
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΗΜΩΝ   

Γούπιος Γιάννης,  
Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της  ΕΕΤΑΑ 

ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Εισήγηση: 
«Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων»  



ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

      H εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της δράσης του Δήμου με 

απώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής 

ανάπτυξης. 



Που ειμαστε 
Που θελουμε να παμε  

Με ποιο τροπο θα παμε 
Τι αποτελεσματα θα εχουμε 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

• Περιβάλλον - πολεοδομία 
• Κοινωνική πολιτική  - πρόνοια 
• Ελκυστικότητα επιχειρήσεων 

και κατοίκων 
• Προσπελασιμότητα – ομαλή 

μετακίνηση 
• Ανάπτυξη θέσεων εργασίας – 

απασχόλησης 
• Παιδείας   Πολιτισμός 
• Αγροτική ανάπτυξη 
• Ασφάλεια πολιτών 

Ο 

Ρόλος 
Δήμων 



ΟΦΕΛΗ 

 
 Περιορισμός της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και στον 

προγραμματισμό των δράσεων 
 

 Ενεργοποίηση και συντονισμό των υπηρεσιών και των δομών του δήμου 
 
 Βελτίωση του τρόπου διοίκησης και προώθηση της εσωτερικής οργάνωσής του 
 
 Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων 

 
 Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
 
 Διαβούλευση με την περιφερειακή κοινωνία και τους περιφερειακούς φορείς 
 
 Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος  

 
 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής 
ανάπτυξης 

Πρόγραμμα εσωτερικής 
ανάπτυξης -  αναδιοργάνωσης 
των ΟΤΑ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος  

Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

Της προστασίας 
και της αειφόρου 
διαχείρισης του 

φυσικού 
περιβάλλοντος  

Διαχείριση 
απορριμμάτων 

Διαχείριση 
φυσικών πόρων   

Διαχείριση 
πρασίνου  

Της χωροταξίας 
και πολεοδομίας 

Πολεοδομική 
οργάνωση Αναπλάσεις  

Βελτίωση 
ελκυστικότητας 

Δήμου 

Μεταφορές - 
Συγκοινωνιακός  

Σχεδιασμός 

Δημοτική 
συγκοινωνία Στάθμευση 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται 
την παροχή υπηρεσιών στους τομείς 

Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

• Προώθηση απασχόληση σε τοπικό επίπεδο 
• Αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού/ Δια βίου Μάθηση 
• Αγροτική ανάπτυξη  
• βελτίωση ελκυστικότητας της περιοχής 
• Τοπική επιχειρηματικότητα 

Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού 

Κοινωνικής πολιτικής 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 Βελτίωση της δομής των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (σύγχρονοι Οργανισμοί 
Εσωτερικής Υπηρεσίας). 

 Ανάπτυξη των εσωτερικών υποστηρικτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
(Υπηρεσιών Πληροφορικής, Προγραμματισμού & Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης 
κλπ). 

 Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των 
υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων (λειτουργία συμβουλίων 
συντονισμού και ομάδων εργασίας). 

 Αναδιοργάνωση των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων και συντονισμός 
της λειτουργίας τους με τους Ο.Τ.Α. (συγχωνεύσεις ΝΠΔΔ, εξυγίανση και 
αναμόρφωση των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.). 

 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  
 Ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης της επάρκειας και ποιότητας των 

υφιστάμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
 Ψηφιακή σύγκλιση  - ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη 



 
Εκκίνηση διαδικασίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

(ΥΔ) ΚΑΙ Ν.Π. ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (ΘΤ) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

                                                                                  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΕΛΣΤΑΤ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ 
Ε.Π. 

 …. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 



Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΔ 1 ΥΔ 2 ΥΔ 3 ΥΔ .. 
 

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία Πολιτισμός, Αθλητισμός 

ΥΔ 1 ΥΔ 2 ΥΔ 3 ΥΔ .. 
 

 

Τοπική Οικονομία - Απασχόληση 

ΥΔ 1 ΥΔ 2 ΥΔ 3 ΥΔ .. 
 

 

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 
  

ΥΔ 1 ΥΔ 2 ΥΔ 3 ΥΔ .. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
& ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ-ΣΤΟΧΟΙ) 

Συνεργασία με όμορους 
Δήμους   

Συνεργασία με την 
Περιφέρεια 

Όραμα & 
Αναπτυξιακή 

Στρατηγική Δημοτικής 
Αρχής 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 



Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ 
ΠΟΛΙΤΕΣ   

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  
ΣΥΝΟΨΗ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

… 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΝΠ 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
Δ.Σ. Ν.Π. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Π. 
ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Π. 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ
ΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

… 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   Ε.Π. 

