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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, που φθάνει το 60%.
 Τον περιορισμό και τη στασιμότητα αρχικά, αλλά τώρα πια την πτώση, πολλών







ιδίων εσόδων της λόγω της οικονομικής κρίσης,
Τις περιορισμένες δυνατότητες του ΕΣΠΑ, να συμβάλει στην προώθηση των
τοπικών επενδύσεων και στην αναβάθμιση των υποδομών.
Ο δανεισμός για χρηματοδότηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
και υποδομών έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί.
Την συνεχή αποψίλωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και
εφεδρείας / διαθεσιμότητας, ενώ οι συμβάσεις έργου / Ι.Δ.Ο.Χ. έχουν μειωθεί
δραστικά.
Το αυξημένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλουν οι νέοι δημοσιονομικοί
κανόνες
Τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών
δομών (Παιδικοί σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Βοήθεια στο σπίτι, κ.α.) και των
κοινωνικών πρωτοβουλιών (συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία,
φαρμακεία, κ.α.).

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
 Αυξανόμενη ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών
 Κατασκευή και συντήρηση υποδομών

 Αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδοτήσεων

ΕΣΠΑ 2014-2020
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020
Κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός
κοινωνική ενσωμάτωση
3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο
περιβάλλον
4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Α. ΥΔΑΤΑ
1. Ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
2. Διασφάλιση καλής ποιότητας των υδάτων των ακτών
κολύμβησης
3. Προστασία του περιβάλλοντος από τα αστικά λύματα
•
•
•
•
•

Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας
αστικών λυμάτων,
Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων (Β και Γ
προτεραιότητας)
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ για την επίτευξη ποιοτικών
χαρακτηριστικών εξόδου
Παρακολούθηση λειτουργίας των ΕΕΛ
Ορθολογική διαχείριση λυμάτων από οικισμούς με πληθυσμό αιχμής
μέχρι 2000 ΠΙΠ που προβλέπονται στα ΣΔ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Β. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1.

Πρόληψη/Μείωση παραγωγής αποβλήτων:





2.

Προώθηση ανακύκλωσης


3.






6.

αστικών

αποβλήτων

σε

νησιά

και

ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΜΕΑ νήσων
Μικρές μονάδες επεξεργασίας νήσων
ΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΑ

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων με βάση τους ΠΕΔΣΑ


5.

Συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων -χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί-, Δημιουργία "Πράσινων
Σημείων" και Δικτύωσή τους.

Ολοκληρωμένη διαχείριση
απομακρυσμένους οικισμούς


4.

Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης,
Ανάπτυξη Συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων,
Δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωσή τους
Δημιουργία Δημοτικών Μονάδων επεξεργασίας ιλύων από εγκαταστάσεις λυμάτων

ΜΕΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ - ΟΕΔΑ
Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων

Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων (επικινδύνων
βιομηχανικών, νοσοκομειακών, ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων κ.λπ).
Δράσεις υποστήριξης ΦΟΔΣΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Γ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

:

Δράσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη βιώσιμων
έξυπνων πόλεων :

1.
•
•
•

Αναθεώρηση Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ) με βάση τα όρια των καλλικρατικών Δήμων
Προγράμματα προώθησης βιοκλιματικών εφαρμογών σε οικισμούς με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
φυσιογνωμία
Πιλοτικά Προγράμματα Ολοκληρωμένης διαχείρισης Παράκτιων περιοχών

Λοιπές Δράσεις

2.
•

Δράσει για την μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα σε αστικές περιοχές

•

Σχέδια δράσεις Θορύβου σε πολεοδομικά συγκροτήματα σε εφαρμογή της Οδηγάς 2002/46/ΕΚ

Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.
2.
3.

Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος Προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστών δομών
περιοχών natura 2000
Δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας και οργάνωσης της διαχείρισης των Ζώνων Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ)
Σχέδια διαχείρισης οικότοπων/ειδών και εφαρμογή διαχείρισης και την μετρ’ήσιμη βελτίωση
της κατάστασης διατήρησης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ :

Προγράμματα
κοινωφελούς
εργασίας

Δράσεις δια
βίου μάθησης
(κέντρα Δια
βίου μάθηση
Δήμων)

Εναρμόνιση
οικογενειακής
και
επαγγελματικής
ζωής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ :
Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας Δήμων και Περιφερειών
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•

•

•

Προτυποποίηση
και
Απλούστευση
των
διαδικασιών
λειτουργίας των ΟΤΑ
- Προώθηση της Ηλεκτρονικής
Αυτοδιοίκησης
Επιμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των νέων
μοντέλων λειτουργίας
Δικτύωση - συμβουλευτική υποστήριξή του

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ROLL OUT)
•

Υποστήριξη της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας σε
όλους τους ΟΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ :

