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Εισαγωγή

 Η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι συνυφασμένη με την αρχή της Επικουρικότητας που 
διέπει το σχεδιασμό των δράσεων και την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας οι πολιτικές και οι φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους ξεκινούν από το 
χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο και ανέρχονται στα υπερκείμενα επίπεδα μόνο όταν διαπιστώνεται ότι η πολιτική αυτή δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί από τα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης. 

 Τα επίπεδα διοίκησης είναι επάλληλα και συμπληρωματικά επίπεδα διοίκησης που το καθένα έχει 
τον ιδιαίτερο ρόλο και σημασία του στην αλυσίδα σχεδιασμού και υλοποίησης της δημόσιας 
πολιτικής. 

 Οι δράσεις που αναλαμβάνει το κάθε επίπεδο διοίκησης θεωρούνται συμπληρωματικές δράσεις που 
συντίθενται με βάση την αρχή της αποτελεσματικότητας αφού έχει αποδειχθεί ότι κάθε επίπεδο 
διοίκησης έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάληψη κάποιας δράσης και μπορεί να κάνει κάτι πολύ 
καλύτερα από κάποιο άλλο επίπεδο διοίκησης. 

 Επομένως η αρχή που διέπει τη δράση των δημοσιών φορέων και αποτελεί κατευθυντήριο οδηγό για 
την υλοποίηση των σύγχρονων πολιτικών είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που 
συνδέεται με τη δράση κάθε επιπέδου και φορέα διοίκησης. 
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Ο ρόλος της Τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι δυσκολίες ανταπόκρισης τα χαμηλής διοικητικής κλίμακας στην εκπλήρωση του ρόλου που θα της
αναλογούσε οφείλεται σε μια σειρά από λόγους που έχουν απασχολήσει όλους τους φορείς άσκησης
πολιτικής:

 Ο πρώτος παράγοντας που αναφέρεται συχνά είναι η συγκεντρωτικός χαρακτήρας της οργάνωσης
του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

• Παρά την γενική αναγνώριση του προβλήματος, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια
δεν φαίνεται να έχουν μεταβάλει σημαντικά τα χαρακτηριστικά της συγκεντρωτικής δομής της διοίκησης και του
κράτους τη συγκεντρωτική. Η Ελλάδα ως προς αυτή την παράμερο κατατάσσεται σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις
της κλίμακας συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, στις δημόσιες επενδύσεις με
ποσοστό που ανέρχεται μόλις στο 24%, έναντι 58,5 στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

• Το δεύτερο στοιχείο αφορά στο προσωπικό του δημόσιου τομέα. Η διοικητική αποκέντρωση συμβαδίζει και
αλληλοεπιδρά με την αποκέντρωση του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος του
προσωπικού του δημόσιου τομέα απασχολείται στην κεντρική διοίκηση και αυτό είναι προφανώς αποτέλεσμα της
συγκεντρωτικής δομής οργάνωσης το κράτους και της διοίκησης.
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Ο ρόλος της Τοπικής αυτοδιοίκησης

 Ο δεύτερος λόγος αφορά στο σύστημα διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ και των μηχανισμών διαχείρισης 
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

• Το σύστημα διοίκησης του ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται επίσης από συγκεντρωτισμό και πολύπλοκες διαδικασίες τόσο που το 
καθιστούν δύσχρηστο και μάλιστα όσο πιο μικρός είναι τελικός δικαιούχος τόσο πιο απόμακρος είναι με την 
δυνατότητα ανταπόκρισης στις διαδικασίες και στις απατήσεις αυτού του συστήματος

• Πολλές απόψεις τείνουν να επικαλούνται την εναρμόνιση του εθνικού και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου ως ένα 
από τους λόγους της πολυπλοκότητας του συστήματος. 

• Το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ ενσωματώνει κανονισμούς και διαδικασίες που απορρέουν από το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο και νόμους και ρυθμίσεις που απορρέουν από το εθνικό πλαίσιο. 

• Η εναρμόνιση αυτών των συστημάτων δημιουργεί δυσκολίες που οδηγούν στην πολυπλοκότητα και την ακύρωση της 
συμμετοχής δρώντων που δεν έχουν μεγάλη διαχειριστική επάρκεια. Παρότι αναγνωρίζονται τα θετικά του στοιχεία, 
η  απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης αποτελεί μια από τις προτάσεις που διατυπώνει η Έκθεση του ΟΟΣΑ 
(2020). 

 Τρίτον, δομικές αδυναμίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που πηγάζουν τόσο από την έλλειψη 
προσωπικού όσο και από την έλλειψη πόρων ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες αυτές στις 
απαιτήσεις. 
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Το διεθνές πλαίσιο
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Δαπάνες για Επενδύσεις ως Ποσοστό των Κυβερνητικών 
Δαπανών για Επενδύσεις (Χώρες–Μέλη ΟΟΣΑ, 2017)

Δαπάνες για Προσωπικό ως Ποσοστό των Κυβερνητικών 
Δαπανών για Προσωπικό (Χώρες–Μέλη ΟΟΣΑ, 2017)
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Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

 Στόχοι Πολιτικής: Oι επενδύσεις της νέας Πολιτικής Συνοχής κατευθύνονται σε πέντε Στόχους Πολιτικής. Ένα 
σύστημα πέντε στόχων αντικαθιστά τους 11 Ειδικούς Στόχους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδους. 

