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Όταν σχεδίαζα τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ I», με ρωτούσαν κάποιοι τι όφελος θα προέκυπτε για 
τη χώρα και τους πολίτες, αν θα άλλαζε ουσιαστικά κάτι με τη διοικητική συνένωση 
κάποιων ξοφλημένων κοινοτήτων. Τους απαντούσα ότι, σύμφωνα με τη «λογική» της 
τρέχουσας ημιμάθειας σχετικά με την μετεξέλιξη των διοικητικών συστημάτων στον 

σύγχρονο κόσμο, ασφαλώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Τα ποτάμια θα συνέχιζαν να είχαν τον 
ίδιο ρου, τα αηδόνια στις όχθες θα συνέχιζαν το υπέροχο κελάηδισμα τους, τα βουνά θα 
ήταν αμετακίνητα και ο ήλιος θα είχε την ίδια πορεία από ανατολή προς δύση, κλπ. 

 
 

Σε όσους όμως αντιλαμβάνονταν ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται πρωτίστως από 
την ικανότητα προσαρμογής στις εξελίξεις του κόσμου όλου, τους απαντούσα ότι η 
μαγική φράση είναι «οι δυναμικές μιας νέας χωροταξίας». Τους εξηγούσα ότι η 

χωροταξία είναι κάτι διαφορετικό από απλές «πολεοδομικές ρυθμίσεις». Προσπαθούσα 
να πείσω πάνω στην αυτονόητη αλήθεια που οι Ευρωπαίοι την κατάκτησαν πολλές 
δεκαετίες πριν, ότι χωροταξία είναι «ο ολιστικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας», 
ότι είναι μία επιλογή βαθιά πολιτική, πολιτισμική και οικονομική και δευτερευόντως 
τεχνοκρατική, ότι η χωροταξία τέλος, δεν είναι ένα παρεμπίπτον ζήτημα στο σύστημα 
διακυβέρνησης, αλλά όλο το περιεχόμενο της ίδιας της διακυβέρνησης μιας χώρας. 

Αλ. Παπαδόπουλος 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωματική με τίτλο «Ο Αναπτυξιακός Ρόλος των Προγραμμάτων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ», επιχειρείται η παρουσίαση των 

προγραμμάτων και η συμβολή τους στη βιώσιμη οργανωμένη και ολοκληρωμένη 

τοπική ανάπτυξη. Καταρχήν δίνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, την άσκηση περιφερειακών πολιτικών, την ανάδειξη των δυνατοτήτων 

και του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στην επίτευξη της 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση και αξιολόγηση του Ειδικού Προγράμματος 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) και του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». Μελετάται κατά πόσο τα προγράμματα αυτά αποτελούν 

σημαντικά εργαλεία για την τοπική ανάπτυξη μέσω των πόρων που κατανέμονται και 

των δράσεων που υλοποιούνται. Η αξιολόγηση ενσωματώνεται στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων, κατανομής των πόρων, ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων καθώς και ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών. Διαπιστώνεται επίσης 

προς ποιες κατευθύνσεις καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και 

κατά πόσο καταφέρνουν να ενδυναμώσουν τον νέο αναπτυξιακό ρόλο των ΟΤΑ κάτω 

από ένα σαφές σύστημα προτεραιοτήτων που θα αποτελεί μέρος ενός συνολικού 

στρατηγικού και αποτελεσματικού σχεδιασμού. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, τοπική 

αυτοδιοίκηση, ΕΠΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ, προτεραιότητες, αποτελεσματικός και στρατηγικός 

σχεδιασμός 

 

 

ABSTRACT 

The present diploma thesis entitled «The Development Role of the Local 

Government Planning Programs named EPTA and THISEAS», attempts to present the 

programs and their contribution to sustainable and integrated local development. First of 

all, a theoretical framework is approached about the local government, the pursuit of 

regional policies, the emergence of opportunities and the role of local authorities in 

achieving sustainable development. 
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Then, it follows a presentation and evaluation of the programs EPTA and 

THISEAS. It is studied the way these programs constitute important tools for the local 

development via resource allocation and action implementation. The evaluation is 

integrated in the process of planning and implementation of the programs, resource 

allocation, prioritization of policies and developing partnerships. It is also realized in 

which directions they cover the local government needs but also in which degree they 

accomplish to strengthen the new development role of local authorities under a clear 

system of priorities that will constitute a part of an overall strategic and effective 

planning. 

 

 

KEY WORDS: sustainable regional and local development, local government, 

EPTA, THISEAS, priorities, effective and strategic planning 
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ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 
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ΕΠ – Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠΤΑ) 
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ΠΕΠ – Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΕΠ – Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης 

ΣΑΕ – Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΣΑΕΠ – Συλλογική Απόφαση έργου Περιφέρειας 

ΣΑΤΑ – Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΣΔΙΤ – Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 

ΣΕΣΤΑ - Συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΣΜΑ - Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

ΤΑ – Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ΤΑΠ – Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

ΤΔ – Τεχνικό Δελτίο 

ΤΕΔΚ – Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
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ΤΕΝ – Τεχνική Επιτροπή Νομού 

ΤΠΔ – Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

ΤΥΔΚ – Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων 

ΥΠΕΣ – Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην συντομογραφία ΥΠΕΣΔΔΑ) 

ΧΑΔΑ - Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 

ΧΥΤΑ – Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκτός από προσωπική εργασία, περιέλαβε τη 

συμβολή κάποιων ανθρώπων, που θεωρώ τιμή μου και υποχρέωση να αναφέρω. 

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας κ. 
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Τζανακούλη, την κ. Α. Μπελιά (διευθύντρια Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, εξακολουθούμε να μιλάμε για Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) και Τοπική Ανάπτυξη. Είναι άλλωστε γνωστή η σύγχρονη ρήση 

«Σκεπτόμαστε Παγκόσμια, Δρούμε Τοπικά». Ο κορυφαίος γάλλος κοινωνικός 

ανθρωπολόγος Maurice Godelier θεωρεί ότι σήμερα «έχουμε μια κατάσταση glocal, 

δηλαδή σύζευξη του παγκόσμιου (global) και του τοπικού (local). Το παγκόσμιο 

διαπερνά και διαμορφώνει τοπικές καταστάσεις» (σε συνέντευξη του Φ.Κυδωνιάτη 

«ΤΑ ΝΕΑ» 13.6.2006). Η περιφερειακή πολιτική και η στρατηγική της τοπικής 

ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας και ανάλυσης της 

Περιφερειακής Επιστήμης. Παράλληλα, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι 

κυβερνήσεις και τα αρμόδια όργανα, δοκιμάζουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα 

διαφόρων μορφών προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. Μετά την ανασυγκρότηση της 

α’βάθμιας ΤΑ που συντελέστηκε με στόχο την ενδυνάμωση των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για να αναλάβουν δυναμικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης σχεδιάστηκαν τα προγράμματα ενίσχυσης και 

στήριξης του νέου τους ρόλου γνωστά ως Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΕΠΤΑ) και Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». 

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των προγραμμάτων αυτών στην ολοκλήρωση των 

σχεδιαζόμενων υποδομών ανάπτυξης καθώς και στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής 

στρατηγικής των ΟΤΑ γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης του σχεδιασμού, της 

εφαρμογής, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων τους. Βασικό σημείο της 

μεθοδολογικής προσέγγισης αποτέλεσε η επιλογή του κατάλληλου τρόπου συλλογής, 

επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικό καθώς 

και συγκρίσιμο τρόπο. Η αναλυτική προσέγγιση της πορείας υλοποίησης των 

προγραμμάτων βάσει αξιόπιστων στοιχείων παρέχει πληροφορίες ως προς τον συνολικό 

σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων έως την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 

υλοποίηση δράσεων από τους ΟΤΑ. 

 

Η εργασία ακολουθεί τη δομή που παρουσιάζεται στη συνέχεια, επιχειρώντας να 

αποδώσει τους στόχους, τη σχέση και την περιφερειακή διάσταση των προγραμμάτων 

τοπικής αυτοδιοίκησης ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ. Καταλήγει σε σύγκριση και αξιολόγηση 

των πολιτικών και σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνει ενέργειες που 
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θεωρείται ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση 

της περιφερειακής και τοπικής πολιτικής. 

 

Αναλυτικά η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη:  

Το κεφάλαιο 1, αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση 

στο οποίο αναλύεται η διοικητική οργάνωση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το 

βασικό θεσμικό πλαίσιο της ΤΑ και οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι, οι βασικές αρχές και οι 

υποστηρικτικές ενέργειες του προγράμματος «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» για την 

ανασυγκρότηση της α’βάθμιας ΤΑ. 

 

Στα κεφάλαια 3 και 4, παρουσιάζονται οι στόχοι, η δομή και οι λειτουργίες του ΕΠΤΑ 

και του ΘΗΣΕΑ αντίστοιχα. Επίσης αναφέρεται το σύστημα διοίκησης και οι 

διαδικασίες κατάρτισης και χρηματοδότησης των προγραμμάτων. 

 

Στο κεφάλαιο 5, παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων που 

αποτελείται από την κατανομή των πόρων και την αντίστοιχη απορρόφηση και 

διάρθρωσή τους στα υποπρογράμματα και μέτρα και η αποτύπωση του σχεδιασμού σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 

Στο κεφάλαιο 6, παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων στη 

Θεσσαλία και αποτυπώνονται έτσι οι προτεραιότητες των ΟΤΑ και η σχέση με το 

συνολικό σχεδιασμό. 

 

Στο κεφάλαιο 7, επιχειρείται η ανάλυση και σύγκριση σε όλους τους τομείς και τα 

στάδια υλοποίησης καθώς και η αποδοτικότητά τους και η συνάφεια με την επίτευξη 

των στόχων τους. Επίσης επιχειρείται η απεικόνιση της χωρικής διάστασης των 

επενδύσεων σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και παραθέτεται και η 

θέση της ΤΑ. 

 

Στο κεφάλαιο 8, διατυπώνονται κάποια γενικά συμπεράσματα σχετικά με την 

αναπτυξιακή πορεία της ΤΑ και τη δυναμική της, καθώς και σκέψεις-μελέτες σχετικά 
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με την μελλοντική μορφή της και να νέα προγράμματα που θα σχεδιαστούν προς την 

επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η ΤΑ ως φορέας σχεδιασμού 

και ανάπτυξης καθώς και η προσωπική μου εμπειρία οδήγησαν στην επιλογή του 

θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία προσεγγίζει ένα θέμα αιχμής 

και μπορεί να εμπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, είναι χρήσιμη στους 

αρμόδιους φορείς οι οποίοι θα κληθούν να αξιολογήσουν την αξιοποίηση των ΕΠΤΑ 

και ΘΗΣΕΑΣ. Τέλος, θεμελιώνει ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο για 

μια ευρύτερη έρευνα γύρω από τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των πόρων 

αντίστοιχων προγραμμάτων. 
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1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Μιλώντας για την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε στην έννοια της διοικητικής αποκέντρωσης και 

της ΤΑ. Το σύστημα ήταν ανέκαθεν ετεροβαρές υπέρ του κέντρου, αλλά τα τελευταία 

χρόνια το σύστημα αυτό γνώρισε σημαντικές μεταβολές. Έχουν μεταβιβαστεί εξουσίες 

και αποφασιστικές αρμοδιότητες σε περιφερειακά όργανα, για την άσκηση πολιτικής σε 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα του κράτους. Τα κεντρικά και αποκεντρωμένα 

όργανα βρίσκονται σε μια σχέση συμπληρωματικότητας ως προς τους επιδιωκόμενους 

στόχους (και γι’ αυτό τα δεύτερα εξαρτώνται από τα πρώτα). Επιπλέον υπάρχει ο 

θεσμός της αυτοδιοίκησης που αναφέρεται στη σύσταση και λειτουργία ιδιαίτερων 

νομικών προσώπων, που (δεν ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Κράτους με τη στενή 

έννοια) έχουν δική τους νομική υπόσταση και δικά τους όργανα. Μια τέτοια μορφή 

οργάνωσης είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση 

υποθέσεων μιας συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας ανατίθεται σε αυτοδιοικούμενους 

οργανισμούς, που συγκροτούνται από όργανα, τα οποία εκλέγονται από το σύνολο των 

κατοίκων της περιφέρειας (και υπόκεινται σε απλό έλεγχο νομιμότητας από μέρους των 

κρατικών οργάνων). 

 

Η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση είναι συστήματα που έχουν επικαλυπτόμενη 

χωρική αναφορά (ως προς το ρόλο, τα όρια και τις αρμοδιότητες) και η ειδοποιός 

διαφορά τους είναι ο βαθμός εξάρτησής τους από τα κεντρικά όργανα. Στην ΤΑ, τα 

διοικητικά όργανα ασκούν σε ορισμένη (εδαφική) περιφέρεια αποφασιστικές 

αρμοδιότητες με πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση, ενώ η αποκεντρωμένη κεντρική 

διοίκηση υπόκειται σε αυστηρό ιεραρχικό έλεγχο. Επιπλέον η νομιμοποίηση των δύο 

συστημάτων είναι διαφορετική- αφού στην ΤΑ η ανάδειξη της αρχής γίνεται μέσω 

διενέργειας εκλογών, ενώ για τα αποκεντρωμένα κρατικά όργανα προκύπτει έμμεσα. 

Αξίζει όμως να τονισθεί ότι η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση έχουν κοινή 

προέλευση και κοινό σκοπό, αλληλεξαρτώνται και συντρέχουν (Ψυχάρης και Σιμάτου, 

2003). 
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1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στη διαμόρφωση της διοικητικής οργάνωσης και των 

αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια με τη θέσπιση νέων νόμων. 

Ειδικότερα, ο Ν.2218/1994, μαζί με τον Ν.2240/1994, θεσμοθέτησαν την νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση. Καταργούνται πλέον οι κρατικές νομαρχίες ως βαθμίδα αποκέντρωσης 

της κρατικής διοίκησης, και αντικαθίστανται από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Αυτό 

συνεπέφερε μια σειρά από αλλαγές, όπως η ανάθεση της διαδικασίας εποπτείας της 

α’βάθμιας ΤΑ από την περιφέρεια, (που πρώτα ήταν στο νομό). Τέλος, μέσω του 

θεσμού των συμβουλίων περιοχής, επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση της α’βάθμιας ΤΑ. 

 

Στη συνέχεια, η θέσπιση του Ν.2503/1997 αφορά την περιφερειακή αποκέντρωση. 

Η περιφέρεια καθίσταται ο μοναδικός βαθμός αποκέντρωσης του κράτους, με διπλή 

έννοια: οργανωτική και εδαφική. Η αναβάθμιση της περιφέρειας σε βαθμίδα 

αποκέντρωσης του κράτους (ασκώντας τον κύριο όγκο διαχειριστικών και 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του κράτους), είναι μια σημαντική θεσμική μεταβολή στο 

διοικητικό χάρτη της χώρας. Η περιφέρεια καθίσταται ικανή να ανταποκρίνεται στην 

αποστολή της ως φορέας σχεδιασμού, προγραμματισμού και συντονισμού της 

περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού. 

 

Μια πολύ σημαντική μεταβολή στο εν γένει πλαίσιο που αφορά την 

ανασυγκρότηση και οργάνωση της α’βάθμιας ΤΑ συντελέστηκε με το Ν.2539/1997. Η 

βασική επιδίωξη του νόμου ήταν η ανακυττάρωση των ΟΤΑ, μέσω συνενώσεών τους 

σε νέους ΟΤΑ. Με το νόμο αυτό, γνωστό και ως πρόγραμμα «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», 

δημιουργήθηκαν 914 δήμοι και 120 κοινότητες, από 457 δήμους και 5.318 κοινότητες 

που υπήρχαν πριν.1 Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει δύο μέρη: ένα για τη σύσταση και 

ένα για τη διοίκηση και λειτουργία των ΟΤΑ. Έκτοτε δημιουργήθηκε ένα νέο τοπίο στο 

χώρο της α’βάθμιας ΤΑ, καθώς αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στην τοπική ανάπτυξη 

(Ψυχάρης και Σιμάτου, 2003). 