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
•
Μελέτες κατασκευές έργων ταμίευσης νερού με την αξιοποίηση χειμερινών απορροών (φράγματα
λιμενοδεξαμενές)
•
Oργανωμένα αρδευτικά δίκτυα νέα - ανακαίνιση - εκσυγχρονισμός .
•
Εγκαταστάσεις υδρομετρητών
•
Μελέτες η και κατασκευή έργων υδροληψίας (φράγματα εκτροπής ανάσχεσης υδρομάστευσης)
•

Κατασκευή αντλιοστασίων δεξαμενών αναρρύθμισης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ
•
Μελέτη κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας
•
Χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις τάφρων διευθετήσεις χειμάρρων)
•
Τεχνικά έργα (γέφυρες ισόπεδες διαβάσεις)
•

Στρώση οδοστρώματος – ασφαλτοτσιμεντόστρωση

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη - Νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία

Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία
Τοπικών
Κοινοτήτων

Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα προγράμματα & τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που
προβλέπονται για την ΤΑ είναι
ανταγωνιστικά

Οι πιθανές ελλείψεις τεχνικού &
επιστημονικού προσωπικού, αλλά
& εμπειρίας δυσχεραίνουν την
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της
νέας προγραμματικής περιόδου

Οι Δήμοι που θα είναι
προετοιμασμένοι θα
έχουν σαφές
πλεονέκτημα στη
διεκδίκηση των
παρεμβάσεων που
έχουν σχεδιάσει

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Βήματα προετοιμασίας των Δήμων

Ενημέρωση ευαισθητοποίηση προσωπικού και αιρετών αναφορικά με την νέα προγραμματική περίοδο

Παρακολούθηση Τομεακών Προγραμμάτων και Π.Ε.Π.

Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων – (επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου)

Αξιολόγηση δυνατοτήτων και ευκαιριών

Επιλογή συγκεκριμένων έργων

Εκπόνηση μελετών - ωρίμανση έργων

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Προτεραιότητες :
-

Πόροι :

Στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης
Δράση για το κλίμα

Οικονομική αυτονομία, άντληση πόρων από διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω της έκδοσης
ομολόγων.
Συνολικό Κεφάλαιο : 232 δις €
Υπηρεσίες :
Δάνεια σε βιώσιμα προγράμματα για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή σε έργα δημοσίου/ιδιωτικού
τομέα
Τεχνική βοήθεια
Εγγυήσεις
Επιχειρηματικά κεφάλαια
Παράδειγμα εγκεκριμένου έργου :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ (μέσω δύο
ΣΔΙΤ)
Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 28 νέων σχολείων
-

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ



Χρηματοδοτεί έργα συγκεκριμένων θεματικών προτεραιοτήτων
στον τομέα του περιβάλλοντος



Αποτελεί συμπληρωματικό χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις
των ΟΤΑ



Εμφανίζει πολυμορφία στην χρηματοδότηση



Συγχρηματοδοτεί δράσεις LIFE+



Επιφέρει όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις σε περίπτωση δανεισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ν. 4019/2012

• Ένας διαφορετικός τρόπος επιχειρηματικότητας με γνώμονα το

•
•
•

•
•
•
•

γενικό συμφέρον, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική
διάσταση και την υπερεργασία
Δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση κοινωνικής συνοχής,
προώθηση επιχειρηματικότητας
Αστικός συνεταιρισμός ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Είδη ΚΟΙΝΣΕΠ
 Ένταξης
 Κοινωνικής Φροντίδας
 Παραγωγικού σκοπού
Δεν μπορούν να συμμετέχουν ΟΤΑ και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ
Ένα πρόσωπο μια ψήφος
Οι μέτοχοι είναι και εργαζόμενοι
Διανομή μόνο 5% σε εργαζόμενους

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-2013

Τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα :
 Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013
 Πρόγραμμα LIFE+
 Πολιτισμός 2007- 2013
 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία 2007-2013 CIP-PSP
 Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη ΙΙ
 Πρόγραμμα ECO INNOVATION
 Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση 2007-2013
 Πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013
 Πρόγραμμα PROGRESS 2007 – 2013
 Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ (2007 – 2013)
 Σύμφωνο των Δημάρχων – COVENANT OF MAYORS

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Συνδέοντας την Ευρώπη

(Βιώσιμα και αποδοτικά διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς ενέργειας

μεταφορών τηλεπικοινωνιών)




Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)
Erasmus (κατάρτιση, δια βίου μάθηση, Νεολαία σε δράση)
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020-Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την
Καινοτομία (καινοτόμες δράσεις στον τομέα των ΤΠΕ για την υποστήριξη ΜΜΕ , δράσεις κοινωνικού
χαρακτήρα κέντρα αριστείας στις Περιφέρειες)



Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

(απασχόληση, κοινωνική προστασία,

καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού)






Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (Life+)
Δημιουργική Ευρώπη (πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας)
Ευρώπη για τους πολίτες (Αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων , δράσεις κοινωνάς πολιτών κλπ)
Πρόγραμμα για την Υγεία
Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (εφαρμογή αρχής κατά διακρίσεων υποστήριξη
δικαιωμάτων καταναλωτών και επιχειρήσεων )

Σας ευχαριστώ πολύ!!!!