 Σε κάθε Στόχο αντιστοιχίζονται ειδικοί στόχοι, συνολικά 30 Ειδικοί Στόχοι αντικαθιστούν τις 60 επενδυτικές 
προτεραιότητες της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
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ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού.

ΕΤΠΑ

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

ΕΤΠΑ / ΤΣ

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων»
ΕΤΠΑ

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων.

ΕΤΠΑ/ΕΚΤ

5.  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και 

μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. ΕΤΠΑ

i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 

και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές 

περιοχές· 

ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 

και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των 

παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
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EUROPEAN TERRITORIAL AGENDA 2030: “A FUTURE FOR ALL PLACES

ΔΙΚΑΙΗ ΕΥΡΩΠΗ

προοπτικές για όλες τις περιοχές και όλους τους

ανθρώπους με μείωση των ανισοτήτων σε τομείς

όπως:

 Ποιότητα Ζωής

 Υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος

 Δημογραφικές και Κοινωνικές Ανισότητας

 Ψηφιοποίηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

 Απασχόληση και Οικονομική Ανάπτυξη

 Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ περιοχών

 Παγκόσμια Ενσωμάτωση

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

Απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις που

δημιουργούνται στις προοπτικές βιώσιμης

ανάπτυξης και στην κλιματική αλλαγή

 Κλιματική Αλλαγή

 Απώλεια βιοποικιλότητας και κατανάλωση του
εδάφους

 Ποιότητα Αέρα, Εδάφους και Υδάτων

 Ασφαλής, οικονομική βιώσιμη ενέργεια

 Δίκαιη Μετάβαση

 Φύση, Φυσικό Τοπία και Πολιτιστική Κληρονομιά

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές 7



EUROPEAN TERRITORIAL AGENDA 2030: “A FUTURE FOR ALL PLACES

ΔΙΚΑΙΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΗ: εξισορροπημένη χωρική ανάπτυξη που αξιοποιεί την διαφορετικότητα της Ευρώπης 

 Ενθαρρύνονται οι γειτονιές, οι κοινότητες, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες οι Περιφέρειες και οι Χώρες – Μέλη να συνεργαστούν για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας, ζωής και επιχειρηματικότητας σε όλες τις περιοχές, καθώς και για την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας, της 
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη.

 Προώθηση μοντέλων πολυκεντρικής ανάπτυξης που δημιουργούν ένα ρόλο για κάθε τόπο, μέσω του σχεδιασμού της πολιτικής σε όλα τα
επίπεδα.

 Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης που υπερβαίνουν την ομοιογενή αντιμετώπιση όλων των περιοχών και 
απευθύνονται στους συγκεκριμένους περιορισμούς που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες και συνεργατικές 
προσεγγίσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, λιγότερες ανισότητες μεταξύ των περιοχών

 Διάλογος με τους φορείς λήψης αποφάσεων στις πόλεις κάθε μεγέθους προκειμένου να εφαρμόσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση 
πολυεπιπίπεδης διακυβέρνησης, η οποία εμπλέκει πρόσωπα από διαφορετικά επίπεδα της διοίκησης, και ιδιαίτερα από το τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και εκπροσώπους των τομέων πολιτικής και κοινωνικές ομάδες.

 Οι φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε μακροπρόθεσμες, χωρικά 
εστιασμένες πολιτικές και να δημιουργήσουν βιώσιμες και λειτουργικές σχέσεις με τις γειτονικές περιοχές τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΑ: Εργασία και κατοικία Living and working across national borders

 Ανάληψη δράσης για την δημιουργία σταθερής διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε μακροπεριφερειακό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. 

 Στρατηγικές συνεργασίες μέσω του Interreg, του Horizon, των Ευρωπαϊκών Δικτύων Χωρικής Συνεργασίας (European Groupings of Territorial
Cooperation, EGTC), του Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής, των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών. 

 Ο διασυνοριακός προγραμματισμός και η σύναψη νομικών διασυνοριακών συμφωνιών, είναι παραδείγματα προσεγγίσεων που διευκολύνουν τη 
συνεργασία με διοικητικών περιοχών που υπερβαίνουν τα συνήθη έργα συνεργασίας. 

 Εντατικοποίηση του διαλόγου με φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, προκειμένου να συντονίζουν εθνικές τομεακές 
πολιτικές μεταξύ κρατών και να περιορίσουν υφιστάμενα εμπόδια για τη συνεργασία.
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EUROPEAN TERRITORIAL AGENDA 2030: “A FUTURE FOR ALL PLACES

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Καλύτερα οικολογικά μέσα διαβίωσης, κλιματικά ουδέτερες πόλεις και Περιφέρειες

• Ανάπτυξη λύσεων που στηρίζονται στο περιβάλλον, πράσινες και γαλάζιες υποδομές που συνδέονται με οικοσυστήματα και προστατευόμενες

περιοχές στον χωροταξικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της γης και σε άλλες πολιτικές.

• Σεβασμός των φυσικών ορίων των Ευρωπαϊκών πόρων και βελτίωση της προσαρμοστικότητας περιοχών που πλήττονται από την κλιματική

αλλαγή.