 

 

 
                                                 
1 Παρόμοιες προσπάθειες είχαν γίνει και κατά το παρελθόν με τους νόμους 1416/1984, 
1622/1986 και με τον 2218/1994. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:09 EEST - 52.53.217.230



Δέσποινα Μάντζαρη  Διοικητική Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση 

 15

1.3 Α’ΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια η α’βάθμια ΤΑ όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη 

εδώ και πολλές δεκαετίες, πέρα από την παραδοσιακή διοικητική της αποστολή, έχει 

αναδειχθεί και σε κρίσιμο επίπεδο σχεδιασμού και υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης. 

Έπασχε όμως ιδιαίτερα από δύο μεγάλα προβλήματα δομικού χαρακτήρα: α) τον 

κατακερματισμό των δήμων και κοινοτήτων και β) την εσωτερική οργάνωση και τον 

εκσυγχρονισμό των ίδιων των ΟΤΑ ως φορέων διαχείρισης. Το πρώτο πρόβλημα είναι 

το κυριότερο αφού το μέγεθος ενός ΟΤΑ αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την 

οργανωτική ανασυγκρότηση και γενικά τη βελτίωση του ίδιου του φορέα, ώστε να γίνει 

ένας βιώσιμος οργανισμός από επιχειρησιακή άποψη. Από την άλλη άποψη κάθε 

λειτουργικός εκσυγχρονισμός είναι ατελέσφορος όταν το μέγεθος του ΟΤΑ είναι κάτω 

του κρίσιμου ορίου (Μπεριάτος, 1994). Γι’ αυτό το λόγο έγιναν πολλές προσπάθειες 

συγχώνευσης ή συνένωσης των ΟΤΑ ή προσπάθειες διακοινοτικής ή διαδημοτικής 

συνεργασίας. Οι σύνδεσμοι πολλαπλού σκοπού, οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, τα 

συμβούλια περιοχής2 και άλλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν, προέβλεπαν εθελοντικές ή 

υποχρεωτικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ για τη επίλυση τοπικών προβλημάτων, τη 

διαχείριση και την ανάπτυξή τους. Τα συμβούλια περιοχής (συνολικά 492) 

καθιερώνονται με τον Ν.2218/1994, τα οποία συστάθηκαν σε επίπεδο νομού ως 

αναγκαστικοί σύνδεσμοι πολλαπλών σκοπών. Βασίστηκαν στην υποχρεωτική 

συμμετοχή των ΟΤΑ-μελών τους -χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ)3- και ήταν ο πρώτος θεσμός που ανέλαβε κάποιες αρμοδιότητες 

επιτελικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να ασκηθούν μεμονωμένα από 

τους μικρούς ΟΤΑ. Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν ο σχεδιασμός και 

προγραμματισμός της ανάπτυξης στην περιοχή τους, η υποστήριξη και η διαχείριση 

πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), των προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η εκτέλεση διακοινοτικών έργων. Παρόλα αυτά, τα 

συμβούλια περιοχής δεν έπαψαν να είναι το πρώτο δειλό βήμα για την αντικατάσταση 

των μικρών κοινοτήτων (Ψυχάρης και Σιμάτου, 2003). 
                                                 
2 Ο θεσμός των συνδέσμων ξεκίνησε με το Ν.1416/1984, και στη συνέχεια ο Ν.1622/1986, στα 
πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, προέβλεπε τη σύσταση αναπτυξιακών 
συνδέσμων πολλαπλών σκοπών, με την εθελοντική συμμετοχή των ΟΤΑ-μελών τους. Με τον 
Ν.2218/1994, τους αναπτυξιακούς συνδέσμους διαδέχθηκαν τα συμβούλια περιοχής. 
3 Οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις μεταβιβάζονται προς τους ΟΤΑ με τη μορφή κεντρικών 
αυτοτελών πόρων που είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου εξασφαλίζονται έσοδα υπέρ της ΤΑ, 
που εισπράττονται από το κράτος. 
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Η τελευταία αισιόδοξη προσπάθεια ανακυττάρωσης των ΟΤΑ είναι το πρόγραμμα 

«Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» που θεσπίστηκε με το Ν.2539/1997 για την καλύτερη λειτουργία 

του κράτους. Η κατακερματισμένη α’βάθμια ΤΑ δεν μπορούσε, εκ των πραγμάτων, να 

ανταποκριθεί στο σύγχρονο αναπτυξιακό της ρόλο. Μόνο οι μεγάλοι δήμοι μπορούσαν 

να εκπονήσουν σχέδια ανάπτυξης και να διεκδικήσουν αποτελεσματικά την 

χρηματοδότησή τους, βασιζόμενοι στις δικές τους οικονομικές και διοικητικές 

δυνάμεις. Πέρα όμως από την ψήφιση του Ν.2539/97 και τις διοικητικές πράξεις που 

προβλέπονται, θεσμοθετείται και το ΕΠΤΑ, για την υποστήριξη και ανάπτυξη των 

υποδομών και της οργάνωσης των ΟΤΑ. Μέσω του «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», λύθηκε εν 

μέρει το πρόβλημα του μεγέθους της στοιχειώδης διοικητικής μονάδας, αλλά 

κληρονομήθηκε η χωρική ανομοιογένεια. Αυτό συνέβη περισσότερο για δύο απλούς 

λόγους: α) γιατί οι συνενώσεις αυτές είχαν και πολιτικά κριτήρια, εκτός από τα 

αναπτυξιακά και διαχειριστικά και β) γιατί πολλοί νέοι δήμοι έχουν μια 

γεωμορφολογική ποικιλία (ορεινά και πεδινά) και τα σχέδια ανάπτυξης που θα 

συντάξουν δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικά όσο όταν μια περιοχή είναι 

ομοιογενής. Η ύπαρξη όμως ανομοιογενών αλλά και ομοιογενών περιοχών στον 

Ελλαδικό χώρο, είναι μια πραγματικότητα γιατί οι περιοχές αυτές δεν ακολουθούν 

αποκλειστικά τα διοικητικά όρια. 

 

Ο μέχρι πρόσφατα κατακερματισμός της ΤΑ κυρίως στην περιφέρεια, είχε ως 

αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση των πόρων που κατευθύνονται για δημόσιες επενδύσεις 

κύρια σε έργα μικρής εμβέλειας που πολλές φορές βαπτίζονται αναπτυξιακά. Η 

περιφέρεια και οι νέοι δήμοι είναι πλέον αρμόδιοι να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών, αφού άλλωστε γνωρίζουν καλύτερα από 

οποιονδήποτε τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους 

(Μακρυδημήτρης και Λιβεράκος, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:09 EEST - 52.53.217.230



Δέσποινα Μάντζαρη  Διοικητική Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση 

 17

1.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης οι 

οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον εθνικών και κοινοτικών αρχών στις τελευταίες 

δεκαετίες αλλά και η δυναμική που επιδεικνύουν κάποιες περιφέρειες υιοθετώντας το 

μοντέλο ανάπτυξης “από κάτω”, μας προτρέπουν στην εξέταση των πολιτικών αυτών 

ώστε να ερευνηθεί κατά πόσο η πολιτική μιας “από κάτω” προσέγγισης είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη των ΟΤΑ. Οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης αναπτύχθηκαν μετά από κοινή διαπίστωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων και αναζητήθηκε η άρση αυτών μέσα από προσπάθειες που 

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες θεωρίες. Η βασική διαφορά αυτών είναι κυρίως η 

“πηγή” της ανάπτυξης όπου μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος και οι πολιτικές που 

σχεδιάζει για τις περιφέρειες, ή η ίδια η περιφέρεια που επιδιώκει την ανάπτυξη μέσω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και της ενεργοποίησης του τοπικού δυναμικού. 

 

Η ΕΕ και η χώρα σε εθνικό επίπεδο χρηματοδότησε και συνεχίζει τα χρηματοδοτεί 

ενέργειες, δράσεις και διαδικασίες προγραμματισμού που αποδέκτης είναι η ΤΑ. Τα 

Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ) Ι (1989-1993) 

και ΙΙ (1994-1999) είναι τμήμα του περιφερειακού προγραμματισμού που εντάχθηκε 

στα Α’ και Β’ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) υλοποίησης των Α’ 

και Β’ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) αντίστοιχα. Οι κύριοι στόχοι τους 

αφορούν στην ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας, στην ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην διεύρυνση των 

τοπικών αγορών εργασίας. Έδωσαν έτσι τη δυνατότητα στην ΤΑ να προγραμματίσει 

αυτόνομα, τόνισαν τη σημασία των διαδημοτικών συνεργασιών αλλά και ανάγκασαν 

τους φορείς της, να δουν τα προβλήματα που θέτουν τα ασφυκτικά όρια του δημόσιου 

λογιστικού, τις ελλείψεις της νομοθεσίας για την εκτέλεση κάποιων έργων και την 

έλλειψη ικανού στελεχιακού δυναμικού. Σημαντική αντίστοιχα προσπάθεια έγινε στη 

συνέχεια με το ΕΠΤΑ (1998-2004) και το «ΘΗΣΕΑ» (2005-2009) με στόχο την 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποδομές, οργάνωση των 

υπηρεσιών των ΟΤΑ, στήριξη διαδημοτικών συνεργασιών, κοινωνικές υπηρεσίες και 

δράσεις αναβάθμισης του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 
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Η περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ασκήθηκε μέσω της πολιτικής 

δημοσίων επενδύσεων, της πολιτικής κινήτρων, των αναπτυξιακών νόμων, των ΠΕΠ 

και των ΚΠΣ. Για την άσκηση της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να πληρούνται δυο 

κριτήρια για να κριθεί αναγκαία και επιθυμητή: το κριτήριο της αποτελεσματικότητας 

(που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας) και το κριτήριο της 

διαπεριφερειακής ισότητας (που επιδιώκει τη μείωση των περιφερειακών διαφορών 

στους δείκτες ευημερίας). Επίσης βασική επιδίωξη κάθε σύγχρονου κράτους θα πρέπει 

να είναι η περιφερειακή κατανομή αυτών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

(αναδιανεμητική πολιτική), χωρίς βέβαια να παραμελούν τις περιοχές που έχουν 

μεγαλύτερο δυναμισμό. Βασικός στόχος είναι να αναπτύσσουν δραστηριότητες στους 

τομείς βελτίωσης των υποδομών, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, 

προστασίας του περιβάλλοντος, εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, βιομηχανικής 

ανασυγκρότησης και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις 

απασχόλησης. 

 

Οφείλουμε όμως να πούμε ότι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένα κοινά αποδεκτό μοντέλο 

κατανομής των δημοσίων επενδύσεων και μάλλον δεν εφαρμόζεται κάποια 

συστηματική-διαχρονική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης γι’ αυτές, ώστε να 

υπηρετεί συστηματικά την περιφερειακή σύγκλιση παρακολουθώντας, καταγράφοντας 

την υπάρχουσα κατάσταση, αποτυπώνοντας τυχόν κενά και παραλείψεις, τις 

ανισότητες, τις ανάγκες, και ανάλογα να κατανείμει τους πόρους. Πρέπει λοιπόν να 

τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη στρατηγική 

ανάπτυξης της χώρας γιατί δεν γίνεται συστηματική προσπάθεια καταγραφής των 

αναγκών και προβλημάτων κάθε νομού με σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή των 

πόρων. Επίσης ο εκλογικός κύκλος (εκλογική γεωγραφία) είναι ένας αρνητικός 

παράγοντας που καθορίζει αποφασιστικά την κατανομή των δημόσιων επενδύσεων στη 

χώρα μας (όπως αποσπασματικές παρεμβάσεις, εντοπιότητα ισχυρών παραγόντων της 

εκάστοτε κυβέρνησης), αν και δεν λειτουργεί από μόνος του αλλά συμπληρωματικά με 

άλλους. 

 

Η γενική λοιπόν εικόνα είναι ότι, δεν υπάρχει ουσιαστική-στοχευμένη περιφερειακή 

κατανομή των δημοσίων επενδύσεων, χαρακτηριζόμενη από μια αύξηση στο μέσο κατά 

κεφαλήν επίπεδο επενδύσεων και από μεγαλύτερη διάχυση και αναδιανομή χωρίς 

συγκεκριμένα κριτήρια, που από μόνες τους δεν ερμηνεύουν τη λογική της 
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περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων. Η χώρα έχει κάνει σημαντική 

πρόοδο αλλά οι ανισότητες παραμένουν. Αυτό υποδηλώνει μια αδυναμία των 

ασκούμενων πολιτικών που ακόμα κι αν είναι οι καλύτερες δεν αρκούν γιατί 

απαιτούνται αξιόλογες και σημαντικές εκσυγχρονιστικές τομές στην περιφερειακή 

πολιτική (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004). 
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2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» 
 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» το οποίο θεσμοθετήθηκε με το 

Ν.2539/1997 αποτελεί μία θεμελιώδη μεταρρύθμιση η οποία εντάσσεται στο συνολικό 

σχεδιασμό για την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης για την ανασυγκρότηση 

της α’βάθμιας ΤΑ. Περιέλαβε δυο βασικούς πυλώνες: α) το θεσμικό πλαίσιο της 

συγχώνευσης των 457 δήμων και 5.318 κοινοτήτων σε 914 δήμους και 120 κοινότητες 

και το πρόγραμμα των μέτρων υποστήριξης της μεταρρύθμισης, δηλαδή το ΕΠΤΑ. 

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ισχυρής και αποτελεσματικής ΤΑ, ικανής 

να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές τοπικής ανάπτυξης, καθώς και να παρέχει 

αποτελεσματικές και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες καθώς και η 

αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων. 

 

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίστηκε το πρόγραμμα είναι:  

 Ο συνδυασμός των αρχών της δημοκρατικότητας και της 

αποτελεσματικότητας (μεγάλοι ΟΤΑ αλλά με ισχυρή δημοτική αποκέντρωση) 

 Η συντονισμένη εφαρμογή νομικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακών μέτρων 

 Η αναπτυξιακή ενδοδημοτική ισορροπία (κατοχύρωση της ενδοδημοτικής 

αποκέντρωσης των δημοσίων επενδύσεων) 

 Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης 

(ΙΤΑ, 2008) 

 

 

2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Αναλυτικά οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είναι οι 

εξής:  

 Η παροχή υπηρεσιών ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των 

πόλεων και των χωριών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του διοικητικού μας 

συστήματος. 

 Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των ΟΤΑ και η αναβάθμιση των αιρετών και 

επομένως ο εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας 

και η διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της α’βάθμιας ΤΑ. 
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 Η δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια των ΟΤΑ. 

 Ο συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων για έργα τεχνικής υποδομής 

και κοινωνικού εξοπλισμού. 

 Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναμικού της ελληνικής περιφέρειας, που είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για μια διαρκή και βιώσιμη περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη. 

 Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεγχος της τοπικής 

εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της προστασίας 

των πολιτών. 

 Οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού (http://www.ypes.gr/kapodistrias/index.html). 