 

 
 

 

 

 

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Εισηγείται το στρατηγικό σχέδιο 

(ομάδα έργου) 
Υπηρεσία Προγραμματισμού& 
Ανάπτυξης Δήμου 

Συνεργάζεται με Όμορους Δήμους και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση για συντονισμό δράσεων και συνεργασιών 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Εγκρίνει  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   
Γνωμοδοτεί  

Διαβούλευση, Δημοσιοποίηση 

   υποστηρίζει   



Δημοσιοποίηση 

  

  

Έλεγχος Νομιμότητας  
(Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Εισηγείται το Ε.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Εγκρίνει  

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ομάδα έργου - Υπηρεσία 
Προγραμματισμού 

Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται  
προτάσεις των υπηρεσιών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   Ε.Π. 



ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ  

• Ορισμός ομάδας εργασίας 
• Κατάλληλη προετοιμασία (ενημέρωση υπαλλήλων, κατανομή 

ρόλων και αρμοδιοτήτων, ορισμός υπευθύνου από την πλευρά 
της διοίκησης, χρονοδιάγραμμα) 

• Αξιοποίηση παλαιότερων μελετών και  υλικού 
• Τυποποίηση εντύπων, ερωτηματολογίων για τη συγκέντρωση 

στοιχείων και απόψεων 
• Σύνταξη αρχικού κειμένου από την πλευρά της διοίκησης για 

τις προτεραιότητες και τη στρατηγική & υποστήριξη της 
διαδικασίας  

•  Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
• Εξέταση χρηματοδοτικών πηγών  
• Ρεαλιστικές προσεγγίσεις σε δράσεις και οικονομικές 

παραδοχές 
• Υλοποίηση του Ε.Π.  



 
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.). 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΠ 2009-2013 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ 2009-2013
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα από επιχ ορηγήσεις ΚΑΠ Δήμων  

Μεταφερομεν ες αρμοδιοτητες και
καθαρίστριες
Έσοδα από επιχ ορηγήσεις  
παρακρατουμέν ων  Π.Ο.Ε. Δήμων
Έσοδα από επιχ ορηγήσεις ΣΑΤΑ 
Δήμων  



ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών  
 Αυξανόμενη ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών 
 Κατασκευή και συντήρηση υποδομών  
 
 
 Αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδοτήσεων  

 
 



Αποτύπωση σημερινής πραγματικότητας 

Μείωση 
χρηματοδοτήσεων 

για την κάλυψη 
αναγκών των 

δήμων κατά 60% 

Μείωση 
επενδυτικών 

χρηματοδοτήσεων 
(ΣΑΤΑ) 75% 

Πίεση για 
πρωτοβουλίες 

αντιμετώπισης της 
κρίσης (φτώχια, 

κοινωνικός 
αποκλεισμός κλπ) 

Χρηματοδότηση 
των κοινωνικών 

δομών από ΕΣΠΑ 

Αναπτυξιακός 
ρόλος Τ.Α. 



Στόχος της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” είναι μια 
ανάπτυξη:  

Έξυπνη: 
αποτελεσματικότερες 

επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, την 

έρευνα & την 
καινοτομία.  

Βιώσιμη:  

μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών 

εκπομπών 
διοξειδίου του 

άνθρακα & σε μια 
πιο ανταγωνιστική 

βιομηχανία.   

Χωρίς 
αποκλεισμούς:  

με ιδιαίτερη 
έμφαση στη 
δημιουργία 

θέσεων εργασίας & 
στη μείωση της 

φτώχειας.  



ΕΣΠΑ 2014-2020     

A/A ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σύνολο 
Κοινοτικής 
Συνδρομής 

Εκτίμηση 
Δημόσιας 
Δαπάνης 

1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΤΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 3.646.378.290,48 4.557.972.863,100 

2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3.550.585.954,04 4.262.099.546,290 

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2.104.926.537,56 2.631.158.171,950 

4 ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 377.228.417,18 471.535.521,475 

5 ΠΕΠ 5.278.515.901,63 6.751.349.340,296 

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 317.612.062,97 391.994.442,433 

7 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.223.960.793,00 5.279.950.991,250 

8 ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 250.000.000,00 333.333.333,333 

9 Ταμείο Συνοχής Μεταφορές στο CEF (Ταμείο υποδομών ΕΕ 580.000.000,00 682.352.941,176 

10 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 231.700.000,00 289.625.000,000 

11 Πρόγραμμα  Απόρων  281.000.000,00 351.250.000,000 

  ΣΥΝΟΛΟ 20.8471.907.956,86 26.002.622.151,303 



 
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 



Ν. 4314/2014  ΕΣΠΑ 2014-2020 

Περιφερειακές επιτροπές Αναπτυξιακού σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την 
Τοπική αυτοδιοίκηση (24Α) 

Σε κάθε περιφέρεια με απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ και σύμφωνη γνώμη της ΕΝΠΕ 
συγκροτείται ΠΕΑΣ   

 1 εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ ως πρόεδρο της επιτροπής  

 2 μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ  

 Ι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 1 εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

 

Γνωμοδοτική επιτροπή με  

 «Διατυπώνει γνώμη προς την ΔΑ του ΠΕΠ σχετικά με την κατάρτιση και εξειδίκευσή του, με 
την διαδικασία εκπόνησης των προσκλήσεων και τα κριτήρια και την διαδικασία ένταξης των 
πράξεων που αφορούν  έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που 
εντάσσονται σε κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους Δήμους και ενημερώνεται από την 
ΔΑ για την πορεία υλοποίησης των πράξεων αυτών» 