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων για προστασία, αποκατάσταση και

επαναχρησιμοποίηση (δομημένο περιβάλλον, μέσα διαβίωσης, υλικοί και άυλοι πολιτιστικοί πόροι), μέσω των εργαλείων της Πολιτικής Συνοχής,

της Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη, τον χωροταξικό σχεδιασμό και κάθε άλλο εργαλείο που αφορά στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ισχυρές, βιώσιμες τοπικές οικονομίες σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης

• Ενίσχυση της μετάβασης της Ευρώπης σε μία κυκλική οικονομία και η ανάπτυξη διαδικασιών βιομηχανικής συμβίωσης με βάση τον τόπο,

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη χρήση του εδάφους και της γης.

• Ενίσχυση της ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών για την κυκλική οικονομία, σε σύνδεση με τις τοπική και τη διεθνή οικονομία

• Ενθάρρυνση των προσπαθειών ενίσχυσης των ικανοτήτων καινοτομίας σε όλες τις Περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων τοπικών στρατηγικών για

την ενεργειακή μετάβαση και των σχετικών μέτρων στους τομείς των κτιρίων, των μεταφορών και της βιο-οικονομίας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη ψηφιακή και φυσική συνδεσιμότητα σε όλες τις περιοχές

• Διάλογος σχετικά με την ανάγκη επαρκούς πρόσβασης σε σταθερά και κινητά δίκτυα υψηλής ταχύτητας σε όλες τις περιοχές και την ανάγκη για

ψηφιακές υποδομές με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και χαμηλό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

• Περαιτέρω βελτίωση των δεσμών μεταξύ του Περιφερειακού Σχεδιασμού και της ανάπτυξης των Διευρωπαϊκών Δικτύων. Σύνδεση των πόλεων με

μεγάλους κόμβους μεταφορών για την υποστήριξη των διεθνών εμπορικών συνδέσεων και των ευκαιριών τοπικής ανάπτυξης.

• Ανάγκη διερεύνησης νέων κοινωνικών και περιβαλλοντικών μοντέλων τοπικής και περιφερειακής κινητικότητας. Ο σχεδιασμός των μεταφορών θα

πρέπει να συνεργάζεται για την πολυτροπική και φιλική προς το περιβάλλον προσβασιμότητα εντός και εκτός των αστικών κέντρων.
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Μορφές συμμετοχής των Δήμων 

 Τελικοί δικαιούχοι

 Χωρική ανάπτυξης - Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις 
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Νομικές Δεσμεύσεις ανά ταμείο. Συμμετοχή Δήμων και Δημοτικών δομών (Νοέμβριος 2020)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Συμμετοχή στο Γενικό σύνολο
ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΤΣ ΜΠΒ-ΙΙ ΠΑΝ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 0,4% 0,0% 0,4%

2 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 18,5% 18,9% 18,7%

3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 0,0% 0,0% 0,0%

4 Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 0,0% 0,0% 0,0%

5 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 26,3% 28,2% 26,8%

6 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 14,2% 19,5% 15,9%

7 ΠΕΠ Θεσσαλίας 14,4% 23,3% 17,1%

8 ΠΕΠ Ηπείρου 19,9% 28,7% 21,9%

9 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 52,9% 34,0% 47,7%

10 ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 41,4% 32,5% 39,8%

11 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 12,2% 28,0% 17,6%

12 ΠΕΠ Πελοποννήσου 20,8% 7,6% 16,5%

13 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 33,5% 19,3% 30,5%

14 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 37,3% 26,4% 35,7%

15 ΠΕΠ Κρήτης 33,5% 22,8% 30,1%

16 ΠΕΠ Αττικής 10,0% 16,8% 12,4%

17 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 35,5% 31,0% 34,1%

20 Τεχνική Βοήθεια 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

21 Ελλάδα-Κύπρος 5,3% 5,3%

22 Interreg V-A Greece-Bulgaria 10,5% 10,5%

23 Ελλάδα-Ιταλία 3,0% 3,0%

24 IPA CBC Greece – The  former Yugoslav Republic of Macedonia 22,9% 22,9%

25 Interreg IPA II Cross-Border Cooperation programme Greece – Albania 

2014-2020 18,6% 18,6%

26 Βαλκάνια-Μεσόγειος 9,5% 15,4% 10,6%

Γενικό Άθροισμα 9,3% 5,9% 18,0% 20,0% 0,0% 9,3%
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Δείκτες συμμετοχής δήμων και δημοτικών δομών στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2014‒2020

(Νοέμβριος 2020)

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές

Πηγή: ΟΠΣ (15/11/2020), ιδία επεξεργασία
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Επιλέξιμες δαπάνες και ποσοστό νομικών δεσμεύσεων σε προγράμματα των Δήμων και Δημοτικών δομών
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Πληρωμές σε προγράμματα των Δήμων και Δημοτικών δομών

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές 14



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, για τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής

Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ έχουν κατανεμηθεί συνολικά 1.076,4 εκ. €. Σύμφωνα με τα

στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, στην χώρα υλοποιούνται:

 Τριάντα επτά (37) στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ, οι οποίες συγκεντρώνουν προϋπολογισμό 702,5
εκ. €.

 Δέκα πέντε (15) ΟΧΕ εκτός ΒΑΑ, συνολικού προϋπολογισμού 347,4 εκ. €

 Δέκα έξι (16) ΤΑΠΤοΚ, συνολικού προϋπολογισμού 26,5 εκ. €.