 

 

2.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Οι βασικές υποστηρικτικές ενέργειες στα πλαίσια του προγράμματος 

«Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είναι οι εξής:  

 

 η καταγραφή της υπάρχουσας υποδομής και των χαρακτηριστικών των νέων 

δήμων και κοινοτήτων 

 η σύνταξη των τεχνικών δελτίων των έργων που προτάθηκαν καταρχήν για 

ένταξη στο ΕΠΤΑ 

 η αξιολόγηση των προτάσεων από τις περιφέρειες με βάση τις προτεραιότητες 

που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) 

 η συλλογή των αξιολογούμενων τεχνικών δελτίων και η μηχανογραφική 

επεξεργασία τους με τη δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων 

 η συνολική αξιολόγηση των προτάσεων αυτών από το ΥΠΕΣ με βάση τις 

προτεραιότητες και τους στόχους της μεταρρύθμισης 

 η επεξεργασία των προτάσεων άμεσης στέγασης και η χρηματοδότηση των 

απαραίτητων δράσεων ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στέγασης των νέων 

δήμων 

 η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και η κατανομή του 

 η εκπόνηση προτύπων οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας 
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 η κατάρτιση 2500 νέων επιστημόνων για την απασχόλησή τους στους δήμους 

της χώρας 

 η σύνταξη κανονιστικού πλαισίου του ΕΠΤΑ 

 η επεξεργασία των κριτηρίων κατανομής των πόρων του ΕΠΤΑ 

 η εκπόνηση προδιαγραφών και επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης των 

μηχανογραφικών αναγκών των ΟΤΑ 

 η σύνταξη κλαδικού λογιστικού σχεδίου για την εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματος στους ΟΤΑ (ΥΠΕΣ αποφ. Υπουργού 45329/1999) 
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3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΠΤΑ) 
 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Το ΕΠΤΑ θεσμοθετήθηκε με το Ν.2539/1997 (άρθρο 13) και είναι το 

χρηματοδοτικό εργαλείο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» για την 

ανασυγκρότηση της ΤΑ. Καταρτίστηκε για την πραγματοποίηση των υποδομών και την 

υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων συνενωμένων δήμων και 

κοινοτήτων καθώς και για την πραγματοποίηση των αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων 

τοπικής ανάπτυξης με βάση τις ανάγκες των ΟΤΑ με την κύρια ευθύνη της πολιτείας 

και των αποκεντρωμένων οργάνων της με βασικό στόχο την εσωτερική συνοχή. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ικανοποίηση των παρακάτω στόχων:  

• ο συντονισμός του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για 

τους ΟΤΑ, με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και 

των μεταξύ τους συνεργασιών 

• η ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στους 

ΟΤΑ, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητα τους 

• η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους. 

 

Το ΕΠΤΑ έχει πενταετή χρονική διάρκεια (1998-2002) που μπορεί να παραταθεί 

για δυο ακόμα έτη (μέχρι το 2004) (ΥΠΕΣ αποφ. Υπουργού 45329/1999, ΥΠΕΣ εγκ. 

3/1999,4 ΥΠΕΣ έγγρ. 15567/2006). 

 

Ειδικότερα με το ΕΠΤΑ επιδιώκονται οι ακόλουθες προτεραιότητες:  

 Να καλυφθούν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης δημοτικής περιόδου (1999-

2000), οι λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε κάθε νέος ΟΤΑ να 

συγκροτήσει μια ελάχιστη αναγκαία υπηρεσία. 

                                                 
4 Για την ολοκλήρωση του οικονομικού κυρίως αντικειμένου του ΕΠΤΑ, ακολούθησαν 
συμπληρωματικές ρυθμίσεις οι οποίες παράτειναν την ολοκλήρωσή του με καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής έργων την 31.12.2005 (από πόρους του ΕΠΤΑ) (ΥΠΕΣ εγκ. 49/2004). Η 
τελική όμως ρύθμιση-παράταση που ακολούθησε και αφορούσε τις πληρωμές των έργων που 
εντάχθηκαν στο ΕΠΤΑ (οι σχετικές συμβάσεις των οποίων καταρτίσθηκαν έως τις 15.03.2006), 
πραγματοποιούνται μέχρι την 31.12.2006 και η καταβολή τους γίνεται σε βάρος των πόρων του 
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 
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 Να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες για την προμήθεια εξοπλισμού καθώς και 

εφαρμογή προγραμμάτων συλλογικής υποστήριξης των νέων ΟΤΑ ώστε να 

εξασφαλιστεί η οργάνωση και η μηχανοργάνωση τους καθώς και η κατάρτιση 

του προσωπικού τους (όπως τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο “ΕΠ 

εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της ΤΑ–ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”). 

 Να συμπληρωθούν, να ωριμάσουν ή να κατασκευασθούν βασικά έργα τεχνικής 

υποδομής, που είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους 

(οδοποιία, ύδρευση και αποχέτευση, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων, αναπλάσεις, 

έργα προστασίας περιβάλλοντος, κλπ) 

 Να συμπληρωθούν ή να κατασκευασθούν τα νέα δημοτικά καταστήματα, 

κέντρα παροχής κοινωνικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών και αθλητικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και να αγοραστεί ο αναγκαίος μηχανολογικός 

εξοπλισμός. 

 Να πραγματοποιηθούν ανάλογες με τις παραπάνω επενδύσεις των ΟΤΑ της 

Αττικής (πλην των συνενούμενων) και του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης, για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός της χρηματοδότησης των 

τοπικών δημοσίων επενδύσεων από τους ειδικούς λογαριασμούς των 

υπουργείων και το ΠΔΕ. 

 Έργα που αφορούν στην προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Έργα αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι εκτός της χρηματοδότησης από το ΕΠΤΑ (μέσω των 

ΚΑΠ), παράλληλα, όλοι οι ΟΤΑ θα χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο από τους ΚΑΠ και 

την Συλλογική Απόφαση ΤΑ (ΣΑΤΑ), με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπει 

η κατανομή των πόρων τους με το Ν.1828/1989 (ΥΠΕΣ εγκ. 49/2003, N.2539/1997-

εισηγητική έκθεση). 
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3.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΠΤΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

υποπρογράμματα και μέτρα μέσα στα οποία θα ενταχθούν οι ανάλογες δράσεις:  

 
3.2.1 ΥΠΟΠ/ΜΑ 1 «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» 

 
Αφορά δράσεις για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ελάχιστων λειτουργικών 

δαπανών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 1.1: Αμοιβές προσωπικού 

Μέτρο 1.2: Μισθώσεις ακινήτων 

Μέτρο 1.3: Ειδικές, έκτακτες και επείγουσες λειτουργικές δαπάνες 

Μέτρο 1.4: Εφαρμογή πολιτικών συνολικής υποστήριξης λειτουργίας των α’βάθμιων 

ΟΤΑ 

 

3.2.2 ΥΠΟΠ/ΜΑ 2 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» 
 

Αφορά δράσεις για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και 

της αντίστοιχης συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή τους, της προμήθειας 

και εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού και των απαραίτητων προγραμμάτων 

ενημέρωσης και κατάρτισης, για την οργάνωση και μηχανοργάνωση και την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 2.1: Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 

Μέτρο 2.2: Μηχανοργάνωση ΟΤΑ 

Μέτρο 2.3: Προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης 

Μέτρο 2.4: Εφαρμογή πολιτικών συνολικής υποστήριξης οργάνωσης των α’βάθμιων 

ΟΤΑ 

 

3.2.3 ΥΠΟΠ/ΜΑ 3 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 

Αφορά δράσεις για τη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής έργων τεχνικής 

υποδομής, προστασίας περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής καθώς και 

λοιπών δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

Μέτρο 3.1: Μελέτες 

Μέτρο 3.2: Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 
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Μέτρο 3.3: Ύδρευση 

Μέτρο 3.4: Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 

Μέτρο 3.5: Διαχείριση απορριμμάτων 

Μέτρο 3.6: Οικισμοί 

Μέτρο 3.7: Εγγειοβελτιωτικά–αντιπλημμυρικά έργα 

Μέτρο 3.8: Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 

Μέτρο 3.9: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών 

 
3.2.4 ΥΠΟΠ/ΜΑ 4 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 
 

Αφορά δράσεις για τη χρηματοδότηση της διοικητικής, κοινωνικής, αθλητικής και 

πολιτιστικής υποδομής και σχετικών προγραμμάτων των ΟΤΑ καθώς και 

μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων τους και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 4.1: Διοικητική Υποδομή 

Μέτρο 4.2: Υγεία-Πρόνοια 

Μέτρο 4.3: Αθλητισμός 

Μέτρο 4.4: Πολιτισμός 

Μέτρο 4.5: Εκπαίδευση 

Μέτρο 4.6: Προγράμματα Νέας Γενιάς 

Μέτρο 4.7: Τεχνικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός των ΟΤΑ 

 
3.2.5 ΥΠΟΠ/ΜΑ 5 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΝΩΘΕΝΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

Αφορά δράσεις για τη χρηματοδότηση έργων ανάλογων με τα αναφερόμενα στα 

ανωτέρω υποπρογράμματα 2,3 και 4 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 5.1: Εφαρμογή πολιτικών συνολικής υποστήριξης λειτουργίας των α’βάθμιων 

ΟΤΑ 

Μέτρο 5.2: Εφαρμογή πολιτικών συνολικής υποστήριξης οργάνωσης των α’βάθμιων 

ΟΤΑ 

Μέτρο 5.3: Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 

Μέτρο 5.4: Μηχανοργάνωση ΟΤΑ 

Μέτρο 5.5: Προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης 

Μέτρο 5.6: Μελέτες προσανατολισμού 

Μέτρο 5.7: Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 
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Μέτρο 5.8: Ύδρευση 

Μέτρο 5.9: Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 

Μέτρο 5.10: Διαχείριση απορριμμάτων 

Μέτρο 5.11: Οικισμοί 

Μέτρο 5.12: Εγγειοβελτιωτικά–Αντιπλημμυρικά έργα 

Μέτρο 5.13: Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 

Μέτρο 5.14: Διοικητική Υποδομή 

Μέτρο 5.15: Υγεία-Πρόνοια 

Μέτρο5.16: Αθλητισμός 

Μέτρο 5.17: Πολιτισμός 

Μέτρο 5.18: Εκπαίδευση 

Μέτρο 5.19: Προγράμματα Νέας Γενιάς 

Μέτρο 5.20: Τεχνικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Μέτρο 5.21: Αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών 

 
3.2.6 ΥΠΟΠ/ΜΑ 6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» 

 
Αφορά σε ενέργειες υποστήριξης για την κατάρτιση, παρακολούθηση, τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση του ΕΠΤΑ, καθώς και της διαδικασίας ανασυγκρότησης των ΟΤΑ. 

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίησή του είναι το ΥΠΕΣ και οι περιφέρειες 

(χρηματοδοτείται από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος και όχι από τους 

πόρους που κατανέμονται από τις περιφέρειες) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 6.1: Αμοιβές συμβούλων και προσωπικού 

Μέτρο 6.2: Μελέτες στήριξης του προγράμματος 

Μέτρο 6.3: Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος 

Μέτρο 6.4: Δημοσιοποίηση του προγράμματος 

 

Η αναλυτική περιγραφή του κάθε μέτρου, με τις επιλέξιμες δράσεις, τους 

δικαιούχους, τις προτεραιότητες, τους στόχους κλπ, παρουσιάζεται στα Τεχνικά Δελτία 

(ΤΔ) των μέτρων (Ν.2539/1997, ΥΠΕΣ αποφ. Υπουργού 45329/1999). 
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3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Για την κατάρτιση και παρακολούθηση του ΕΠΤΑ δημιουργείται σύστημα 

διοίκησης σε:  

 Εθνικό επίπεδο 

 Περιφερειακό επίπεδο 

 Επίπεδο Νομού 

 

 

3.3.1 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Σε Εθνικό Επίπεδο η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του ΕΠΤΑ (ή Επιτροπή του 

αρ. 13 παρ. 6 του Ν.2539/1997) συγκροτείται για την κατάρτιση, παρακολούθηση, 

υποστήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του προγράμματος. Συγκροτείται διυπουργική 

επιτροπή στο ΥΠΕΣ που αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων που 

χρηματοδοτούν δράσεις και ενέργειες των ΟΤΑ.5 

Αρμοδιότητες της ΕΠ είναι: 

α) Η αποτύπωση των πολιτικών και προτεραιοτήτων του ΕΠΤΑ 

β) Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων των υπουργείων που απευθύνονται στην ΤΑ, 

περιλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 

γ) Η έκδοση αποφάσεων προένταξης και ένταξης δράσεων 

δ) Η εξέταση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος -φυσικής και 

χρηματοδοτικής- και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, με σκοπό την 

υλοποίηση των στόχων του 

ε) Ο καθορισμός των κριτηρίων ένταξης δράσεων 

Το έργο της ΕΠ υποστηρίζεται από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που 

συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. 

                                                 
5 Συγκροτείται η ΕΠ στο ΥΠΕΣ, με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, 
Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού, 
Μακεδονίας και Θράκης και Αιγαίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού (στην οποία 
συμμετέχουν οι υπουργοί (ή οι οριζόμενοι αναπληρωτές τους) (Ν.2539/1997). 
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Έργο της ΟΔΕ είναι: 

α) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος 

β) Η παρακολούθηση της κατάρτισης και υλοποίησης του ΕΠΤΑ 

γ) Η εισήγηση στην ΕΠ για την προένταξη και ένταξη δράσεων, με βάση την πρόταση 

της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΠΕΠ) και το πρακτικό αξιολόγησης 

δ) Η σύνθεση και η υποβολή προτάσεων στην ΕΠ 

ε) Η διατύπωση στις ΠΕΠ των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του ΕΠΤΑ, καθώς 

και των κριτηρίων ένταξης δράσεων. 

Η ΟΔΕ συνεπικουρείται από μια Γραμματεία, που ορίζεται στα πλαίσια της Δ/νσης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών στο ΥΠΕΣ, της οποίας την 

ευθύνη λειτουργίας της έχει ο διευθυντής. 

 

Έργο της Γραμματείας είναι:  

α) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των δράσεων από τις ΠΕΠ, η 

μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους με σκοπό τη συνολική 

παρακολούθηση 

β) Η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και η υποβολή τους στην ΟΔΕ 

γ) Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της ΟΔΕ και των ΕΠ 

Για την επίτευξη του έργου της η Γραμματεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις του ΥΠΕΣ και των άλλων υπουργείων. 

 

 

3.3.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Σε περιφερειακό επίπεδο η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΤΑ 

(ΠΕΠ) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του προγράμματος και συγκροτείται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΓΓ) της κάθε περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής 

είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας (ΓΓΠ) ή εκπρόσωπός του και μέλη της, οι 

πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), οι Διευθυντές: 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ΤΑ, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο συντονιστής 

της Γραμματείας και εκπρόσωπος του ΥΠΕΣ.6 

                                                 
6 Ειδικά στις ΠΕΠ των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του υπουργείου 
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Αρμοδιότητες της ΠΕΠ είναι:  

α) Η ειδίκευση των πολιτικών και των προτεραιοτήτων, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού της περιφέρειας 

β) Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεινόμενων δράσεων από τις Τεχνικές 

Επιτροπές Νομού (ΤΕΝ), ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα τους με τους στόχους 

και τις προτεραιότητες του ΕΠΤΑ 

γ) Η έκδοση απόφασης προένταξης δράσεων και η υποβολή της στην ΕΠ, με το 

πρακτικό αξιολόγησης 

δ) Η έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης δράσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία και η 

κοινοποίηση της στην ΕΠ 

ε) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης στην περιφέρεια 

ζ) Η διατύπωση προτάσεων προς την ΕΠ και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την 

υλοποίηση του προγράμματος 

η) Η συνεργασία με τις ΕΠ άλλων προγραμμάτων, στα οποία εντάσσονται δράσεις του 

ΕΠΤΑ 

Η ΠΕΠ συνεπικουρείται από μια Γραμματεία, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 

ΓΓΠ και αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τους συντονιστές των ΤΕΝ. Επίσης, με 

απόφαση του, ο ΓΓ ορίζει συντονιστή της Γραμματείας, ο οποίος έχει την ευθύνη 

λειτουργίας της. 

 

Έργο της Γραμματείας είναι:  

α) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των προτεινόμενων δράσεων από τις ΤΕΝ, η 

μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους, με σκοπό την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της περιφέρειας 

β) Η σύνταξη και η αποστολή των μηνιαίων δελτίων προόδου του προγράμματος στη 

Γραμματεία της ΕΠ 

γ) Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της ΠΕΠ 

                                                                                                                                               
Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις ΠΕΠ του ΕΠΤΑ των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και 
Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει και εκπρόσωπος του υπουργείου Αιγαίου. 
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3.3.3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ 
 

Σε επίπεδο Νομού η Τεχνική Επιτροπή Νομού (ΤΕΝ), είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση του ΕΠΤΑ. Συγκροτείται με απόφαση του ΓΓΠ και αποτελείται από 

τους προϊσταμένους: Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) και Δ/νσης 

Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από υπαλλήλους των υπηρεσιών 

αυτών, καθώς και από έναν σύμβουλο της ΤΕΔΚ. Ως Συντονιστής της ΤΕΝ ορίζεται 

υπάλληλος της περιφέρειας, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας. 

