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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ 

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων βασίζεται στην 

ανάλογης φιλοσοφίας κοινοτική πρωτοβουλία "urban" που κλήθηκε 

πιλοτικά να αντιμετωπίσει προβλήματα αστικών κρίσεων την δεκαετία 

του 1990. 

 

Θεσμοθετήθηκε ως αναπτυξιακό  εργαλείο με τον νόμο 2742/1999 

αλλά μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί ΣΟΑΠ μόνο για τον Δ. Αθηναίων ενώ 

εκπονείται για την Δυτική Αττική 

 

Η εφαρμογή του Προγράμματος urban ανέδειξε τη αναγκαιότητα 

σύνδεσης της κοινωνικής συνοχής με την αντίστοιχη χωρική, καθώς και 

την σημασία συντονισμού των πολιτικών, σε οριζόντιο και κάθετο 

επίπεδο, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αστικών περιοχών 

. 

Για την επίτευξη του στόχου αναδείχτηκε ως κυρίαρχος ο ρόλος της 

συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. 



  

 

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΟΑΠ 
 

 

 

Το ΣΟΑΠ προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της 

πόλης : 

 

Πολεοδομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, 

συγκοινωνιακά, κτιριακά, επιχειρηματικά προβλήματα σε 

συνδυασμό με την καθημερινή διαβίωση των πολιτών τίθενται 

συνδυαστικά στο επίκεντρο με ανοικτή-δημόσια διαβούλευση, 

χρονοδιάγραμμα και αντίστοιχη χρηματοδότηση. 

  

Στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, από το νέο 

ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα δράσεις που 

θα εντάσσονται σε στρατηγικό σχεδιασμό, όπως εν προκειμένω 

είναι το ΣΟΑΠ  

 

 



ΤΟ ΣΟΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με την 368/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).  

 

Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), σύμφωνα 

με το άρθρο 12 του Ν. 2742/1999 προωθούνται σε αστικές περιοχές που 

παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα, αναπτυξιακής 

υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης και ποιότητας ζωής. 

 

Τα ΣΟΑΠ δεν αποτελούν συμβατικά πολεοδομικά σχέδια, αλλά είναι 

σύνθετα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν κοινωνική διάσταση (πχ. 

αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικών ομάδων του πληθυσμού, 

ανεργίας...), αναπτυξιακή διάσταση (στήριξη επιχειρηματικότητας, 

εκσυγχρονισμός οικονομικής βάσης,...) και περιβαλλοντική-πολεοδομική 

διάσταση και άλλες διαστάσεις κατά περίπτωση (πχ. πολιτιστική). 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
 

Βασικό στοιχείο των ΣΟΑΠ είναι το Πρόγραμμα Δράσης στο οποίο 

εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή του κανονιστικές, 

χρηματοδοτικές και διαχειριστικές ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, κατά 

φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηματοδότησης 

 

Η έγκριση του ΣΟΑΠ γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ, 

Ανάπτυξης και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών. 

 

 Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΟΑΠ γίνεται από 

τον οικείο Δήμο.  

 
 
 
 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ και περιοχή ΣΟΑΠ  



Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 
 

Οι κύριες προκλήσεις και στόχοι για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) για την 

Περιφέρεια Κρήτης, είναι: 

η ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση για οικονομική αναζωογόνηση των 

αστικών κέντρων με στοιχεία «Έξυπνης Εξειδίκευσης»  δηλαδή εφαρμογή της 

καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης στο: αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, πολιτιστικό 

- τουριστικό σύμπλεγμα, περιβαλλοντικό σύμπλεγμα και  στο σύμπλεγμα της 

γνώσης 

•η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης του αστικού 

χώρου 

•η αναβάθμιση και ανάπτυξη τόσο του αστικού πυρήνα όσο και της περιαστικής 

ζώνης, των περιμετρικών περιοχών και των άμεσα επηρεαζόμενων περιοχών 

υπαίθρου 

 

Οι Δήμοι Ηρακλείου και Χανίων αποτελούν τα δυο αστικά κέντρα εφαρμογής 

του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Κρήτη, για την 

χρηματοδότηση του οποίου διατίθεται καταρχήν το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ 

και το 3% των πόρων του ΕΚΤ το οποίο ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια ευρώ. 