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές 15



Συμμετοχή Δήμων και Δημοτικών δομών στις στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης ανά κατηγορία ΟΤΑ

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές

Oμαδοποιηση Κλεισθένη Νομικές

δεσμεύσεις/ 

Επιλέξιμες

δαπάνες

Πληρωμές/ 

Νομικές

δεσμεύσεις

Μερίδιο στο σύνολο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ 

ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

4/3. 5/4. 6 7 8 9

ΒΑΑ Κ1 Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων 26,5% 27,8% 34,9% 34,5% 33,7% 41,1%

Κ2 Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι 

Πρωτεύουσες

16,9% 30,4% 46,8% 47,6% 29,5% 39,4%

ΒΑΑ Άθροισμα 20,9% 29,0% 81,8% 82,1% 63,2% 80,5%

ΟΧΕ Κ2 Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι 

Πρωτεύουσες

37,4% 39,6% 11,7% 11,4% 13,9% 17,1%

Κ3 Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι 2,4% 0,0% 14,1% 14,2% 1,1% 0,0%

Κ4 Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί 

Δήμοι

0,0% 2,3% 2,4% 0,0% 0,0%

Κ5 Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι 10,5% 39,3% 2,5% 2,5% 0,9% 1,1%

ΟΧΕ Άθροισμα 16,0% 36,8% 30,6% 30,5% 15,9% 18,1%

ΤΑΠΤοΚ Κ2 Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι 

Πρωτεύουσες

11,9% 0,0% 20,1% 20,0% 6,4% 0,0%

Κ3 Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0%

ΤΑΠΤοΚ Άθροισμα 11,2% 0,0% 21,3% 21,3% 6,4% 0,0%

Γενικό Άθροισμα 20,2% 29,7% 66,0% 66,0% 47,0% 54,0%

16



Επισκόπηση των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ποσά Νομικές

δεσμεύσεις/ 

Επιλέξιμες

δαπάνες

Πληρωμές/ 

Νομικές

δεσμεύσειςΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ 

ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΝ 

ΔΔ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ 

ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ 

ΔΔ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ)

1 2 3 4 5 4/3 5/4

ΒΑΑ 415.770.067,87 112.323.197,69 406.178.005,08 110.487.516,26 25.163.079,61 27,2% 22,8%

ΟΧΕ 166.396.901,41 50.569.842,19 164.915.643,95 50.569.842,19 16.332.228,04 30,7% 32,3%

ΤΑΠΤοΚ 14.426.148,08 5.341.679,36 14.412.686,66 5.334.190,60 1.512.262,44 37,0% 28,4%

Γενικό 

Άθροισμα 596.593.117,36 168.234.719,24 585.506.335,69 166.391.549,05 43.007.570,09 28,4% 25,8%
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Επιλέξιμες δαπάνες και ποσοστό νομικών δεσμεύσεων σε προγράμματα BAA-OXE των Δήμων και 
Δημοτικών δομών
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ΣΥΝΟΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Οι παρεμβάσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη για την νέα προγραμματική περίοδο στην Ελλάδα, εντάσσονται στο
πλαίσιο της υλοποίησης του Στόχου Πολιτικής 5 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 Σύμφωνα με την συνοπτική παρουσίαση του υπό έγκριση Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-27)
ο Στόχος Πολιτικής 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών
πρωτοβουλιών» θα περιλάβει τις ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές με την αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων
ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ που θα εφαρμοστούν σε περιοχές που θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια που θα προσδιοριστούν
από τις εθνικές αρχές και θα αναφερθούν στα Προγράμματα.

 Ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν οι επιλέξιμες περιοχές είναι:

• η συνάφεια με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ο πληθυσμός, η διοικητική, αναπτυξιακή και λειτουργική σημασία του,
το επίπεδο εξυπηρέτησης βασικών αναγκών του πληθυσμού, η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων, οι
περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή κλπ.

 Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιοχών θα λαμβάνει υπόψη το χωρικό πρότυπο και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις
του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα προκύπτει μετά από έγκαιρη και εκτενή
διαβούλευση μεταξύ των συντελεστών κάθε περιοχής.

 Η επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα αναφέρεται στα Προγράμματα ή θα γίνει κατόπιν διαδικασίας ανοικτής
πρόσκλησης και αξιολόγησης κατά την υλοποίηση ή κατόπιν ανάλυσης για τον προσδιορισμό των περιοχών ή κριτηρίων
επιλογής τους.

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές 19



ΣΥΝΟΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ως αστικές περιοχές νοούνται:

 Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια

 Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και με πληθυσμό > 50.000 κατοίκων.

 Πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, με σημαίνοντα λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λόγω ιδιαίτερης μορφολογίας θα δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη των αγροτικών, παράκτιων και των απομακρυσμένων περιοχών, επιδιώκοντας έτσι την ομαλή

σύνδεσή τους στον εθνικό παραγωγικό και οικονομικό χάρτη μέσω ήπιας ανάπτυξής τους. Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη κοινοτήτων αλιείας και

υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
Επιδιώκεται κατά προτεραιότητα η άρση της γεωγραφικής απομόνωσης, η αειφόρος ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και η διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών

διαβίωσης. Για την επίτευξη αυτών δίνεται έμφαση στις επενδύσεις στις υποδομές - ιδιαίτερα λιμενικές - (που δεν προτεραιοποιούνται από το ΣΠ3) για τη

διασύνδεση μεταξύ των νησιών, και την εφαρμογή ολιστικών παρεμβάσεων που προωθούν την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, την

τοπική επιχειρηματικότητα και την ανάδειξή τους ως τουριστικών προορισμών.