 

Έργο της ΤΕΝ είναι: 

α) Η ενημέρωση των ΟΤΑ για τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΤΑ, ώστε οι 

προτάσεις τους να εναρμονίζονται σ’ αυτό το πλαίσιο 

β) Η υποβοήθηση για τη σύνταξη ΤΔ των προτεινόμενων δράσεων 

γ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προτάσεων των ΟΤΑ με βάση τους στόχους 

και τις προτεραιότητες 

δ) Η σύνταξη της πρότασης του ΕΠΤΑ του νομού και η υποβολή της στη Γραμματεία 

της ΠΕΠ για αξιολόγηση 

ε) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος σε επίπεδο νομού 

ζ) Η εισήγηση προτάσεων προς την ΠΕΠ με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίησή του 

η) Η ενημέρωση των ΟΤΑ για τα προγράμματα που αφορούν στην ΤΑ και η 

υποβοήθησή τους, ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες ένταξης δράσεων σ’ αυτά. 

Για την υποστήριξη του έργου της ΤΕΝ συγκροτείται ολιγομελής Γραμματεία, η 

σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση του ΓΓΠ (Ν.2539/1997, ΥΠΕΣ αποφ 

Υπουργού 45329/1999). 
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3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο ΕΠΤΑ εντάσσονται και χρηματοδοτούνται δράσεις 

που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

 

 Ένταξη αναπτυξιακών δράσεων (μέσω του προγράμματος των περιφερειών) με 

φορέα υλοποίησης την α’βάθμια ΤΑ, μετά από πρόταση της ΠΕΠ και 

ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες. 

 Οριζόντιες δράσεις που αφορούν ένταξη δράσεων στο πρόγραμμα με φορέα 

υλοποίησης την α’βάθμια ΤΑ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Τα είδη χρηματοδοτήσεων που εντάσσονται σ’ αυτή την περίπτωση αφορούν 

την απόδοση οικονομικής ενίσχυσης στους ΟΤΑ που είχαν προέλθει από 

εθελούσια συνένωση, την υλοποίηση προγραμμάτων άμεσης στέγασης των 

δημοτικών αρχών, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, πρόγραμμα 

μηχανοργάνωσης, κλπ. 

 Έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα υπουργεία εντάσσονται στο ΕΠΤΑ 

κατόπιν πρότασης του αρμόδιου υπουργού στην ΕΠ7 (Ν.2539/1997, ΥΠΕΣ εγκ. 

3/2002). 

Οι δράσεις υλοποιούνται είτε απευθείας από δήμους και κοινότητες είτε από άλλους 

φορείς της ΤΑ (Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι 

ΟΤΑ) και ανταποκρίνονται στο σκοπό και το περιεχόμενο του ΕΠΤΑ. Οι δράσεις του 

ΕΠΤΑ μέσω του προγράμματος των περιφερειών εντάσσονται με τις ακόλουθες φάσεις 

και διαδικασίες:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Για τα έργα αυτά, η αρμοδιότητα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής τους και οι 
πληρωμές γίνονται με τις ισχύουσες διαδικασίες που έχει κάθε υπουργείο, χωρίς να υπάρχει 
ενημέρωση της ΕΠ του προγράμματος, καθώς μεταφέρονται κατευθείαν οι διατιθέμενες 
πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό που, όπως προαναφέραμε συστήθηκε στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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3.4.1 ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Οι ΟΤΑ σε συνεργασία με τις ΤΕΝ, καταρτίζουν πρόταση για ένταξη δράσεων με 

απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Η πρόταση μαζί με το ΤΔ ανά 

δράση, υποβάλλεται στην ΤΕΝ και περιλαμβάνει τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:  

o τίτλο 

o σύντομη περιγραφή 

o τα οικονομικά στοιχεία 

o την πηγή χρηματοδότησης (εφόσον πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο) 

o χρονοδιάγραμμα φάσεων του 

o συνάφεια με άλλα υπό εκτέλεση ή σχεδιαζόμενα έργα και 

o περιληπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του με βάση τις προτεραιότητες του 

ΕΠΤΑ 

o επιπτώσεις στη διαφύλαξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στη 

διευκόλυνση της απασχόλησης 

Η ΤΕΝ συγκεντρώνει τις προτάσεις αυτές σε επίπεδο νομού, τις επεξεργάζεται και τις 

υποβάλλει για αξιολόγηση στην ΠΕΠ. Η ΠΕΠ αξιολογεί τις προτάσεις, με βάση τις 

προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τα κριτήρια ένταξης και αποφασίζει την 

προσωρινή ένταξη δράσεων στο ΕΠΤΑ. Η απόφαση συνοδεύεται από πρακτικό 

αξιολόγησης, και υποβάλλεται για έγκριση στην ΕΠ. 

 

 

3.4.2 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Έργα, μελέτες και ενέργειες που έχουν προενταχθεί, εντάσσονται οριστικά στο 

ΕΠΤΑ, με απόφαση της ΠΕΠ. Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποβάλλει αίτηση στην 

ΠΕΠ που συνοδεύεται από το φάκελο του έργου και εξετάζεται ιδίως:  

o η συμβατότητα της δράσης με τις προτεραιότητες του ΕΠΤΑ 

o η ωριμότητα της δράσης και 

o η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότησή της8 

                                                 
8 Σε περιπτώσεις που ένα μέρος του προϋπολογισμού του έργου υπερβαίνει τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του ΕΠΤΑ, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου ή άλλες πηγές. Η 
πρόταση του δήμου για την ένταξη του έργου θα συνοδεύεται από έκθεση της οικονομικής 
υπηρεσίας θεωρημένη από το δήμαρχο, στην οποία θα καταγράφεται αναλυτικά το ύψος των 
πόρων αυτών ανά πηγή χρηματοδότησης καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος εκταμίευσής τους 
(ΥΠΕΣ εγκ. 49/2003). 
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Εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η ΠΕΠ 

αποφασίζει την οριστική ένταξη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, (σε συνεργασία με τον 

φορέα υλοποίησης), την ομαλή χρηματοδότηση του και η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

αμέσως στην ΕΠ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σχετικά με το σκέλος των οριζόντιων 

δράσεων, γίνεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και απόφαση 

οριστικής ένταξης από την ΕΠ. 

 

 

3.4.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Οι παραπάνω διαδικασίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις τροποποίησης του 

εγκεκριμένου προγράμματος (πχ τροποποίηση προϋπολογισμού, τίτλου, απένταξης, 

ένταξης νέων έργων κλπ). Κατά την πορεία εξέλιξης του προγράμματος όμως, γίνονται 

άμεσα εκτελεστέες οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος, με αποφάσεις 

των ΠΕΠ, εφόσον δεν οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

περιφέρειας και των οικείων ΟΤΑ, δεν μεταφέρονται πιστώσεις δράσεων για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών και έχει ενταχθεί η τροποποίηση στο μηχανογραφικό 

σύστημα παρακολούθησης. (ΥΠΕΣ Κανόνες Διαχείρισης ΕΠΤΑ 2000, ΥΠΕΣ αποφ 

Υπουργού 45329/1999, ΥΠΕΣ εγκ. 3/2002). 

 

Για την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση, έχει εγκατασταθεί 

μηχανογραφικό πρόγραμμα παρακολούθησης (που σχεδιάζεται σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης της Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)) στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και στις περιφέρειες, το οποίο αποτελεί την ενιαία κοινή βάση 

αποτύπωσής του. Βασική προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξής του είναι η έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωσή του, με όλα τα απαιτούμενα από το μηχανογραφικό σύστημα 

στοιχεία, για το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται (ΥΠΕΣ εγκ. 3/2002). 
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3.5 ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Μετά τη λήψη της απόφασης οριστικής ένταξης, οι πόροι για τη χρηματοδότηση 

εγγράφονται στην αντίστοιχη Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας (ΣΑΕΠ) του 

ΠΔΕ. Επίσης μπορεί να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΤΑ κατ’ 

εξαίρεση δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών 

αναγκών των ΟΤΑ (κυρίως μέσω του τακτικού προϋπολογισμού). 

 

Οι πόροι του ΕΠΤΑ είναι:  

α) 8,50% των ΚΑΠ9 του τακτικού προϋπολογισμού (Ν.1828/1989) 

β) 20% των ΚΑΠ που εγγράφονται στη ΣΑΤΑ του ΠΔΕ (Ν.1828/1989) 

γ) Το ποσό του λογαριασμού του αρ. 67 του Ν.3033/1954 και το ποσό των τόκων των 

χρηματικών υπολοίπων που διαχειρίζεται το ΥΠΕΣ (ΠΔ 410/1995), καθώς και όλα τα 

ποσά των ειδικών λογαριασμών και πόρων του κρατικού προϋπολογισμού που 

διαχειρίζονται τα υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί 

με τα οποία επιχορηγούνται οι δήμοι και οι κοινότητες 

δ) 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων του Ν. 2503/1997 

ε) Οι πόροι των Εθνικών και Περιφερειακών Κοινοτικών Προγραμμάτων και 

Πρωτοβουλιών που διαχειρίζονται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, οι οποίοι αφορούν 

έργα δήμων και κοινοτήτων και λοιπές επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης 

στ) Οι πόροι του ΠΔΕ με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα δήμων και κοινοτήτων. 

 

Με το Ν.2839/2000 συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων (ΤΠΔ) με τίτλο «Πόροι του ΕΠΤΑ». Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται με 

πόρους που διαχειρίζεται το ΥΠΕΣ και στη συνέχεια μεταβιβάζονται οι πιστώσεις προς 

τους δικαιούχους φορείς σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Μετά τη λήψη της 

απόφασης οριστικής ένταξης, οι πόροι για τη χρηματοδότησή του εγγράφονται στην 

αντίστοιχη ΣΑΕΠ και παράλληλα ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

                                                 
9 Οι ΚΑΠ δηλαδή η συμμετοχή της ΤΑ σε έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 
θεσμοθετήθηκαν με το Ν.1828/1989. Συγκεκριμένα οι ΚΑΠ για τους δήμους και τις κοινότητες 
προέρχονται από α) το 20% των εσόδων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων, β) 50% των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, γ) 20% του φόρου που 
εισπράττεται από τους τόκους καταθέσεων, δ) ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ε) φόρους που 
έχουν θεσπιστεί υπέρ της ΤΑ και δεν καταργούνται με το Ν.1828/1989. 
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υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις πιθανές τροποποιήσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ. 

 

 

3.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

 

3.6.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Τα κριτήρια για την ένταξη δράσεων στο ΕΠΤΑ καθορίζονται με απόφαση της ΕΠ 

και είναι ιδίως:  

 η συμβολή του υπό ένταξη έργου, μελέτης ή ενέργειας στην ανάδειξη της 

ενότητας του δήμου 

 η συμβολή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δήμου 

 η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικών και τεχνικών υποδομών 

 η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων 

 η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και γενικότερα, ο σχεδιασμός των 

δράσεων σε ευρύτερες προγραμματικές ενότητες, όπου αυτό είναι δυνατό 

 η προώθηση της απασχόλησης, καθώς και η καταπολέμηση κάθε μορφής 

κοινωνικού αποκλεισμού (Ν.2539/1997, ΥΠΕΣ αποφ. Υπουργού 45329/1999). 

 

 

3.6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των 

πόρων στις περιφέρειες και εν συνεχεία στους ΟΤΑ. Λαμβανομένου υπόψη των 

κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ,10 για την τελική διαμόρφωση και κατανομή των 

πόρων του ΕΠΤΑ στις περιφέρειες, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτήρια (δείκτες): 

                                                 
10 Η κατανομή των ΚΑΠ γίνεται με υπουργικές αποφάσεις, βάσει των κριτηρίων του 
Ν.1828/1989 όπως: α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, β)το μήκος και η 
βατότητα του οδικού δικτύου, γ) ο ορεινός, πεδινός ή νησιωτικός χαρακτήρας του ΟΤΑ, δ) το 
επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων, στ) το 
πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση, ζ) 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:09 EEST - 52.53.217.230



Δέσποινα Μάντζαρη Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
   (ΕΠΤΑ) 

 37

 

 Πληθυσμός 

 Έκταση 

 Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ) 

 Ανεργία 

 Αριθμός ορεινών ΟΤΑ 

 Πληθυσμός ορεινών ΟΤΑ 

 Αριθμός ΟΤΑ <10.000 

 Πληθυσμός ΟΤΑ <10.000 

 Νησιωτικοί Νομοί 

 

Οι 4 πρώτοι δείκτες είναι γενικοί και αφορούν κυρίως το επίπεδο ανάπτυξης των 

περιφερειών, ενώ οι υπόλοιποι 5 δείκτες υποβοηθούν τους στόχους που τέθηκαν από το 

πρόγραμμα «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Στόχος είναι να ενισχυθούν οι περιφέρειες που 

έχουν τους περισσότερους ΟΤΑ με έντονα προβλήματα συνοχής (ορεινοί, νησιωτικοί) 

καθώς και οι περιφέρειες με τους περισσότερους ΟΤΑ κάτω των 10.000 κατοίκων. 

(Επισημαίνουμε ότι η πλειοψηφία των νέων συνενωθέντων δήμων είναι κάτω των 

10.000 κατοίκων και είναι αυτοί που έχουν τα εντονότερα προβλήματα οργάνωσης, 

συνοχής κλπ.) (Ν.2539/1997, ΥΠΕΣ εγκ.17/1999). 

 

Στη συνέχεια βάσει των παραπάνω κριτηρίων κατανέμεται σε κάθε περιφέρεια το 

αντίστοιχο ποσό. Στο αρχικό στάδιο υλοποίησης του ΕΠΤΑ διατίθεται από το ΥΠΕΣ 

σταδιακά ως δικαιούμενο ποσό ένταξης δράσεων, το 50% των πόρων του 

προγράμματος. Η κάθε περιφέρεια ακολούθως, θα κατανείμει το δικαιούμενο ποσό 

στους ΟΤΑ της περιφέρειάς της, χρησιμοποιώντας τα εξής κριτήρια και τις εξής 

βαρύτητες όπως ορίστηκαν από την ΕΠ:  

 

o Πληθυσμός: 35% 

o Έκταση: 15% 

o Αριθμός Οικισμών: 10% 

o Αριθμός Ορεινών Οικισμών: 5% 

o Κριτήρια Σύγκλισης: 35% 
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Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής:  

α) Η κατάσταση του οδικού δικτύου 

β) Η παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης 

γ) Οι κοινωνικές και διοικητικές υποδομές 

δ) Η δυνατότητα άντλησης πόρων του κάθε ΟΤΑ (ΥΠΕΣ έγγρ. 27190/1999, ΥΠΕΣ, 

εγκ. 49/2003). 

