϋπολογισμοί αυτών και οι τιμές επίτευξης των δεικτών που τους συνοδεύουν, θα 
οριστικοποιηθούν με την έγκριση των Στρατηγικών από την ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ».

Επισημαίνουμε ότι τουλάχιστον το 30% των πόρων των ΣΒΑΑ θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δράσεις 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα σε δράσεις των 
παρακάτω κατηγοριών:

 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα.
 Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο αστικό περιβάλλον.
 Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών.
 Ενίσχυση επιχειρήσεων περιοχών ΣΒΑΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
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 Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (πράσινες 
υποδομές).

 Ηλεκτροκίνηση των αστικών συγκοινωνιών.
 Διεύρυνση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και προμήθεια ποδηλάτων.

Η δέσμευση αυτή θα παρακολουθείται ως προς την τήρησή της, σε κάθε στρατηγική ΟΧΕ-ΒΑΑ, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Από τις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν υποχρεωτικά οι δράσεις :
 Ενίσχυση επιχειρήσεων περιοχών ΣΒΑΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
 Ηλεκτροκίνηση των αστικών συγκοινωνιών.
 Διεύρυνση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και προμήθεια ποδηλάτων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων θα αναλύονται  με τη χρήση δεικτών. Στο Παράρτημα ΙΙΙ 
παρατίθενται τα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη που εφαρμόζονται στις δράσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 
ΙΙ.

Οι Στρατηγικές ΟΧΕ- ΒΑΑ θα αξιολογηθούν από την ΕΥΔ Προγράμματος  ΚΡΗΤΗ, σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Παραρτήματος ΙV.

H. Για την επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων, συστήνεται: οι στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ να 
περιλαμβάνουν κατάλογο των πράξεων/έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Ο εν λόγω κατάλογος δεν 
υποχρεούται να είναι εξαντλητικός και δύναται να επικαιροποιείται μετά την έγκριση της ΣΒΑΑ. Η Αστική 
Αρχή δε θα κληθεί να αξιολογήσει εκ νέου τις πράξεις/έργα του καταλόγου, μετά την έκδοση της σχετικής 
πρόσκλησης από την ΕΥΔ, απλουστεύοντας έτσι τις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων στο 
πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Κατά την επικαιροποίηση των στρατηγικών της Π.Π. 2014-2020 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν τμηματοποιημένα έργα (έργα phasing) που θα χρηματοδοτηθούν από τις ΣΒΑΑ των δύο (2) 
προγραμματικών περιόδων, καθώς και έργα τα οποία θα μεταφερθούν στο σύνολό τους από το ΕΠ 
«ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 σε ΣΒΑΑ της Π.Π. 2021-2020, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση 
στην υλοποίησή τους και δε δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2023. Για τα έργα phasing και 
τα μεταφερόμενα θα υπάρξει συνεννόηση με την ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη», ώστε να 
συμπεριληφθούν στη ΣΒΑΑ του επιλέξιμου Δήμου, καθώς και στον κατάλογο πράξεων προκειμένου 
να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027.
Ειδικότερα τα τμηματοποιημένα έργα (έργα phasing) των ΣΒΑΑ δύναται να εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 21-27 πριν την έγκριση των στρατηγικών. Στις περιπτώσεις 
τμηματοποιημένων έργων δεν απαιτείται ο έλεγχος κριτηρίων ένταξης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο αρ. 73 παρ 1 και 2 του ΚΚΔ. Για τα τμηματοποιημένα έργα (phaising) ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 8 της με ΑΠ 114947/ΕΥΘΥ/29-11-2022 (ΦΕΚ Β/6132) Υπουργικής 
Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας Δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».

Θ. Οι Αστικές Αρχές Ηρακλείου Χανίων, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα 
συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων της Στρατηγικής, στην περίπτωση που 
η στρατηγική δεν έχει εγκριθεί σε επίπεδο Πράξης. Επισημαίνουμε ότι η ευθύνη για τη συμμόρφωση της 
διαδικασίας επιλογής πράξεων στις απαιτήσεις του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων και του ΣΔΕ, παραμένει 
στην ΕΥΔ, ανεξάρτητα από την εμπλοκή των αστικών αρχών στη διαδικασία επιλογής. 
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3. Διακυβέρνηση των στρατηγικών σε επίπεδο Αστικής Αρχής

Στο πλαίσιο της διακυβέρνησης των στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ  θα πρέπει να συγκροτηθεί σε επίπεδο Αστικής 
Αρχής  μια συνεκτική Ομάδα με στόχο:

 Το συντονισμό του σχεδιασμού της στρατηγικής και την διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και 
τοπική κοινωνία.

 Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της στρατηγικής.

 Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της στρατηγικής.

 Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης.

Οι Ομάδες των Αστικών Αρχών συνεργάζονται με την  Περιφερειακή Ομάδα.

Η εν λόγω Ομάδα δύναται να αποτελείται από:

 Στελέχη της Αστικής Αρχής που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία 
στο σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών και πράξεων

 Εκπροσώπους φορέων που μετέχουν στο σχήμα υποβολής του φορέα και που αποδεδειγμένα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών 
στρατηγικών και πράξεων

 Εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 

Η Ομάδα Διακυβέρνησης της Αστικής Αρχής θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί πριν την έγκριση της 
στρατηγικής και θα αποτελεί τμήμα της Απόφασης Έγκρισης της Στρατηγικής από την ΕΥΔ. 

Οι πόροι για το σχεδιασμό και  την παρακολούθηση των στρατηγικών, τη λειτουργία των τοπικών Ομάδων, 
την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων, δύναται να προέρχονται είτε από πόρους της στρατηγικής ΟΧΕ-
ΒΑΑ, είτε από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 (αναλυτικά στοιχεία 
για τις δυνατότητες χρηματοδότησης θα δοθούν με νεότερη Οδηγία).

Η στρατηγική που θα υποβληθεί στην ΕΥΔ, πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της 
Αστικής Αρχής.

Μετά την θετική αξιολόγηση της στρατηγικής από την ΕΥΔ, εκδίδεται απόφαση έγκρισης αυτής και 
καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τα βασικά στοιχεία της.

Ο φάκελος πρότασης της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Την Αίτηση Στρατηγικής (Παράτημα I)
- Συμπληρωμένο το  Έντυπο για την υποβολή της Στρατηγικής (Παράτημα I)
- Απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση και υποβολή του σχεδίου 

Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ.
- Σχέδιο απόφασης  συγκρότησης της τοπικής ομάδας διακυβέρνησης σε επίπεδο Αστικής  Αρχής.
- Συνοπτικό υλικό τεκμηρίωσης της δημόσιας διαβούλευσης με του εταίρους και ενδεικτικά ανά 

ενέργεια διαβούλευσης (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη, ερωτηματολόγια κοκ.) ημερομηνία διεξαγωγής 
της, λίστα συμμετεχόντων φορέων, αριθμός εκπροσώπων ή συμμετεχόντων και συνοπτικά 
συμπεράσματα / αποτελέσματα διαβούλευσης.

- Το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.
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- Λοιπά κείμενα στρατηγικών ή/και χωρικών / πολεοδομικών ρυθμίσεων με εφαρμογή στην 
υποβαλλόμενη ΣΒΑΑ.

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» προγραμματίζει να οργανώσει τεχνικές / ενημερωτικές συναντήσεις 
προκειμένου να υποστηριχτούν οι Αστικές Αρχές στο έργο του σχεδιασμού των Στρατηγικών ΒΑΑ.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στους:

- κ. Βαλάντη Ξυδιανό τηλ. 2813404529, e-mail : vxidianos@mou.gr
- κα Μαρία Γιατρομανωλάκη τηλ. 2813404531, e-mail : giatromanolaki@mou.gr

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
 

Εσωτερική Διανομή
1. Προϊσταμένη ΕΥΔ 
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2, Γ

Κοινοποίηση

Υπουργείο Ανάπτυξης και  Επενδύσεων
1. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ)
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ)

mailto:vxidianos@mou.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Οδηγός για το Σχεδιασμό και την Υποβολή ΟΧΕ-ΒΑΑ – Έντυπο για την 
υποβολή ΟΧΕ-ΒΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Πίνακας 1 : Ενδεικτικός πίνακας δράσεων  ΣΒΑΑ ανά Πεδίο Παρέμβασης / 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δελτία Ταυτότητας Δεικτών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικών ΒΑΑ
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