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Η συνεργασία διαπεριφερειακών ή τοπικών περιοχών που παρουσιάζουν λειτουργική/χωρική συνέχεια έχει στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων

αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ενδυνάμωση της ενιαίας πολιτισμικής

ταυτότητας.

Και για τους τέσσερις παραπάνω τύπους περιοχών προβλέπεται κατά κανόνα μίγμα παρεμβάσεων σε τομείς όπως:

 Υποδομές, Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα, Οικονομική Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, αντιμετώπιση Κοινωνικών Ανισορροπιών
Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τέσσερις κατηγορίες περιοχών
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Διαδικασίες Προετοιμασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για την Αξιοποίηση Πόρων του ΕΣΠΑ

1. Ενημέρωση–ευαισθητοποίηση αιρετών και στελεχών σχετικά με 
την νέα προγραμματική περίοδο–Ορισμός αρμόδιων υπηρεσιών

• Ενημέρωση–κινητοποίηση των αιρετών και των αρμόδιων στελεχών του Δήμου, 
σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο με την συμμετοχή τους σε ημερίδες 
ενημέρωσης και τη συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και την 
Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Π.Ε.Α.Σ.).

• Ο Δήμαρχος ορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα έχουν την ευθύνη των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Υπηρεσία Προγραμματισμού, Τεχνική
Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, ΔΕΥΑ κ.λπ.), οι οποίες πρέπει να συνεργάζονται
με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που θα έχει την οικονομική διαχείριση
όλων των έργων.

2. Παρακολούθηση της εξειδίκευσης των Τομεακών και των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

• Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι σκόπιμο να μελετήσουν όλα τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τα 
έργα και τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτά κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014–2020 και στη συνέχεια να παρακολουθούν την 
εξειδίκευσή τους, ιδιαίτερα δε των Π.Ε.Π.

3. Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων–Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Δήμου

• Ο Δήμος θα πρέπει να διαθέτει συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της 
περιοχής τους και αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων και έργων. Προϋπόθεση γι’ 
αυτά είναι η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2020–
2023. Η ύπαρξη Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να συμβάλει στην σωστή 
τεκμηρίωση των έργων και δράσεων του Δήμου.

4. Αξιολόγηση Δυνατοτήτων και Ευκαιριών

• Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 
και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα Επιχειρησιακά προγράμματα, ο 
Δήμος μπορεί να αξιολογήσει τις ευκαιρίες της προγραμματικής περιόδου 2021–
2027.

Ψυχάρης Ι: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές

5. Επιλογή συγκεκριμένων έργων και δράσεων

• Με βάση τα παραπάνω είναι σημαντικό ο Δήμος να επιλέξει συγκεκριμένα 
έργα και δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στη νέα 
προγραμματική περίοδο. Ο Δήμος διασφαλίζει τη διαχειριστική ικανότητά 
του για την κατηγορία πράξεων που θα υποβάλλει σχετικά τεχνικά δελτία.

6. Εκπόνηση μελετών–Ωρίμανση έργων

• Μετά την επιλογή συγκεκριμένων έργων προς ένταξη διερευνάται το 
επίπεδο ωρίμανσης τους. Ο Δήμος θα πρέπει να προγραμματίσουν με 
ακρίβεια την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την εξασφάλιση των 
απαιτούμενων δανειοδοτήσεων και να προετοιμάσουν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή προτάσεων.

7. Παρακολούθηση προσκλήσεων από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα

• Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Υπηρεσία Προγραμματισμού, Τεχνική 
Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, ΔΕΥΑ κ.λπ.) οφείλουν να παρακολουθούν 
τις προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

8. Υποβολή προτάσεων

• Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενδεχομένως και με την κατάλληλη 
τεχνική υποστήριξη, συμπληρώνουν τα αναγκαία ΤΔΠ και τα υποβάλουν 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

9. Παρακολούθηση διαδικασιών αξιολόγησης και ένταξης των 
πράξεων

• Ο Δήμος σε αυτή την φάση παρακολουθεί την διαδικασία αξιολόγησης και 
είναι σε ετοιμότητα για την παροχή κάθε διευκρίνησης ή πρόσθετου 
στοιχείου που πιθανόν να ζητηθεί από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης.

10. Υλοποίηση των έργων και των δράσεων
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Ροή διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
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Δ.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Δ.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ

Δ.01.01 Διάγνωση αναγκών -
Κατάρτιση Ετήσιου 

Προγράμματος 

Δ.02.01 Καθορισμός Απαιτήσεων 
Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων 

- Ετήσιο Πρόγραμμα 

Ε.02.01.02 Προδιαγραφές 
Έργου - Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών ωρίμανσης

- Απόφαση ορισμού 
υπεύθυνου έργου / 

Ομάδας σχεδιασμού & 
ωρίμανσης έργου 

Ένταξη Έργου σε 

ΕΠ

Δ.02.05 Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων 
για την υλοποίηση του Έργου 

Δ.03.01 Προετοιμασία και 
Διενέργεια Διαγωνισμού – 
Αξιολόγηση Προσφορών – 

Υλοποίηση με ίδια μέσα
Δ.04.01 Έλεγχος 

Προόδου του Έργου και 
Παρακολούθηση 

Χρονοδιαγράμματος

Δ.04.02 Διαχείριση 
προβλημάτων και αλλαγών 

– Τροποποιήσεις 
συμβάσεων – Διαχείριση 

κινδύνων

Δ.03.02 Χειρισμός Ενστάσεων 
- Προσφυγών 

Δ.03.03 Ολοκλήρωση 
Διαγωνισμού – Υπογραφή 
Σύμβασης - Τροποποίηση 

Σύμβασης

Δ.05.01 Τήρηση 
Λογιστικών Υποχρεώσεων 
Συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων - Τήρηση 
Λογιστικού Συστήματος