 

Χρονολογικά, η κατανομή των αρχικών πόρων του ΕΠΤΑ, έγινε ως εξής:  

- Τον Απρίλιο του 1999, έγινε η κατανομή των πόρων του ΕΠΤΑ στις 

περιφέρειες με ορισμένα κριτήρια 

- Τον Ιούλιο του 1999, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι βαρύτητες με τα οποία οι 

περιφέρειες θα έκαναν την κατανομή του 50% των πόρων τους, στους ΟΤΑ της 

περιοχής τους 

- Τον Αύγουστο του 1999, εντάχθηκαν στο ΕΠΤΑ έργα με συνολικό ποσό για 

κάθε περιφέρεια που φθάνει στο 15% του προγράμματος (η ένταξη έγινε με 

βάση τον άμεσο και επείγοντα χαρακτήρα τους) 

- Τον Μάρτιο του 2000, προστέθηκε η προένταξη έργων που αντιστοιχούν στο 

υπόλοιπο 35% και έτσι ολοκληρώθηκε η κατανομή του 50% του συνολικού 

προγράμματος 

- Η κάθε περιφέρεια προβαίνει, ανάλογα με τα αιτήματα των ΟΤΑ, σε 

τροποποιήσεις του ήδη εγκεκριμένου προγράμματος, οι οποίες εγκρίνονται από 

την ΕΠ (ΥΠΕΣ εγκ. 26/1999) 

 

Η ΕΠ του ΕΠΤΑ αποφάσισε την κατανομή των πόρων ύψους περίπου € 3,132 δις 

για την ένταξη δράσεων μέσω του προγράμματος των περιφερειών (διακριτή κατανομή 

ανά περιφέρεια) για την πενταετία (1998-2002). Σχετικά με τα ποσά των οριζοντίων 

δράσεων (που εντάσσονται με απόφαση ΚΕΠ ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών) δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία (εγκεκριμένου προϋπολογισμού και 

απορρόφησης) αλλά υπολογίζονται περίπου στα € 560 εκατ. (ΥΠΕΣ εγκ. 49/2003). 
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Πίνακας 1: Η κατανομή του εγκεκριμένου προγράμματος ΕΠΤΑ ανά 
περιφέρεια 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

(βάσει της εγκ. 
17/1999) σε €

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΣ 
Π/Υ σε € 

(50%) 

(%) 
ΔΙΚ 
Π/Υ 

Εγκεκρ. 
πρόγραμμα 
(βάσει της 

εγκ. 49/2003) 
σε € 

(%) 
Εγκεκρ. 
πρ/τος 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ 270.019.076 135.009.538 8,62% 135.362.647 7,93%

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 467.527.513 233.763.756 14,92% 249.647.833 14,62%
3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 157.015.407 78.507.704 5,01% 79.709.896 4,67%
4 ΗΠΕΙΡΟΣ 211.562.729 105.781.365 6,75% 109.061.247 6,39%
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 312.968.452 156.484.226 9,99% 175.034.099 10,25%
6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 91.677.183 45.838.591 2,94% 54.101.714 3,17%
7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 301.402.791 150.701.395 9,62% 162.647.658 9,53%
8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 264.625.092 132.312.546 8,45% 132.312.546 7,75%
9 ΑΤΤΙΚΗ 266.714.600 133.357.300 8,51% 154.814.067 9,07%

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 275.697.726 137.848.863 8,80% 151.259.695 8,86%
11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 153.608.217 76.804.109 4,90% 76.804.109 4,50%
12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 129.969.186 64.984.593 4,15% 77.435.324 4,54%
13 ΚΡΗΤΗ 230.007.337 115.003.668 7,34% 149.261.717 8,74%

  ΣΥΝΟΛΟ 3.132.795.307 1.566.397.654 100,00% 1.707.452.552 100,00%
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία του αρχικού προϋπολογισμού και του τελικού 

εγκεκριμένου προγράμματος διαπιστώνουμε ότι δεν αποδόθηκαν όλοι οι πόροι του 

προγράμματος στους ΟΤΑ από την κεντρική διοίκηση, αλλά διατέθηκε ποσό λίγο 

μεγαλύτερο από το 50% των πόρων του συνολικού προγράμματος. Παρατηρείται 

επίσης ανομοιόμορφη αύξηση του εγκεκριμένου ποσού στις περιφέρειες σε σχέση με το 

αρχικά δικαιούμενο ποσό.11 

 

 

 

                                                 
11 Η διαφορά ανάμεσα στο δικαιούμενο και το τελικό εγκεκριμένο ποσό είναι καλύτερα 
εμφανής και πιο έντονη σε κάποιες περιπτώσεις σε επίπεδο ΟΤΑ και όχι στον ίδιο έντονο 
βαθμό συνολικά σε επίπεδο νομού ή και περιφέρειας (Α.Μπελιά - προσωπική επικοινωνία). 
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4. ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
«ΘΗΣΕΑΣ» 
 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Για την υποστήριξη των ΟΤΑ α’βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων 

τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων 

υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές, και 

κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη 

ανάπτυξη, καταρτίζεται ο ΘΗΣΕΑΣ που αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

α’βάθμια ΤΑ και χρηματοδοτεί την υλοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης 

βασιζόμενες σε τρεις ενότητες (υποπρογράμματα). 

 

Ο ΘΗΣΕΑΣ καταρτίζεται για την ικανοποίηση των στόχων:  

• το συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για 

τους ΟΤΑ, με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των 

μεταξύ τους συνεργασιών 

• την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στους 

ΟΤΑ, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητα τους 

• την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους 

• την άσκηση αποτελεσματικής και ποιοτικής διοίκησης των τοπικών υποθέσεων 

η οποία συνδέεται με την υποστήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας των 

ΟΤΑ 

• την ορθολογική και διαφανή κατανομή των πόρων που κατευθύνονται σε 

αυτούς. 

 

Έχει πενταετή διάρκεια (2005-2009), η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του 

υπουργικού συμβουλίου, για δύο επιπλέον έτη (μέχρι το 2011) (Ν.3274/2004, ΥΠΕΣ 

εγκ. 55/2004). 
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Ειδικότερα, βασικές προτεραιότητες που επιδιώκονται με το ΘΗΣΕΑ είναι οι εξής:  

 Η καθιέρωση διαφανών κανόνων κατανομής των πόρων στους ΟΤΑ 

 Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος και η ουσιαστική προώθηση της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης, 

με έμφαση στις ορεινές και προβληματικές περιοχές 

 Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ και η ανάδειξη της συμβολής τους 

στην τοπική πολιτιστική και κοινωνική ζωή 

 Ο συντονισμός των επιμέρους πολιτικών για την ΤΑ, με γνώμονα τη 

διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της και την αποφυγή της 

πολυδιάσπασης 

 Ο περιορισμός των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η 

ενίσχυση της αποκέντρωσης 

 Η ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των ανωτέρω πολιτικών 

 Η έγκαιρη απόδοση όλων των θεσμοθετημένων πόρων 

 Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ  

(http://thiseas.ypes.gr/thiseas/article.php?cat=25). 

 

 

4.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Για την υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης ο ΘΗΣΕΑΣ απαρτίζεται από τα 

ακόλουθα υποπρογράμματα και μέτρα:  

 

4.2.1 ΥΠΟΠ/ΜΑ 1 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» 
 

Αφορά δράσεις οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τους, χρηματοδότηση 

πολιτικών συνολικής υποστήριξης τους και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, 

αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών, οριζόντιες πολιτικές και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 1.1: Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Μέτρο 1.2: α. Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των ΟΤΑ 

β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με ΟΤΑ (προκαταρκτικές μελέτες 
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σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής 

ιδιωτών-επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων) 

Μέτρο 1.3: Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των ΟΤΑ 

Μέτρο 1.4: Μηχανοργάνωση των ΟΤΑ και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής 

Μέτρο 1.5: ΣΔΙΤ με ΟΤΑ, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του υπ/τος 1 

Μέτρο 1.6: Οριζόντιες δράσεις 

Μέτρο 1.7: Αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών λειτουργικών δαπανών 

Μέτρο 1.8: Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της ΕΕ 

 

 
4.2.2 ΥΠΟΠ/ΜΑ 2 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 
 

Αφορά δράσεις όπως, απαλλοτριώσεις, χρηματοδότηση της μελέτης, κατασκευής, 

βελτίωσης και συντήρησης έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος 

και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, καθώς και λοιπών επενδύσεων τοπικής 

ανάπτυξης, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων, οριζόντιες πολιτικές 

και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 2.1: α. Μελέτες 

β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των ΣΔΙΤ με ΟΤΑ 

(προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, 

διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών-επενδυτών, κατάρτιση 

συμβάσεων) 

Μέτρο 2.2: Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 

Μέτρο 2.3: Ύδρευση 

Μέτρο 2.4: Αποχέτευση-Επεξεργασία λυμάτων 

Μέτρο 2.5: Διαχείριση απορριμμάτων 

Μέτρο 2.6: Οικισμοί 

Μέτρο 2.7: Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα 

Μέτρο 2.8: Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων 

Μέτρο 2.9: Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των ΟΤΑ 

Μέτρο 2.10: Απαλλοτριώσεις ακινήτων 

Μέτρο 2.11: ΣΔΙΤ με ΟΤΑ, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του υπ/τος 2 
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Μέτρο 2.12: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των ΟΤΑ 

α’βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε 

κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα 

κεντρικά όργανα της ΕΕ με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του υπ/τος 2 

Μέτρο 2.13: Οριζόντιες δράσεις 

Μέτρο 2.14: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών 

 

 

4.2.3 ΥΠΟΠ/ΜΑ 3 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 
 

Αφορά δράσεις σχετικές με χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, μελέτη, κατασκευή, 

βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών 

υποδομών και σχετικών προγραμμάτων, χρηματοδότηση έργων διοικητικής 

εξυπηρέτησης, οριζόντιες πολιτικές και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 3.1: α. Μελέτες 

β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των ΣΔΙΤ με ΟΤΑ 

(προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική 

διαδικασία επιλογής ιδιωτών-επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων) 

Μέτρο 3.2: Υποδομές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης 

Μέτρο 3.3: Υγεία-Πρόνοια-Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού 

Μέτρο 3.4: Αθλητισμός 

Μέτρο 3.5: Πολιτισμός 

Μέτρο 3.6: Εκπαίδευση-κατάρτιση 

Μέτρο 3.7: Προγράμματα νέας γενιάς 

Μέτρο 3.8: Απαλλοτριώσεις ακινήτων 

Μέτρο 3.9: ΣΔΙΤ με ΟΤΑ, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του υπ/τος 3 

Μέτρο 3.10: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των ΟΤΑ 

α’ βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε 

κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα 

κεντρικά όργανα της ΕΕ, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του υπ/τος 3 

Μέτρο 3.11: Οριζόντιες δράσεις 

Μέτρο 3.12: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών 
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4.2.4 ΥΠΟΠ/ΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 
 

Αφορά σε ενέργειες υποστήριξης για την κατάρτιση, παρακολούθηση, τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση του ΘΗΣΕΑ, καθώς και της διαδικασίας ανασυγκρότησης των 

ΟΤΑ. Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίησή του είναι το ΥΠΕΣ και οι περιφέρειες 

(χρηματοδοτείται από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος και όχι από τους 

πόρους που κατανέμονται από τις περιφέρειες) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

Μέτρο 4.1: Αμοιβές συμβούλων και προσωπικού 

Μέτρο 4.2: Μελέτες στήριξης του προγράμματος 

Μέτρο 4.3: Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος 

Μέτρο 4.4: Δημοσιοποίηση του προγράμματος 

 

Η αναλυτική περιγραφή του κάθε μέτρου, με τις επιλέξιμες δράσεις, τους 

δικαιούχους, τις προτεραιότητες, τους στόχους κλπ, παρουσιάζεται στα ΤΔ των μέτρων 

(Ν.3274/2004). 

 

4.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση του ΘΗΣΕΑ δημιουργείται σύστημα διοίκησης αντίστοιχο 

με το σύστημα διοίκησης του ΕΠΤΑ, που διακρίνεται σε:  

 

 Εθνικό επίπεδο 

 Περιφερειακό επίπεδο 

 Επίπεδο Νομού 
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4.3.1 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Σε Εθνικό επίπεδο συγκροτείται η ΚΕΠ του ΘΗΣΕΑ για την κατάρτιση, 

παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του στο ΥΠΕΣ.12 Το έργο 

της ΚΕΠ υποστηρίζεται από την ΟΔΕ η οποία επικουρείται από Γραμματεία. Το 

σύστημα διοίκησης του ΘΗΣΕΑ διατηρείται σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια της 

μορφής και οργάνωσής του, όπως το αντίστοιχο σύστημα διοίκησης, λειτουργίας και 

άσκησης αρμοδιοτήτων του ΕΠΤΑ. 

 
4.3.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
Σε Περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται η ΠΕΠ του ΘΗΣΕΑ που είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση του προγράμματος. Η ΠΕΠ επικουρείται από Γραμματεία. Το 

σύστημα διοίκησης του ΘΗΣΕΑ διατηρείται σε περιφερειακό επίπεδο, στα πλαίσια της 

μορφής και οργάνωσής του, όπως το αντίστοιχο σύστημα διοίκησης, λειτουργίας και 

άσκησης αρμοδιοτήτων του ΕΠΤΑ. 

 

4.3.3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ 
 

Σε επίπεδο Νομού συγκροτείται η ΤΕΝ, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 

του ΘΗΣΕΑ. Συγκροτείται με απόφαση του ΓΓΠ και αποτελείται από τους 

προϊσταμένους των ΤΥΔΚ ή από υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών, καθώς και από 

έναν σύμβουλο της ΤΕΔΚ. Ως συντονιστής της ΤΕΝ ορίζεται υπάλληλος της 

περιφέρειας, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της. Για την υποστήριξη του έργου 

της ΤΕΝ συγκροτείται ολιγομελής Γραμματεία. Το σύστημα διοίκησης του ΘΗΣΕΑ σε 

επίπεδο νομού, εκτός από το νέο του σχήμα μορφής του, διατηρείται στην οργάνωσή 

του όπως το αντίστοιχο σύστημα διοίκησης, λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων 

του ΕΠΤΑ (Ν.3274/2004). 

                                                 
12 Η ΚΕΠ συγκροτείται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μακεδονίας – Θράκης, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, στην οποία μετέχουν όλοι οι ανωτέρω υπουργοί ή οι αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή 
μπορεί να συνεδριάζει και με μόνη τη συμμετοχή των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού). 
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4.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στο ΘΗΣΕΑ (όπως αντίστοιχα και στο ΕΠΤΑ) εντάσσονται και χρηματοδοτούνται 

δράσεις που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Αναπτυξιακές δράσεις (μέσω του προγράμματος των περιφερειών) μετά 

από πρόταση της ΠΕΠ και ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες. 

 Οριζόντιες δράσεις μετά από πρόταση Υπουργού Εσωτερικών και απόφαση 

ένταξης από την ΚΕΠ 

 Δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα υπουργεία. 

Οι δράσεις αυτές αφορούν έργα, μελέτες και ενέργειες των οποίων φορείς υλοποίησης 

είναι δήμοι, κοινότητες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, 

σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, συμπολιτείες και κάθε μορφής διαδημοτική 

συνεργασία αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα επί 

μέρους ΤΔ των μέτρων και ανταποκρίνονται στο σκοπό και το περιεχόμενο του 
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προγράμματος. Οι δράσεις του ΘΗΣΕΑ μέσω του προγράμματος των περιφερειών 

εντάσσονται με τις ακόλουθες φάσεις και διαδικασίες:  

 

 

4.4.1 ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Η διαδικασία της προένταξης στο ΘΗΣΕΑ ακολουθεί τις αντίστοιχες διαδικασίες 

προένταξης του ΕΠΤΑ. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι βάσει της εμπειρίας του 

ΕΠΤΑ είναι πλέον απαραίτητο στη φάση αυτή να υπάρχει συνέπεια στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

- Οι τίτλοι των έργων, μελετών ή ενεργειών πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια 

το προς εκτέλεση αντικείμενο (επομένως, θα πρέπει να διορθώνονται οι τίτλοι που 

περιέχουν γενική αναφορά, π.χ. «Μελέτες» ή «Οδοποιία»). 

- Η υποβολή προτάσεων με σκοπούς διάφορους των υποπρογραμμάτων και μέτρων 

του προγράμματος δεν είναι δυνατή. 

Κύριος στόχος είναι η προτεραιότητα σε μελέτες για την ωρίμανση έργων που έχουν 

προταθεί ή θα προταθούν για ένταξη στο Γ΄ και το Δ’ ΚΠΣ (Εθνικό στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), καθώς και σε έργα που ολοκληρώνουν λειτουργικά τις 

υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΤΑ13 ή άλλα προγράμματα της ΕΕ. 

Επίσης, βασικός στόχος είναι η αποφυγή κατακερματισμού και κατασπατάλησης των 

πιστώσεων σε πλήθος μικρών έργων και άλλων δράσεων χωρίς προγραμματικούς 

στόχους και επιχειρησιακή συνοχή. 