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ KATANOMH BAA 
  
  

  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1 2 3 4 
2 β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
της ενίσχυσης της ζήτησης για 
ΤΠΕ 

082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, της ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης 
επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, 
επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση 
ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ) 

650.000,00 520.000,00 

2 γ) ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 
πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία' 

079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου 
τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών 
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, 
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού 
περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού) 

650.000,00 520.000,00 

3 γ) στήριξη της δημιουργίας και 
επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για 
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ 
και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και 
σχεδιασμού) 

2.000.000,00 1.600.0000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ.ΠΡΟ. ΑΞΟΝΑ 1 3.300.000,00 2.640.000,00 

Πίνακας 1 :  

Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης 

 
 ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ) 



 
 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : 
 Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ) 

 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ KATANOMH BAA 

  
  

  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1 2 3 4 
4 γ) 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· 

013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, 
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 

2.000.000,00 1.600.000,00 

5β) προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση 
ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές και 
αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης 
καταστροφών 

087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη 
και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, 
πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 
καταστροφών 

4.000.000,00 3.200.000,00 

  
  

088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους 
μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που 
συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά 
ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και 
υποδομών διαχείρισης καταστροφών 

500.000,00 400.000,00 

6 α) επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου 
της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για 
την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις 
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης 
της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης) 

3.000.000,00 2.400.000,00 

6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς· 

094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

3.450.000,00 2.760.000,00 



 
ΑΞΟΝΑΣ 2 : 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ) 

 
6ε) ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση 
των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση 
των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου' 

013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της 
δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και 
υποστηρικτικά μέτρα 

5.000.000,00 4.000.000,00 

090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 500.000,00 400.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΠΡΟ. ΑΞΟΝΑ 2 18.450.000,00 14.760.000,00 



ΑΞΟΝΑΣ 5 :  

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη (ΕΚΤ) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ KATANOMH BAA 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1 2 3 4 
9 i) ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της 
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

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

1.687.500,00 1.350.000,00 

9 ν) προαγωγή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της 
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση' 

113. Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική 
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

500.000,00 400.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΠΡΟ. ΑΞΟΝΑ 5 2.187.500,00 1.750.000,00 



Σήμερα ενεργοποιούμε τον απαραίτητο ενδοδιοικητικό συντονισμό ώστε ο 

κάθε φορέας να μπορέσει να συμβάλλει στην οριστικοποίηση του 

Προγράμματος και την διαμόρφωση του σχεδίου ΚΥΑ που θα 

θεσμοθετήσει το ΣΟΑΠ. 

 

Η διαμόρφωση ευρύτερης συναίνεσης και αποδοχής αποτελεί 

προϋπόθεση επιτυχίας του ΣΟΑΠ και γι αυτό θα πρέπει οσοι εμπλακούν 

στην υλοποίηση να έχουν συμμετάσχει στη διατύπωση των στόχων και 

στο σχεδιασμό των ενεργειών 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 



Χρειάζεται στενή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των φορέων που 

πρέπει να παίξουν ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος τόσο εκείνων 

που θα είναι αρμόδιοι για ενέργειες στην περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ, 

όσο και αυτούς που είναι αρμόδιοι για ευρύτερες πολιτικές και μορφές 

σχεδιασμού  

Απαιτείται συμμετοχή στην προσπάθεια όχι μόνο του δημόσιου τομέα 

αλλά και του ιδιωτικού τομέα και του κοινωνικού τομέα (κατοίκων, 

σημερινών και δυνητικών, ιδιοκτητών γης, κινήσεων πολιτών, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων κλπ.).  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 



 

 

                Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 



ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 

◻Έναρξη: Τετάρτη 8/6ου /2016 

 

◻Λήξη: Παρασκευή 8/7ου /2016 



ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

◻ http://www.heraklion.gr/municipality/deliberation 

◻Διαβούλευση ΣΟΑΠ ΒΑΑ 

◻ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 

◻Χάρτες Ορίων Περιοχής ΣΟΑΠ - ΒΑΑ 

◻Ενδεικτικός Πίνακας Κατηγοριών Δράσεων 

◻Παρουσιάσεις ΣΟΑΠ ΒΑΑ 

◻Δελτίο Έργου ΒΑΑ 

◻Υλικό Πρόσκλησης ΒΑΑ 

http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Δήμος Ηρακλείου 

 

Πληροφορίες:  

Ιωάννης Σταυρακάκης, τηλ: 2813409296 

Δέσποινα Διαλυνά, τηλ: 2813 409 779 

 

Fax: 2810 229 207  

 

Email : soap-vaa@heraklion.gr 