Δ.05.02 Εκκαθάριση 
δαπάνης και διεκπεραίωση 

πληρωμών

Ε.02.01.01 Πίνακας 
Απαιτήσεων Ωρίμανσης 

Έργου 

- Απόφαση ανασυγκρότησης και 
αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου 
- Αναφορά ή Έκθεση εξέλιξης 

χρονοδιαγράμματος
- Απόφαση έγκρισης και 

αναμόρφωσης ΣΥΕ
- Υπόδειγμα ημερολογίου έργου για 

τα τεχνικά έργα
- Τυποποιημένα έντυπα / 

πρωτόκολλα 
- Δελτία δήλωσης δαπανών και 

παρακολούθησης προόδου έργου

Ε.03.01.01 Σχέδιο απόφασης 
υλοποίησης με ίδια μέσα

- Απόφαση ΔΣ για τον τρόπο 
υλοποίησης 

- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού
- Απόφαση συγκρότησης επιτροπών

- Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης 
διαγωνισμού

- Πρότυπα διακηρύξεων δημοσίων 
έργων

- Τεύχος διακήρυξης
- Πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού

Δ.04.03 Διαχείριση και 
Διασφάλιση Ποιότητας 

Έργων

Δ.04.04 Έλεγχος και 
Παραλαβή Φυσικού 

Αντικειμένου – 
Ολοκλήρωση Έργου

- Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 
- Εντολή πληρωμής 
- Γραμμάτιο Είσπραξης

Δ.01.02 Παρακολούθηση και 
τροποποίηση Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης

Ε.01.01.01 Ανάγκες 
Έργων 

Δ.02.02 Εκπόνηση απαιτούμενων 
μελετών 

- Πρόγραμμα Ποιότητας 
Μελέτης

- Φύλλα επίβλεψης ανά 
κατηγορία έργου  

Δ.02.03 Διασφάλιση απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων - κυριότητας 

ακινήτων κ.α 

- Αναφορά προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 

έργων 

Δ.02.04 Σχεδιασμός Υλοποίησης 
Έργου 

Ε.02.04.02 Μητρώο Καταγραφής 
Κινδύνων

- Σχέδιο Υλοποίησης Έργου
- Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου

- Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου
- Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων 

- Αίτηση Χρηματοδότησης
- Τεχνικό Δελτίο Πράξης
- Υποδείγματα Εντύπων 

- Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων - Προσφυγών

- Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 
Εξέτασης Ενστάσεων - Προσφυγών

- Έκθεση επισήμανσης 
προβλημάτων – 

προτάσεων επίλυσης
- Τροποποιημένο ΤΔΠ

- Πρόγραμμα Ποιότητας 
Έργου

- Πρόγραμμα Δοκιμών, 
Ελέγχων & Παραλαβής 

Έργου

- Τυποποιημένα έντυπα / 
πρωτόκολλα 
- Έκθεση Ολοκλήρωσης 
Πράξης

- Απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού

- Πρότυπα σχέδια συμβάσεων 
του Δήμου

- Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
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Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
Συμβολή στη Διαδικασία Σχεδιασμού

 Οι Περιφέρειες

• Είναι αρμόδιες για τον παράλληλο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ε.Π.Α. (Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης) που σήμερα φαίνεται να κυριαρχεί στις επιλογές της και να επιβαρύνει
σημαντικά τις βασικές της υπηρεσίες.

• Οι υπηρεσίες τους χρειάζονται υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους.

• Φαίνεται να υλοποιεί σημαντικό π/υ έργων γεφυρών ή μεταφερόμενων.

• Ο στρατηγικός της ρόλος ως φορέας προγραμματισμού της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτεί
ενδυνάμωση (απορρίμματα, RIS, φυσικό περιβάλλον, κλιματική αλλαγή κ.λπ.)

• Καλείται να ασκήσει επιπλέον ρόλους στον τομέα της Επιχειρηματικότητας ως ΕΦΔ, στην RIS ως
μηχανισμός παρακολούθησης και ευαισθητοποίησης, ως φορέας εφαρμογής ΟΧΕ, ως φορέας
παρακολούθησης στρατηγικών για την απασχόληση, την κοινωνική παρέμβαση κ.α.

• Οι οργανωτικές και διοικητικές προσαρμογές που θεωρούνται αναγκαίες μπορούν να στηριχθούν
από νέες θεσμικές πρωτοβουλίες ή ακόμα και την Τ.Β του προγράμματος.
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Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
Συμβολή στη Διαδικασία Σχεδιασμού

 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς τους (Ι)

• Συμμετέχουν με το μεγαλύτερο μερίδιο στην υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π. τόσο σε επίπεδο
π/υ. όσο και σε αριθμό έργων.

• Οι μικροί (μεσαίοι νησιωτικοί) Δήμοι έχουν μεγάλες δυσκολίες στον σχεδιασμό, την ωρίμανση και
την υλοποίηση και απαιτούν ενίσχυση από κεντρικούς ή επικουρικούς μηχανισμούς.