 

 
4.4.2 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Η διαδικασία της οριστικής ένταξης στο ΘΗΣΕΑ ακολουθεί την αντίστοιχη του 

ΕΠΤΑ. Πρέπει να προσθέσουμε ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται με την έγγραφη 

διαπίστωση από το ΥΠΕΣ της τήρησης του ετήσιου ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων 

ανά περιφέρεια. Στις περιπτώσεις όπου μέρος του προϋπολογισμού του έργου, θα 

καλυφθεί από ίδιους πόρους του δήμου ή από άλλες πηγές, θα πρέπει να περιέχεται 

                                                 
13 Στην πρώτη κατάρτιση του προγράμματος, μπορούν να ενταχθούν έργα του ΕΠΤΑ για τα 
οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση και οι εγκεκριμένες πιστώσεις του ΟΤΑ στο ΕΠΤΑ δεν 
επαρκούν για την αποπληρωμή τους. Οι σχετικές δαπάνες για τα έργα αυτά θα βαρύνουν το 
ποσό που αναλογεί στον ΟΤΑ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
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λεπτομερής έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του ΟΤΑ (θεωρημένης από το 

Δήμαρχο), στην οποία θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι συμπληρωματικοί πόροι ανά 

πηγή χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους για την πληρωμή του έργου 

και η εναλλακτική δεσμευτική πρόταση του δήμου για την αναθεώρηση του 

προγράμματός, σε περίπτωση που δεν διασφαλιστούν έγκαιρα οι προβλεπόμενες από 

άλλες πηγές πιστώσεις. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ένταξη οριζοντίων δράσεων στο 

ΘΗΣΕΑ, γίνεται με απόφαση ένταξης από την ΚΕΠ ύστερα από πρόταση του 

Υπουργού Εσωτερικών.14 

 

 

4.4.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος, γίνονται με αποφάσεις των ΠΕΠ, 

εφόσον δεν οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της περιφέρειας και 

των οικείων ΟΤΑ, δεν μεταφέρονται πιστώσεις δράσεων για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών και έχει ενταχθεί η τροποποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα 

παρακολούθησης του ΘΗΣΕΑ.15 Το τυχόν αναπορρόφητο ποσό των εγκεκριμένων 

πιστώσεων, στο τέλος κάθε έτους, που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ, προστίθεται στις 

δικαιούμενες πιστώσεις του επομένου έτους (έτσι δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να 

ωριμάσουν τα έργα τους και να μην χάσουν πόρους που δικαιούνται και είναι αναγκαίοι 

για την ανάπτυξή τους) (Ν.3274/2004, ΥΠΕΣ εγκ. 4/2005, ΥΠΕΣ εγκ. 17/2005). 

                                                 
14 Το άθροισμα των ποσών που διατίθενται στα μέτρα 1.2β, 1.6, 1.7, 2.1β, 2.13, 2.14, 3.1β, 3.11 
και 3.12, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν.3274/2004, δεν μπορεί να υπερβεί το 
είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του συνολικού προγράμματος. 
15 Σε περιπτώσεις, όμως, απένταξης, νέας ένταξης ή τροποποίησης που διαφοροποιεί σημαντικά 
το εγκριθέν φυσικό αντικείμενο, απαιτείται έγκριση της ΚΕΠ. 
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Για την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση των έργων του 

ΘΗΣΕΑ, χρησιμοποιείται μηχανογραφικό σύστημα16 που σχεδιάζεται σε συνεργασία με 

την ΕΕΤΑΑ. Με ευθύνη των ΓΓΠ όλα τα στοιχεία των προενταγμένων και ενταγμένων 

έργων, μελετών και ενεργειών, καθώς και τα στοιχεία των σχετικών αποφάσεων, θα 

πρέπει να έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του 

προγράμματος, πριν από την αποστολή των αποφάσεων στην ΚΕΠ (Ν.3274/2004, 

ΥΠΕΣ εγκ. 4/2005). 

                                                 
16 Παράρτημα Β’ –Ενδεικτική εικόνα μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης του 
ΘΗΣΕΑ 
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4.5 ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης και υλοποίησης των δράσεων, ακολουθεί 

η διαδικασία της χρηματοδότησής τους. 

 

1. Οι πόροι του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ είναι: 

α) 10% των ΚΑΠ που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό (Ν. 1828/1989) 

β) 25% των ΚΑΠ που εγγράφονται στη ΣΑΤΑ του ΠΔΕ (Ν. 1828/1989) 

γ) 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων 

(Ν.2503/1997) 

δ) Οι τόκοι των χρηματικών υπολοίπων των ΟΤΑ χωρίς δική τους ταμειακή υπηρεσία, 

τα οποία κατατίθενται στο ΤΠΔ στο τέλος κάθε έτους, με διαχειριστή το ΥΠΕΣ (νέος 

ΔΚΚ αρ. 171 παρ. 1) 

ε) Εθνικοί πόροι του ΠΔΕ με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα δήμων και 

κοινοτήτων και οι οποίοι αντιστοιχούν στο 35% τουλάχιστον του συνόλου των πόρων 

των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ. Οι πόροι αυτοί εγγράφονται σε ειδική ΣΑΕ του 

ΥΠΕΣ (αρ. 8 παρ. 1 Ν.3274/2004).17 (Θεοδώρου, 2008) 

 

Το σύνολο των πόρων που προαναφέρθηκαν κατατίθεται σε Ειδικό Λογαριασμό, 

που τηρείται στο ΤΠΔ, με τίτλο «Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ» και οι 

πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού διατίθενται για πληρωμή με αποφάσεις του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

 

2. Τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και λοιπών εθνικών πόρων του κρατικού 

προϋπολογισμού, τα οποία διαχειρίζονται υπουργεία, περιφέρειες, αυτοτελείς δημόσιες 

υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί που αφορούν έργα των δήμων, δεν μεταφέρονται 

στον παραπάνω Ειδικό Λογαριασμό. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της πορείας 

πραγματοποίησης των αντίστοιχων έργων και οι οικείες πληρωμές, γίνονται από τα 

αντίστοιχα υπουργεία. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:  
                                                 
17 Το ποσοστό αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά συμμετοχής ανά φορέα 
χρηματοδότησης: 1)Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 7%, 2)ΥΠΕΧΩΔΕ 3%, 
3)Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 2%, 4)Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 1 %, 5)Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2%, 6)Υπουργείο 
Πολιτισμού 6%, 7)Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 2%, 8)Υπουργείο Μακεδονίας-
Θράκης 1%, 9)Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1%, 10)Γενικές Γραμματείες 
Περιφερειών 10%. 
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α) Η πρόταση του αρμόδιου υπουργού ή του ΓΓΠ γνωστοποιείται στην ΚΕΠ του 

ΘΗΣΕΑ (αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τίτλος έργου, 

προϋπολογισμός, διάρκεια κατασκευής έργου, φορέας υλοποίησης του έργου κλπ.). 

β) Η ΚΕΠ εκδίδει βεβαίωση ένταξης στο πρόγραμμα (η οποία και αποστέλλεται στον 

αρμόδιο υπουργό). 

γ) Η βεβαίωση κοινοποιείται στις αντίστοιχες ΠΕΠ και παράλληλα ενημερώνεται το 

μηχανογραφικό σύστημα. 

δ) Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω δράσεων 

(Ν.3274/2004, ΥΠΕΣ εγκ. 55/2004). 

 

 

4.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

 

4.6.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Τα κριτήρια για την ένταξη δράσεων καθορίζονται με απόφαση της ΚΕΠ. Τα 

κριτήρια αυτά είναι ιδίως:  

 Η συμβολή της υπό ένταξη δράσης στους αναπτυξιακούς στόχους του 

αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασμού και στην ανάδειξη της ενότητας του οικείου 

ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργική ολοκλήρωση έργων, που 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

 Η συμβολή του υπό ένταξη δράσης στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του οικείου ΟΤΑ 

 Η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών 

 Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων 

 Η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και, γενικότερα, ο σχεδιασμός των 

δράσεων σε ευρύτερες προγραμματικές ενότητες, όπου αυτό είναι δυνατόν 

 Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού 

αποκλεισμού 

 Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα 

(Ν.3274/2004). 
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4.6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 
 

Κύριος στόχος του ΘΗΣΕΑ για την αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη 

είναι ο δικαιότερος τρόπος κατανομής των πόρων του προγράμματος στις περιφέρειες 

και εν συνεχεία στους ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τις περιφέρειες η υποβολή 

προτάσεων σχετικά με τα κριτήρια ενδοπεριφερειακής κατανομής των πόρων, η 

καταγραφή των αναγκών των ΟΤΑ και η γνώμη της ΚΕΔΚΕ. Η ΚΕΠ αποφάσισε την 

κατανομή των πόρων του προγράμματος, ύψους € 3,500 δις για την πενταετία 2005-

2009 στις εξής κατηγορίες:  

 

α) Τυπική κατανομή του 45% των πόρων (διακριτή κατανομή ανά περιφέρεια και 

ΟΤΑ) 

β) Κατανομή του 35% των πόρων με προγραμματικά κριτήρια (διακριτή 

κατανομή ανά περιφέρεια και ΟΤΑ) 

γ) Το υπόλοιπο 20% των πόρων (οριζόντιες δράσεις, αντιμετώπιση εκτάκτων και 

επειγουσών αναγκών, υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για ΣΔΙΤ με 

ΟΤΑ και κατανομή μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών). 

 

 

4.6.3 ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ 
 

Η τυπική κατανομή του 45% των πόρων, αφορά την κατανομή ενός συγκεκριμένου 

ποσού ανά περιφέρεια και ΟΤΑ με ετήσιο όριο εγκεκριμένων πιστώσεων με βάση τα 

αντικειμενικά κριτήρια διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής κατανομής. Με αυτό 

τον τρόπο κατανομής κατανέμεται το 45% του προγράμματος, ύψους € 1,575 δις για 

την πενταετία 2005-2009 όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.18 

                                                 
18 Η τυπική κατανομή των πόρων αποφασίστηκε βάσει μελέτης που έγινε από την ΕΕΤΑΑ και 
της PriceWhaterHouse Coopers 
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Πίνακας 2: Η τυπική κατανομή ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (%) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟ (€) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 7,66 120.645.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  2,93 46.147.500

ΥΠΟΟΙΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9,13 143.844.750

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7,39 116.455.500
ΗΠΕΙΡΟΣ 7,55 118.959.750
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 9,00 141.750.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3,85 60.653.250

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8,32 131.055.750

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 8,36 131.591.250

ΑΤΤΙΚΗ 10,00 157.500.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 9,90 155.956.500

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,89 61.236.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5,10 80.246.250
ΚΡΗΤΗ 6,92 108.958.500

ΣΥΝΟΛΟ 100 1.575.000.000

Πηγή: ΥΠΕΣ 

 

Η κατανομή του 45% των πόρων του προγράμματος στις περιφέρειες προέκυψε από 

τη στάθμιση:  

 γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων (μόνιμος και εποχιακός πληθυσμός 

της περιφέρειας, έκταση και αριθμός δημοτικών διαμερισμάτων) και 

 κριτηρίων σύγκλισης (μείωση μόνιμου πληθυσμού, απόκλιση του κατά κεφαλή 

ΑΕΠ κάθε περιφέρειας από το μέσο όρο των περιφερειών της ΕΕ των 25 

κρατών μελών, ποσοστό ανεργίας, αριθμός ορεινών, νησιωτικών και 

προβληματικών ΟΤΑ). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό χαρακτήρα των πολεοδομικών 

συγκροτημάτων και των περιοχών της περιφέρειας ώστε να γίνει δικαιότερη η 

κατανομή των πόρων, έγιναν δυο βασικές παραδοχές:  

o κατανομή του 10% των πόρων στην περιφέρεια Αττικής καθώς και 

o κατανομή του 2,93% των πόρων στο πολεοδομικό συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης (με ταυτόχρονο μη συνυπολογισμό του στον υπόλοιπο Ν. 

Θεσσαλονίκης). 
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Η τυπική κατανομή ανά ΟΤΑ πραγματοποιείται με απόφαση του ΓΓΠ (μετά την 

αφαίρεση του ποσοστού 8% που προορίζεται για τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση έργων διαδημοτικής συνεργασίας)19 και καθορίζεται με τα κριτήρια και τις 

αντίστοιχες βαρύτητες εντός των ορίων του πίνακα 3, ύστερα από απόφαση της ΚΕΠ. 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια τυπικής κατανομής ΘΗΣΕΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 

Πληθυσμός ΟΤΑ 35-40 

Έκταση ΟΤΑ 15-25 

Αριθμός δημοτικών διαμερισμάτων 10-15 
Αριθμός ορεινών οικισμών και  
νησιωτικών προβληματικών ΟΤΑ 5-10 

Κριτήριο σύγκλισης 15-30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
 

Ειδικότερες ρυθμίσεις γίνονται για:  

α) το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου τα κριτήρια τυπικής 

κατανομής ανά ΟΤΑ είναι: πληθυσμός 70%, έκταση 20% και σύγκλιση 10%, 

σύμφωνα με τον καθορισμό του ΓΓΠ Κεντρικής Μακεδονίας, 

β) την περιφέρεια Αττικής, όπου με απόφαση του ΓΓΠ θα γίνει μια πρώτη 

κατανομή ανά νομό, με βάση την κατανομή του ΕΠΤΑ, και στη συνέχεια, μετά από 

γνώμη της ΤΕΔΚΝΑ και απόφαση του ΓΓΠ, θα γίνει κατανομή εντός του κάθε 

Νομού με κριτήρια ανάλογα αυτών του πίνακα 3. 

 

Με βάση τις αναμενόμενες εισροές από τις προσδιορισμένες πηγές χρηματοδότησης 

του προγράμματος, όπως προκύπτουν από τον κρατικό προϋπολογισμό έτους 2005 και 

με την προϋπόθεση της διαμόρφωσης, στο προϋπολογιζόμενο ποσό των επομένων 

ετών, καθορίζεται και πίνακας με το ετήσιο όριο εγκεκριμένων πιστώσεων της τυπικής 

κατανομής ανά περιφέρεια20 (ΥΠΕΣ εγκ. 4/2005). 

                                                 
19 Η κατανομή του 8% των διαδημοτικών συνεργασιών θα γίνεται με προγραμματικά κριτήρια, 
με βάση τις προτεραιότητες κάθε περιφέρειας, μετά από πρόταση της ΠΕΠ και απόφαση της 
ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι πριν από την οριστική ένταξη δράσεων διαδημοτικής συνεργασίας, θα 
πρέπει να έχει συσταθεί και να λειτουργεί ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης ή να έχει υπογραφεί 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ των συνεργαζόμενων ΟΤΑ. 
20 Παράρτημα Β ’– ΘΗΣΕΑΣ-Τυπική κατανομή και όριο εγκεκριμένων πιστώσεων ετών 2005-
2009 ανά περιφέρεια. 
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4.6.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

Η κατανομή του 35% των πόρων με προγραμματικά κριτήρια, αφορά επίσης την 

κατανομή ενός συγκεκριμένου ποσού ανά περιφέρεια και ΟΤΑ με ετήσιο όριο 

εγκεκριμένων πιστώσεων, με βάση τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες ανά 

υποπρόγραμμα και μέτρο και τα κριτήρια ένταξης του προγράμματος. Για την 

κατανομή των πόρων αυτών αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία καταγραφής των αναγκών των 

ΟΤΑ (που συγκέντρωσε το ΥΠΕΣ μέσω των περιφερειών). Με αυτό τον τρόπο 

κατανομής κατανέμεται το 35% του προγράμματος, ύψους € 1,225 δις για την 

πενταετία 2006-2009.21 

 

Πίνακας 4: Η προγραμματική κατανομή ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (%) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟ (€) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 7,62 93.345.000

ΠΟΛΕΟΔ. ΣΥΓΚΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,93 35.892.500

ΥΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9,09 111.352.500

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7,36 90.160.000

ΗΠΕΙΡΟΣ 7,52 92.120.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8,96 109.760.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3,83 46.917.500

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8,28 101.430.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 8,31 101.797.500

ΑΤΤΙΚΗ 10,00 122.500.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 9,85 120.662.500

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4,30 52.675.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5,07 62.107.500

ΚΡΗΤΗ 6,88 84.280.000

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 1.225.000.000
Πηγή: ΥΠΕΣ 

                                                 
21 Παράρτημα Β’– ΘΗΣΕΑΣ-προγραμματική κατανομή και όριο εγκεκριμένων πιστώσεων 
ετών 2005-2009 ανά περιφέρεια. 
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Η ενδοπεριφερειακή κατανομή στους ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί με σχετικές 

αποφάσεις των ΓΓΠ και θα ακολουθήσει, τα ποσοστά της τυπικής κατανομής. Σε 

περίπτωση που, μετά το τέλος του 2006, δεν έχει δεσμευθεί από τους ΟΤΑ το σύνολο 

του ποσού που τους αντιστοιχεί, θα εξεταστεί από την ΚΕΠ, η κατανομή των 

αδέσμευτων ποσών σε διαδημοτικά έργα ή σε ΟΤΑ με αυξημένες ανάγκες με 

αποφάσεις των ΓΓΠ. Επίσης, με απόφαση των ΠΕΠ, μέρος της προγραμματικής 

κατανομής, είναι δυνατό να δεσμευθεί εξαρχής για διαδημοτικά έργα, μετά από 

συμφωνία των οικείων ΤΕΔΚ. 