 Μπορεί να διατυπώνει αντίστοιχες εισηγήσεις για τους άξονες προτεραιότητας ή τους 
ειδικούς στόχους ή τις κατηγορίες των δράσης αυτών που έχουν δικαιούχους δήμους και 
ενημερώνεται από αυτές για την πορεία  υλοποίησής τους 

 



Ν. 4314 /2014 ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δημιουργία παρακατάθεσης 1% των ΚΑΠ 

Για τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα δημιουργείται στο ΤΠΔ λογαριασμός 
παρακατάθεσης στο οποίο κατατίθενται το 1% των ΚΑΠ με σκοπό την κάλυψη 
των ποσών προς επιστροφή με βάση αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης  εις 
βάρος των ΟΤΑ. 

 

Διοικητική και διαχειριστική  ικανότητα δικαιούχων  

 Η αρχικής εκτίμηση της διοικητικής χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας διενεργείται από  την Δ..Α και την διαδικασία αξιολόγησης και πριν 
την ένταξη της πράξης και επιβεβαιώνεται μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης & επαλήθευσης καθ όλη την διάρκεια της πράξης. 

 Μέρος ή και σύνολο μπορεί να καλυφθεί μέσων της πιστοποίησης από τρίτους 
φορείς. 

 



ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 



Προτεραιότητες : 
- Στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης  
- Δράση για το κλίμα 

Πόροι : 
- 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  
 
 

Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  



Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
1. ΣΔΙΤ 

    Με τις ΣΔΙΤ επιχειρείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων ή στην 
παροχή 

    υπηρεσιών, με σκοπό όχι μόνο την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, αλλά και την αξιοποίηση, 
προς 

    όφελος των πολιτών, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, των 
ικανοτήτων 

    του να καινοτομεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά σύνθετα έργα.  
    Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής των ΣΔΙΤ είναι: 

 Δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων έργων και υπηρεσιών 
 Μεταβίβαση κινδύνων στους ιδιωτικούς φορείς 
 Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος 
 

α) Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ π.χ. : η διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, αυτοκινητόδρομοι, 
      αεροδρόμια, λιμάνια, θέσεις στάθμευσης, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές 
      υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα, ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, 

Γεωθερμία)  
      κ.α. 
 
β)  Έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας (Μη ανταποδοτικά) π.χ. δομές  
      εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κτίρια στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικές διευθύνσεις, 
      πυροσβεστικοί σταθμοί, έργα Τεχνολογίας, Πληροφορικής,  Επικοινωνιών (ΤΠΕ κ.α.). 
 
 

 



Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 Η σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου είναι μια σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με μια σύμβαση δημόσιου έργου, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό 
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο 
δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.  
 

  π.χ. Κατασκευή και παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ΟΤΑ : o ιδιώτης 
αναλαμβάνει την κατασκευή και εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ και αμείβεται απευθείας από τους χρήστες 
του χώρου στάθμευσης  

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤIΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣKEYHΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ με το σύστημα της αντιπαροχής για την κατασκευή 
πολιτιστικού κέντρου : Ο ιδιωτικός φορέας κατασκευάζει κτίριο/κτίρια επί του ακινήτου 
ιδιοκτησίας του ΟΤΑ. Στο δημόσιο φορέα παραμένει η κυριότητα επί του κτιρίου ή επιμέρους 
ορόφων, που προορίζονται για τη στέγαση του πολιτιστικού κέντρου. Ο ιδιωτικός φορέας 
αποκτά την κυριότητα επιμέρους διηρημένων  ιδιοκτησιών προς  αξιοποίηση από τον ίδιο για 
οποιαδήποτε χρήση. 

 
 



 
Δ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ J.E.S.S.I.C.A. 

 Μέσο Αξιοποίησης υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων 
για στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης 

 Mέσω νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη – μέλη η ευχέρεια να 
χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, που 
λαμβάνουν από την ΕΕ, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύσουν, 
υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα, που εντάσσονται στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 

 Επενδύσεις με μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων, μέσω 
Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης ή μέσω Ταμείων Χαρτοφυλακίου. 
 

 Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) είναι ταμεία που επενδύουν σε 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται 
σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  

 



Ε. 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 



ΣΤ. 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 



Ζ. 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 

  



Ζ. 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 ) 

 



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   

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 



Εκπόνηση μελετών - ωρίμανση έργων  

Επιλογή συγκεκριμένων έργων  

Αξιολόγηση δυνατοτήτων και ευκαιριών  

Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων – (επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου) 

Παρακολούθηση Τομεακών  Προγραμμάτων και Π.Ε.Π.  

Ενημέρωση ευαισθητοποίηση προσωπικού και αιρετών αναφορικά με την νέα προγραμματική περίοδο 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020  
Βήματα προετοιμασίας των Δήμων 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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