• Οι πολύ μικροί Δήμοι είναι εξαιρετικά αδύναμοι και είτε στηρίζονται στις προγραμματικές
συμβάσεις με Περιφέρεια και όμορους δήμους είτε επιζητούν υποστήριξη από κεντρικούς ή
επικουρικούς μηχανισμούς.

• Στην νέα Προγραμματική Περίοδο οι ΟΧΕ / ΒΑΑ θα έχουν σημαντική βαρύτητα και επομένως οι
απαιτήσεις για την ουσιαστική συμμετοχή των ΟΤΑ θα αυξηθούν.

• Επιπλέον καθώς οι στρατηγικές για κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση, κοινωνική παρέμβαση θα
ενισχυθούν, απαιτούν επαναπροσανατολισμό υπηρεσιών και πολιτικών οργάνων, οργανωτικές
και διοικητικές προσαρμογές και τεχνική υποστήριξη.

• Ο ρόλος των ΟΤΑ στον σχεδιασμό αν και έχει αντικειμενικά υποβαθμιστεί, παραμένει σημαντικός
και απαιτεί αναβάθμιση των λειτουργιών στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
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Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
Συμβολή στη Διαδικασία Σχεδιασμού

 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς τους (ΙΙ)

• Οι υπηρεσίες Προγραμματισμού θα πρέπει να διαθέτουν σαφή ιεράρχηση των στόχων του ΟΤΑ

προκειμένου να παρακολουθούν και να αξιολογούν την συνάφεια των προκηρύξεων που θα είναι

πολλές και σημαντικές το 21/27 από πολλά χρηματοδοτικά μέσα.

• Οι φορείς των ΟΤΑ θα πρέπει να ενδυναμωθούν και να αναπτυχθούν συνεργασίες, ειδικά στα

ζητήματα των απορριμμάτων, της κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής παρέμβασης κ.α. Ιδιαίτερη

σημασία πρέπει να δοθεί στις εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν ρόλο ΕΦΔ σε περιοχές εφαρμογής

ΤΑΠΤΟΚ.

• Είναι ανάγκη να ενδυναμωθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και ειδικά τα τμήματα μελετών και

επίβλεψής έργων, αλλά και να ενδυναμωθούν οι συνεργασίες τόσο μεταξύ των συναρμόδιων

Δ/νσεων και Τμημάτων όσο και με τις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων φορέων η των

υποστηρικτικών μηχανισμών.

• Ειδικά για ΟΤΑ που δεν έχουν ΔΕΥΑ είναι ανάγκη να εξεταστεί η επιλογή ενίσχυσης των

λειτουργιών στους τομείς διαχείρισης πόσιμου νερού και λυμάτων.
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Σύνοψη - Προτάσεις 

 Με βάση την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που αποτελεί την κατευθυντήριο αρχή για την

διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και Δήμοι, θα

πρέπει να αναχθούν σε βασικούς δρώντες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων της

πολιτικής συνοχής.

 Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει τόσο από τη φιλοσοφία του σχεδιασμού και υπαγορεύεται από την θεωρία

της δημόσιας πολιτικής και την πρακτική που έχει επικρατήσει σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια.

 Η πολιτική συνοχής πρέπει να εξειδικεύεται σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα. Οι μητροπολιτικές περιοχές

αποτελούν μια πολύ ειδική χωρική ενότητα καθώς εκεί συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος πληθυσμού,

οικονομικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων εφαρμογών.

 Ωστόσο, όλοι οι Δήμοι, αστικοί, ορεινοί και νησιωτικοί πρέπει να συμμετέχουν στον αναπτυξιακό

σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής

 Στρατηγικοί στόχοι της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 είναι οι Δήμοι:

• να καταστούν εταίροι του αναπτυξιακού σχεδιασμού

• να αναβαθμίσουν τη διοικητική τους ικανότητα στην ωρίμανση και διαχείριση έργων

• να αξιοποιήσουν μεγαλύτερο μέρος των διατιθέμενων πόρων

• να συμμετέχουν σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ όπως το Ταμείο Ανάκαμψης
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Σύνοψη - Προτάσεις 

Με βάση την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που αποτελεί την κατευθυντήριο αρχή για την
διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και Δήμοι, θα
πρέπει να αναχθούν σε βασικούς δρώντες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων της
πολιτικής συνοχής:

1. Διασφάλιση ρήτρας συμμετοχής των δήμων σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
 Εισαγωγή ρήτρας τοπικότητας σε όλα τα προγράμματα και δράσεις του ΕΣΠΑ, δηλαδή ένα μέρος των προγραμμάτων να αφορά αποκλειστικά τους

Δήμους. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών προβλέπεται ελάχιστη ποσόστωση αξιοποίησης των πόρων του ΕΤΠΑ σε δράσεις βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης (5% στο ΕΣΠΑ 2014‒2020 & 8% στο ΕΣΠΑ 2021‒2027 ), ενώ το 1/3 των πόρων του ΕΣΠΑ 2021‒2027 θα περάσει στις περιφέρειες. Χρειάζεται
να υπάρξει αντίστοιχη εξειδίκευση της πολιτικής σε επίπεδο δήμων σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.