 

Στην τυπική κατανομή, οι ΟΤΑ είχαν τη δυνατότητα να εντάξουν, χωρίς 

περιορισμό, δράσεις που εντάσσονται στο σύνολο των μέτρων του ΘΗΣΕΑ. Η 

προγραμματική κατανομή, σε αντιδιαστολή με την τυπική, διέπεται από τελείως 

διαφορετική φιλοσοφία. Στοχεύει στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των ΟΤΑ, 

προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΤΑ, για την 

εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας. Σχετικά με το ποσοστό των διαδημοτικών 

δράσεων επί του συνολικού ποσού δεν υπάρχει ακριβής δέσμευση και μπορούν να 

κινηθούν περίπου στο ποσοστό της τυπικής κατανομής. Έτσι, εκ των πραγμάτων, η 

επίτευξη του στόχου της προγραμματικής κατανομής προϋποθέτει τον αποκλεισμό 

κατηγοριών δράσεων που εμφανίζονται ως δευτερεύουσας σπουδαιότητας από τους 

ίδιους τους ΟΤΑ, είτε δεν συμπληρώνουν πρωταρχικές εθνικές και περιφερειακές 

επιλογές κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η ΚΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω στοιχεία και την ομόφωνα θετική γνώμη της ΚΕΔΚΕ, αποφάσισε την 

κατανομή των πόρων του 35% στα παρακάτω μέτρα και με τους αντίστοιχους 

περιορισμούς (της στήλης των παρατηρήσεων): 
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Πίνακας 5:Προτεραιότητες προγραμματικής κατανομής ΘΗΣΕΑ 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 1.1 Κατάρτιση Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 
Πιλοτικές δράσεις μεσοπρόθεσμων ολοκληρωμένων πρ/των 
για την ανάπτυξη του ΟΤΑ και τη βελτίωση της εσωτερικής 
οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΠ των ΟΤΑ με κοινωνικό 
χαρακτήρα 

2 1.2α Μελέτες οργάνωσης & 
ανάπτυξης υπηρεσιών ΟΤΑ 

Οργάνωση επιτελικών λειτουργιών-Προετοιμασία ΕΣΠΑ (Δ' 
ΚΠΣ) 

3 1.3 Έργα οργάνωσης & 
ανάπτυξης υπηρεσιών ΟΤΑ 

Έργα εξυπηρέτησης πολιτών 

4 1.5 ΣΔΙΤ σε δράσεις του υπ/τος 
1 

ΣΔΙΤ με ΟΤΑ σε θέματα οργάνωσης - ανάπτυξης υπηρεσιών 

5 2.1α Μελέτες τεχνικών 
υποδομών περιβάλλοντος 

Προτεραιότητα στις μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ (Δ' 
ΚΠΣ) 

6 2.3 Ύδρευση Έργα υδροληψίας, κατασκευής δικτύων ύδρευσης και 
δεξαμενών, συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενων δικτύων 
και αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων κλπ 

7 2.4 Αποχέτευση Έργα κατασκευής αποχετευτικών δικτύων, επέκτασης, 
βελτίωσης-συντήρησης υφιστάμενων δικτύων και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων 

8 2.5 Διαχείριση απορριμμάτων ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό-
Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης 

9 2.6 Οικισμοί Υλοποίηση πράξεων εφαρμογής με προτεραιότητα σε 
μειονεκτικές και προβληματικές περιοχές 

10 2.7 Εγγειοβελτιωτικά-
Αντιπλημμυρικά έργα 

Προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική προστασία 

11 2.9 Τεχνικός & μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Μηχανολογικός εξοπλισμός (συντήρησης οδών-εκχιονιστικά 
-εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων κατά προτεραιότητα) 

12 2.10 Απαλλοτριώσεις ακινήτων Κάλυψη αναγκών για τεχνικές υποδομές, προστασία του 
περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

13 2.11 ΣΔΙΤ σε δράσεις του υπ/τος 
2 

ΣΔΙΤ με ΟΤΑ σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και προστασίας 
περιβάλλοντος 

14 3.1α Μελέτες κοινωνικών - 
πολιτιστικών υποδομών 

Προτεραιότητα στις μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ (Δ΄ 
ΚΠΣ) 

15 3.3 Υγεία–Πρόνοια-
Αντιμετώπιση κοινωνικού 
αποκλεισμού 

Έργα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους τομείς της υγείας και 
πρόνοιας, (αγροτικά ιατρεία-εξεταστήρια, κέντρα κοινωνικής 
μέριμνας, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, κέντρα 
ενημέρωσης, ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ) 

16 3.5 Πολιτισμός Ανάδειξη–ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών 
στοιχείων κυρίως παραδοσιακών οικισμών 

17 3.8 Απαλλοτριώσεις ακινήτων Κάλυψη κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών 

18 3.9 ΣΔΙΤ σε δράσεις του υπ/τος 
3 

ΣΔΙΤ με ΟΤΑ σε θέματα κοινωνικών και πολιτιστικών 
υποδομών και δραστηριοτήτων 

 

Όπως παρατηρείται από τις προτεραιότητες της προγραμματικής κατανομής, δεν 

υπάρχει δυνατότητα ένταξης έργων «οδοποιίας» και «αναπλάσεων» σε κανένα μέτρο. 

Επίσης στο μέτρο 2.6 «οικισμοί», επιλέξιμες είναι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 

της πράξης εφαρμογής (κτηματογράφηση, πράξεις αναλογισμού) καθώς και η ίδια η 

μελέτη πράξης εφαρμογής. Στο μέτρο 3.5 «πολιτισμός» εντάσσονται κτιριακές 

υποδομές πολιτισμού μόνο στο πλαίσιο ανάδειξης-ολοκλήρωσης υφιστάμενων κτιρίων. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:09 EEST - 52.53.217.230



Δέσποινα Μάντζαρη  Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής  
   Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» 

 58

 

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του συνολικού προγράμματος, οι 

αποφάσεις προένταξης και οριστικής ένταξης της προγραμματικής και της τυπικής 

κατανομής θα εκδίδονται χωριστά καθώς και ενοποιούνται διαχειριστικά τα ετήσια όρια 

εγκεκριμένων πιστώσεων των δυο κατανομών (για την αποφυγή συνεχών 

τροποποιήσεων, που είναι δυνατόν να καθυστερήσουν την ομαλή εξέλιξη του 

προγράμματος) (ΥΠΕΣ εγκ. 33/2005, ΥΠΕΣ εγκ. 4/2006). 

 

 

4.6.5 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Το υπόλοιπο 20% των πόρων ύψους € 700 εκατ., κατανέμεται για την πενταετία 

2005-2009 και προορίζεται, (σύμφωνα με τα αρ.7 και 10 παρ.3 του Ν.3274/2004), για 

τις οριζόντιες δράσεις, την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και την 

υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για ΣΔΙΤ με ΟΤΑ. Οι δράσεις 

εντάσσονται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, και έγκριση από την 

ΚΕΠ. Στο 20% συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες του υπ/τος 4 «Τεχνική 

στήριξη του προγράμματος». 

 

 

4.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 

Η κατανομή των πόρων του ΘΗΣΕΑ αποφασίστηκε σε κάθε περιφέρεια με τα εξής 

κριτήρια και τις αντίστοιχες βαρύτητες (που καθορίστηκαν εντός των ορίων του 

ΥΠΕΣ):  

 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Πληθυσμός: 40% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός ΔΔ: 10% 

Ορεινοί οικισμοί ΟΤΑ: 5% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη η προβληματικότητα 

της περιοχής και η δυνατότητα άντλησης και αξιοποίησης πόρων από άλλα 
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προγράμματα (όπως ΠΕΠ και ΕΠΤΑ) και δόθηκαν αυξημένα οι πόροι του κριτηρίου σε 

μικρούς ΟΤΑ και κοινότητες με αυξημένες ανάγκες και μικρή κατανομή και 

απορρόφηση πόρων από άλλα προγράμματα. 

 

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

Πληθυσμός: 70% 

Έκταση: 20% 

Κριτήριο σύγκλισης: 10% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη η προβληματικότητα 

της περιοχής, δυνατότητα άντλησης πόρων εκτός ΘΗΣΕΑ, η κτιριακή υποδομή 

(πρόνοια, εκπαίδευση, πολιτισμός), η φθίνουσα πορεία του πληθυσμού, πληθυσμός 

αιχμής (εποχικότητα) και βιοτικό επίπεδο κατοίκων – απασχόληση. 

 

Για το υπόλοιπο της Κεντρικής Μακεδονίας 

Πληθυσμός: 37% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός οικισμών: 13% 

Ορεινοί οικισμοί: 5% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη ανά ΟΤΑ η 

προβληματικότητα της περιοχής, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων – απασχόληση, η 

φθίνουσα πορεία του πληθυσμού, ο πληθυσμός αιχμής (εποχικότητα), η δυνατότητα 

άντλησης πόρων, και η επάρκεια των υποδομών. 

 

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Πληθυσμός: 35% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός ΔΔ: 10% 

Αριθμός ορεινών οικισμών: 10% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Το κριτήριο σύγκλισης κατανεμήθηκε πρώτα ως ποσοστό στους τέσσερις νομούς της 

περιφέρειας ως εξής:  

Νομός Γρεβενών: 22% 
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Νομός Καστοριάς: 22% 

Νομός Κοζάνης: 34% 

Νομός Φλώρινας: 22% 

Στη συνέχεια τα ποσά που αντιστοιχούσαν σε κάθε νομό κατανεμήθηκαν στους 

αντίστοιχους ΟΤΑ με βάση τα τέσσερα πρώτα κριτήρια αναγόμενα στο 100% 

(πληθυσμός: 50%, έκταση: 21,44%, αριθμός ΔΔ: 14,28%, αριθμός ορεινών οικισμών: 

14,28%). 

 

4. Περιφέρεια Ηπείρου 

Πληθυσμός: 35% 

Έκταση: 18% 

Αριθμός ΔΔ: 11% 

Αριθμός ορεινών οικισμών και νησιωτικών προβληματικών ΟΤΑ: 6% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη ανά ΟΤΑ οι 

υποδομές με αρνητική βαθμολόγηση (ύδρευση, αποχέτευση, κτιριακές, κοινωνικές και 

διοικητικές υποδομές). 

 

5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Πληθυσμός: 40% 

Έκταση: 20% 

Αριθμός ΔΔ: 15% 

Αριθμός ορεινών οικισμών: 7% 

Κριτήριο σύγκλισης: 18% 

Ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά της περιφέρειας (με πληθυσμό μικρότερο των 500 

κατοίκων) η χρηματοδότησή τους να είναι 300.000€ για το καθένα, ανεξάρτητα από τα 

προαναφερθέντα κριτήρια. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της εποχικότητας του 

πληθυσμού (με την έννοια ότι τα έργα σχεδιάζονται για να καλύπτουν τις ανάγκες του 

θερινού πληθυσμού, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος των μονίμων κατοίκων). 

 

6. Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Πληθυσμός: 35% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός οικισμών: 10% 
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Αριθμός ορεινών και νησιωτικών ΔΔ/ ΚΔ: 10% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη το επίπεδο υποδομών 

(οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, διοικητικές και κοινωνικές 

υποδομές). 

 

7. Περιφέρεια Αττικής 

Για τις νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής :  

Πληθυσμός: 35% 

Έκταση: 25% 

Κριτήριο σύγκλισης: 40% 

 

Για τη Νομαρχία Πειραιά:  

Πληθυσμός: 40% 

Έκταση: 15% 

Νησιωτικοί ΟΤΑ: 10% 

Κριτήριο σύγκλισης: 35% 

Τα ποσοστό του κριτηρίου σύγκλισης κατανεμήθηκε κατ’ εκτίμηση λαμβάνοντας 

υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών. 

 

8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Πληθυσμός: 40% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός ΔΔ: 15% 

Αριθμός ορεινών ΔΔ: 5% 

Κριτήριο σύγκλισης: 25% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη ο αριθμός μαθητών 

δημοτικών σχολείων (θετική βαθμολόγηση), βαθμολόγηση με θετικό συντελεστή σε 

ΟΤΑ μέχρι 15.000 κατοίκους και βαθμολόγηση με αρνητικό συντελεστή σε ΟΤΑ άνω 

των 50.000 κατοίκων. 
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9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Πληθυσμός: 40% 

Έκταση: 20% 

Αριθμός ΔΔ: 15% 

Αριθμός ορεινών οικισμών και νησιωτικών προβληματικών ΟΤΑ: 10% 

Κριτήριο σύγκλισης: 15% 

Το ποσοστό του κριτηρίου σύγκλισης κατανεμήθηκε κατ’ εκτίμηση λαμβάνοντας 

υπόψη την προβληματικότητα της περιοχής. 

 

10. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Πληθυσμός: 38% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός ΔΔ: 10% 

Αριθμός ορεινών Δημοτικών Διαμερισμάτων: 7% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης έγινε κατηγοριοποίηση των δήμων σε 5 

κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη την ορεινότητα και μειονεκτικότητα του δήμου, αν ο 

δήμος είναι πρωτεύουσα νομού ή γειτονικός στην πρωτεύουσα ή αστικό κέντρο, την 

έκταση, τον πληθυσμό και την οργάνωση-υποδομές του δήμου καθώς και τα έργα που 

εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν από το ΠΕΠ και άλλα προγράμματα. 

 

11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Πληθυσμός: 35% 

Έκταση: 15% 

Αριθμός ΔΔ: 15% 

Ορεινότητα: 3% 

Νησιωτικοί ΟΤΑ (μικρά νησιά): 2% 

Κριτήριο σύγκλισης: 30% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη για κάθε ΟΤΑ τα 

τακτικά έσοδα, το ποσοστό στελέχωσης, ο εξοπλισμός, η ανεργία, ο πληθυσμός αιχμής, 

η αρνητική μεταβολή του πληθυσμού και η οξύτητα των αναγκών σε υποδομές. 
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12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Πληθυσμός: 40% 

Έκταση ΟΤΑ: 20% 

Αριθμός ΔΔ: 10% 

Αριθμός ορεινών οικισμών και νησιωτικών προβληματικών ΟΤΑ : 10% (5% για τους 

ορεινούς οικισμούς των ΟΤΑ και 5% για τους νησιωτικούς προβληματικούς ΟΤΑ) 

Κριτήριο σύγκλισης: 20% 

Οι πόροι του κριτηρίου σύγκλισης κατανέμονται στους ΟΤΑ της περιφέρειας που έχουν 

πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων (και ανάλογα με τον πληθυσμό αυτών). 

 

13. Περιφέρεια Κρήτης 

Πληθυσμός: 38% 

Έκταση: 20% 

Αριθμός ΔΔ: 12,5% 

Αριθμός ορεινών διαμερισμάτων: 7,5% 

Κριτήριο σύγκλισης: 22% 

Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου σύγκλισης λήφθηκαν υπόψη το επίπεδο υποδομών 

και ο αριθμός των δημοτικών διαμερισμάτων σε επίπεδο περιφέρειας, οι 

απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα και τα τακτικά έσοδα. 