2. Συμμετοχή των δήμων στο σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 Οι Δήμοι θα πρέπει να γίνουν εταίροι του σχεδιασμού και όχι μόνο τελικοί δικαιούχοι. Σταδιακά, θα πρέπει να προβλέπεται η ισότιμη συμμετοχή των

δήμων σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Το πρώτο βήμα που προτείνεται να γίνει είναι η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής γνωμοδότησης των δήμων
κατά την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιληφθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο η υποχρέωση αποστολής των
προτάσεων των δήμων στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Π.Ε.Α.Σ.) κατά την κατάρτιση της συνολικής πρότασης του
σχεδίου του ΕΠ προς την Επ.ΠΑ.

3. Ενίσχυση καινοτόμων δράσεων σε όλους του Δήμους της χώρας
 Οι Δήμοι θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά στην εισαγωγή καινοτόμων μορφών οργάνωσης και παροχής τοπικών δημόσιων

αγαθών. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει αν δοθεί σε προγράμματα και δράσεις για τις Έξυπνες Πόλεις, την ενέργεια, το Περιβάλλον και τις
μεταφορές. Η εισαγωγή της αρχής της μηδενικής ρύπανσης και «μηδενικά απορρίμματα» να ξεκινήσει από τους Δήμους.

4. Χρηματοδότηση για την άμεση Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων δήμων
 Αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των δήμων στο ΕΣΠΑ είναι ο τεκμηριωμένος ετήσιος προγραμματισμός. Τα σχέδια των δήμων

θα προβλέπεται να γίνουν με πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών
συμβούλων/προσωπικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
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Σύνοψη - Προτάσεις (II)

5. Λειτουργία Task force στο Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ
 H Task force θα έχει ως αρμοδιότητα τον εντοπισμό προβλημάτων στην εφαρμογή των προγραμμάτων χωρικής εξειδίκευσης και στην υποστήριξη των

φορέων στην υλοποίηση των έργων.

6. Απόδοση πλήρους ιδιοκτησίας των ΟΧΕ στους Δήμους
 Οι ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ αποτελούν τα κατεξοχήν εργαλεία χωρικής ανάπτυξης και πλέον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να περάσουν στη πλήρη

δικαιοδοσία των δήμων. Tα εδαφικά εργαλεία που εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 5, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές
αναπτυξιακές στρατηγικές, που θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Επίσης, ο Κανονισμός
αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

7. Δημιουργία δικτύου ΟΧΕ-ΒΑΑ στην ΚΕΔΕ
 Δημιουργία ενός εθνικού Φορέα διαβούλευσης και συντονισμού των παρεμβάσεων ειδικά για τις ΟΧΕ-ΒΑΑ με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων

και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).

8. Δημιουργία νέων ΟΧΕ και νέων δομών διαχείρισης ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ
 Τα χωρικά εργαλεία πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Στόχος θα πρέπει να είναι όλοι οι Δήμοι να αξιοποιήσουν τουλάχιστον ένα εργαλείο χωρικής

ανάπτυξης.

 Παράλληλα, απαιτείται η ενθάρρυνση δημιουργίας νέων δομών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαχείρισης των ΟΧΕ-ΒΑΑ (ή νέων φορέων ή
εξειδικευμένων δομών σε υφιστάμενους), με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων εφαρμογής. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υποστηριχθούν και από
τη Τεχνική Βοήθεια των ΠΕΠ.

9. Συντονισμός χωροταξικής πολιτικής και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 Η θεσμικά προβλεπόμενη συσχέτιση των Στρατηγικών Χωρικών Πλαισίων με τα Αναπτυξιακά Προγραμματικά Πλαίσια, καθώς και η δυνατότητα

προσαρμογής των Χωρικών Πλαισίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Στόχοι και οι επιδιώξεις των Αναπτυξιακών Στρατηγικών Πλαισίων μπορούν να
γίνουν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων. Η εκπόνηση θα μπορεί να γίνεται με πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων ή
εξειδικευμένου προσωπικού που θα χρηματοδοτείται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
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10. Στρατηγικό Σχέδιο για την Προτυποποίηση και Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας με την
αξιοποίηση ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α ́ και Β ́ βαθμού
 Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός νέου «Στρατηγικού Σχεδίου για την Προτυποποίηση και Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας με την αξιοποίηση

ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» ανάλογου αυτού που εφαρμόστηκε στο ΕΣΠΑ 2014‒2020 και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020.

 Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να εξεταστεί η επικαιροποίηση «Εγχειρίδιου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που
υλοποιούνται από ΟΤΑ». Η έκδοση Οδηγών μπορεί να γίνει σε συνεργασία με φορείς των δήμων και εξειδικευμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά
Ινστιτούτα

11. Αναβάθμιση διοικητικής ικανότητας δήμων
 Λεπτομερής καταγραφή των προβλημάτων που εντοπίζονται από τους Δήμους ως τελικοί δικαιούχοι και αναζήτηση των προσφορότερων μέσων για την

επίλυσή τους ανά κατηγορία Δήμου

12. Συμμετοχή του πληθυσμού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
 Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών, αιρετών και στελεχών των δήμων σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο με τη συμμετοχή τους σε

ημερίδες ενημέρωσης και τη συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Π.Ε.Α.Σ.) κρίνεται ως
ιδιαίτερα σημαντική δια την διαμόρφωση μια κουλτούρας διαλόγου και συνεργασίας σε ένα κοινό σκοπό.

13. Συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα ανάκαμψης
 Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας θα πρέπει γίνει σε επίπεδο δεκαετίας και να συμπεριλάβει οργανικά την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα

προγράμματα είτε αυτά αφορούν στο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Psycharis@panteion.gr
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