(Πηγή: στοιχεία-πληροφορίες από τους συντονιστές των Γραμματειών των ΠΕΠ 

ΘΗΣΕΑ) 

 

Στην περίπτωση του ΘΗΣΕΑ δόθηκε η επιλογή στις περιφέρειες να καθορίσουν τα 

ακριβή κριτήρια και τις αντίστοιχες βαρύτητες εντός των ορίων που αποφασίστηκαν 

από την ΚΕΠ του ΘΗΣΕΑ. Παρατηρώντας τις παραπάνω επιλογές βλέπουμε πως 

σχεδόν όλες οι περιφέρειες επέλεξαν το υψηλότερο ποσοστό στο κριτήριο σύγκλισης. 

Επίσης ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε μιας παρατηρούμε ότι επιλέχθηκαν και 

διαφορετικοί δείκτες υπολογισμού του. Η καλύτερη γνώση της υφιστάμενης 

κατάστασης κάθε περιοχής, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η σωστή αξιολόγησή 

της, οδηγεί σε καλύτερο σχεδιασμό για τη μείωση των ανισοτήτων και την επίτευξη της 

ισόρροπης ανάπτυξης. 
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 

5.1 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ 

 

5.1.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διαθέσιμων πόρων του ΕΠΤΑ διαπιστώνεται ότι από 

την κεντρική διοίκηση διατέθηκε τελικά μόνο λίγο περισσότερο από το 50% των 

προϋπολογισθέντων πιστώσεων του προγράμματος. Η ανομοιόμορφη αύξηση και 

τελική διαμόρφωση του εγκεκριμένου ποσού μεταξύ των περιφερειών22 προσδιορίζει 

ότι δεν διατέθηκε με συγκεκριμένο διαφανή τρόπο και σαφή κριτήρια, αλλά ανάλογα 

με τις πιέσεις και πιθανόν την απορρόφηση της κάθε περιφέρειας. Η αποσπασματική 

διάθεση του ΕΠΤΑ και τελικά η μη διάθεση του προϋπολογισθέντος προϋπολογισμού 

του οφείλεται σε μη σωστή δέσμευση-απόδοση των πόρων του προγράμματος. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα τελικά στοιχεία και κριτήρια που έχουμε παραθέσει οι πόροι του 

ΕΠΤΑ για την επταετία (1998-2004) αφορούν σε: α) Αναπτυξιακές δράσεις των ΟΤΑ 

μέσω του προγράμματος των περιφερειών που αντιστοιχεί σε τελικό εγκεκριμένο ποσό 

ύψους € 1.707.452.552 και με συνολική απορρόφηση € 1.653.574.121.23 Οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι το σύνολο του παραπάνω ποσού αφορά δράσεις δήμων (€ 

1.441.331.871) αλλά και διαδημοτικές δράσεις (€ 212.242.250). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σχετικά με τις διαδημοτικές συνεργασίες, δεν δεσμεύτηκε εξαρχής συγκεκριμένο 

ποσό σε επίπεδο περιφέρειας ή νομού αλλά ανάλογα με το ενδιαφέρον που 

εκδηλώνονταν και εφόσον η προτεινόμενη δράση ικανοποιεί τους στόχους του 

προγράμματος, εντάσσεται και χρηματοδοτείται. β) Οριζόντιες δράσεις που αφορούν 

έργα που χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΣ, συνολικού εγκεκριμένου ποσού € 560 εκατ. 

(χωρίς εικόνα απορρόφησης), ποσό για το οποίο δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία λόγω 

ελλιπούς ενημέρωσης του μηχανογραφικού συστήματος (ΥΠΕΣ εγκ. 49/2003). Επίσης 

για τα έργα του ΕΠΤΑ που χρηματοδοτούνται από άλλα υπουργεία δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία γιατί η παρακολούθηση και η χρηματοδότηση γίνεται από το εκάστοτε 

υπουργείο. 

                                                 
22 Βλέπε πίνακα 1 
23 Παράρτημα Α’-Διάρθρωση της απορρόφησης στο ΕΠΤΑ ανά περιφέρεια. 
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Πίνακας 6: Τελικοί πόροι και απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά περιφέρεια 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA 
Εγκεκριμένο 
πρόγραμμα 

σε € 

Απορρόφηση 
σε € 

(%) 
Απορρόφησης

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 135.362.647 132.344.123 8,00%

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 249.647.833 246.846.679 14,93%
3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79.709.896 78.984.120 4,78%
4 ΗΠΕΙΡΟΣ 109.061.247 107.914.775 6,53%
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 175.034.099 170.756.286 10,33%
6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 54.101.714 52.660.117 3,18%
7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 162.647.658 157.637.863 9,53%
8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 132.312.546 129.522.665 7,83%
9 ΑΤΤΙΚΗ 154.814.067 153.093.184 9,26%

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 151.259.695 145.288.470 8,79%
11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 76.804.109 76.432.640 4,62%
12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 77.435.324 56.878.994 3,44%
13 ΚΡΗΤΗ 149.261.717 145.214.205 8,78%

  ΣΥΝΟΛΟ 1.707.452.552 1.653.574.121 100,00%
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τελικού εγκεκριμένου ποσού και των πληρωμών, 

μπορούμε να πούμε ότι το ΕΠΤΑ παρουσίασε υψηλή απορροφητικότητα (περίπου 

97%) σε σχέση πάντα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συνδυασμό βέβαια με την 

παρατηρούμενη υστέρηση αλλά και διαχρονική βελτίωση του βαθμού απορρόφησης. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι για την περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση του ΕΠΤΑ 

χρησιμοποιείται το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε από τους ΟΤΑ (από την 

υλοποίηση των επιλέξιμων δράσεων) το οποίο είναι ακριβές σε επίπεδο κάθε 

περιφέρειας χωριστά. Για το τελικά διαμορφωμένο εγκεκριμένο ποσό σε επίπεδο 

περιφέρειας όμως, παρατηρούνται κάποιες ασυμφωνίες ποσών από το μηχανογραφικό-

πληροφοριακό σύστημα λόγω αδυναμίας ή/ και ελλιπούς ενημέρωσης κάποιων 

αποφάσεων της ΕΠ και των ΠΕΠ του ΕΠΤΑ. Η συνολική απορρόφηση των πόρων του 

ΕΠΤΑ ανά περιφέρεια γίνεται καλύτερα εμφανής στο ακόλουθο γράφημα. 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά περιφέρεια 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΡΗΤΗ

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Όπως απεικονίζεται στο παραπάνω γράφημα οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας 

και Θεσσαλίας σημειώνουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση αλλά είχαν επίσης και το 

μεγαλύτερο δικαιούμενο εγκεκριμένο ποσό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τελευταίες σε 

απορρόφηση (και μικρότερο εγκεκριμένο ποσό) είναι η τα Ιόνια Νησιά, και το Βόρειο 

και Νότιο Αιγαίο (οι οποίες είχαν αντίστοιχα και το μικρότερο ποσοστό στην αρχική 

κατανομή). 
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5.1.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν, απορροφήθηκαν σε αντίστοιχα 

υποπρογράμματα και μέτρα με αποκλειστική επιλογή των ΟΤΑ κάθε περιφέρειας 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους. Κάθε δράση είναι επιλέξιμη, εφόσον 

περιγράφεται στα ΤΔ των μέτρων. Το ΕΠΤΑ διαρθρώνεται σε 6 υποπρογράμματα και 

αναλυτικά η απορρόφηση των πόρων ανά υποπρόγραμμα παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Πίνακας 7: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά υποπρόγραμμα 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΤΑ Απορρόφηση σε € % 
Απορρόφησης

Υποπρόγραμμα 1 «Αναγκαίες λειτουργικές
δαπάνες» 14.611.282 0,88%
Υποπρόγραμμα 2 «Οργάνωση των ΟΤΑ» 

3.223.297 0,19%
Υποπρόγραμμα 3 «Βελτίωση βασικών τεχνικών
και παραγωγικών υποδομών-περιβάλλοντος» 

1.146.968.332 69,36%
Υποπρόγραμμα 4 «Κοινωνικές Υποδομές και
Δραστηριότητες» 

312.860.554 18,92%
Υποπρόγραμμα 5 «Παρεμβάσεις στους ΟΤΑ
Αττικής (πλην των συνενωθέντων) και του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» 

165.292.440 10,00%
Υποπρόγραμμα 6 «Τεχνική στήριξη» 0 0,00%
***Διάφορα24 10.618.218 0,64%
ΣΥΝΟΛΟ 1.653.574.123 100,00%

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το μεγαλύτερο από άποψη συνολικής 

απορρόφησης είναι το υποπρόγραμμα 3, με συνολική απορρόφηση περισσότερο από τα 

2/3 του προγράμματος. Παρατηρείται λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πόρων 

κατευθύνθηκε σε δράσεις βελτίωσης βασικών τεχνικών και παραγωγικών υποδομών 

περιβάλλοντος. Δεύτερο σε πόρους είναι το υποπρόγραμμα 4, με δράσεις κοινωνικών 

υποδομών και δραστηριοτήτων και τρίτο το υποπρόγραμμα που αφορά παρεμβάσεις 

στους ΟΤΑ Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

                                                 
24 Περιλαμβάνονται ποσά τα οποία λόγω απώλειας-παράλειψης ή μη σωστής καταχώρησης στα 
δεδομένα δεν καταχωρήθηκαν σε κάποιο υποπρόγραμμα. 
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Διαπιστώνεται επίσης ότι είναι χαμηλοί συγκριτικά οι πόροι των υπ/των 1 και 2. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι, τα έργα στα οποία δίνεται προτεραιότητα, από τους νέους 

ΟΤΑ, αφορούν στην κάλυψη των βασικών υποδομών και αναγκών όπως ύδρευση, 

οδοποιία-εσωτερικές συνδέσεις, κτιριακές υποδομές και αναπλάσεις, ως υποστήριξη 

για τη στήριξη του πληθυσμού αλλά και απαραίτητες υποδομές για κάθε μορφής 

ανάπτυξη. Η απορρόφηση στα αντίστοιχα υποπρογράμματα απεικονίζεται στο 

ακόλουθο γράφημα ως εξής:  

 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά υποπρόγραμμα 

Υποπρόγραμμα 1 «Αναγκαίες λειτουργικές

δαπάνες»

Υποπρόγραμμα 2 «Οργάνωση των ΟΤΑ» 

Υποπρόγραμμα 3 «Βελτίωση βασικών

τεχνικών και παραγωγικών υποδομών -

Περιβάλλοντος»

Υποπρόγραμμα 4 «Κοινωνικές Υποδομές

και Δραστηριότητες»

Υποπρόγραμμα 5 «Παρεμβάσεις στους

ΟΤΑ Αττικής (πλην των συνενωθέντων) και

του πολεοδομικού συγκροτήματος

Θεσσαλονίκης»

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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5.1.3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Για την καλύτερη προσέγγιση του προγράμματος παραθέτουμε στοιχεία που 

αφορούν τα έργα που εντάσσονται σε κάθε υποπρόγραμμα και μέτρο βάσει των 

προτεραιοτήτων και αναγκών των νέων δήμων, στοιχείο που αφορά την επίτευξη των 

στόχων του προγράμματος σύμφωνα με την υλοποίησή του. Χρησιμοποιώντας τη 

συνολική απορρόφηση σε κάθε υποπρόγραμμα και μέτρο παρατηρούμε τις 

κατευθύνσεις του συνολικού σχεδιασμού καθώς και της κάθε περιφέρειας. 

 

Πίνακας 8: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΜΕΤΡΑ  ΕΠΤΑ Απορρόφηση 
σε € 

Υποπρόγραμμα 1 «Αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες» 14.611.282
1.1:Αμοιβές προσωπικού 1.755.132
1.2:Μισθώσεις ακινήτων 112.515
1.3:Ειδικές, έκτακτες και επείγουσες λειτουργικές δαπάνες 11.254.586
1.4:Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης λειτουργίας των ΟΤΑ 1.489.049
Υποπρόγραμμα 2 «Οργάνωση των ΟΤΑ» 3.223.297
2.1:Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 1.367.514
2.2:Μηχανοργάνωση ΟΤΑ 1.317.112
2.3:Προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης 257.191
2.4:Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης οργάνωσης των ΟΤΑ 281.480
Υποπρόγραμμα 3 «Βελτίωση βασικών τεχνικών και
παραγωγικών υποδομών-Περιβάλλοντος» 1.146.968.332 
3.1:Μελέτες 83.079.737
3.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 408.466.167
3.3:Ύδρευση 299.867.470
3.4:Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 84.540.041
3.5:Διαχείριση απορριμμάτων 18.017.347
3.6:Οικισμοί 162.299.630
3.7:Εγγειοβελτιωτικά–αντιπλημμυρικά έργα 33.437.874
3.8:Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 49.640.530
3.9:Έκτακτες και επείγουσες ανάγκες 

7.619.536
Υποπρόγραμμα 4 «Κοινωνικές Υποδομές και Δραστηριότητες» 312.860.554
4.1:Διοικητική Υποδομή 139.757.870 
4.2:Υγεία-Πρόνοια 11.647.587
4.3:Αθλητισμός 20.962.370
4.4:Πολιτισμός 37.749.085
4.5:Εκπαίδευση 11.854.170
4.6:Προγράμματα Νέας Γενιάς 258.776
4.7: Τεχνικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός ΟΤΑ 90.630.696 
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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΜΕΤΡΑ  ΕΠΤΑ (συνέχεια) Απορρόφηση 
σε € 

Υποπρόγραμμα 5 «Παρεμβάσεις στους ΟΤΑ Αττικής (πλην των
συνενωθέντων) και του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης»  165.292.440
5.1:Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης λειτουργίας των ΟΤΑ 585.187
5.2:Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης οργάνωσης των ΟΤΑ 483.341
5.3:Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 409.752
5.4:Μηχανοργάνωση ΟΤΑ 418.229
5.5:Προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης 213.440
5.6:Μελέτες προσανατολισμού 2.026.533
5.7:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 63.038.353
5.8:Ύδρευση 5.740.176 
5.9:Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 2.706.300
5.10:Διαχείριση απορριμμάτων 237.113
5.11:Οικισμοί 14.662.835
5.12:Εγγειοβελτιωτικά–Αντιπλημμυρικά έργα 

4.105.378 
5.13:Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 4.165.973
5.14:Διοικητική Υποδομή 26.594.133
5.15:Υγεία - Πρόνοια 4.750.603
5.16:Αθλητισμός 5.870.861
5.17:Πολιτισμός 9.840.301
5.18:Εκπαίδευση 432.568
5.19:Προγράμματα Νέας Γενιάς 465.017
5.20:Τεχνικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός 17.474.412
5.21:Έκτακτες και επείγουσες ανάγκες 1.071.935
Υποπρόγραμμα 6 Τεχνική στήριξη 0
***Διάφορα 10.618.218
ΣΥΝΟΛΟ 1.653.574.123
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Η απορρόφηση των πόρων στα αντίστοιχα μέτρα-δράσεις, γίνεται περισσότερο 

εμφανής στο παρακάτω γράφημα που την αποτυπώνει. Φαίνεται πως περισσότερο από 

τα 2/3 του προγράμματος αφορά έργα οδοποιίας, ύδρευσης, αναπλάσεις οικισμών, 

διοικητικής υποδομής, μηχανολογικού εξοπλισμού, αποχέτευσης-επεξεργασίας 

λυμάτων και μελετών για βασικές υποδομές, είτε στους συνενωθέντες ΟΤΑ είτε στους 

ΟΤΑ της Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Τα δε τρία 

πρώτα σε μέγεθος έργα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Σε γενικές 

γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι πόροι του ΕΠΤΑ χρηματοδοτούν κυρίως έργα 

υποδομών, αναγκαία στους νέους δήμους για την ευρύτερη ανάπτυξή τους, τα οποία 
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όμως δεν χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακά έργα (με δημιουργία θέσεων εργασίας) ή 

έργα μεγάλης κλίμακας. 

 

Γράφημα 3: Η απορρόφηση σε δράσεις στο ΕΠΤΑ 
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Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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5.1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Στην ενότητα αυτή, παρατίθεται μια συνοπτική αξιολόγηση και γραφική απεικόνιση 

της απορρόφησης στα αντίστοιχα υποπρογράμματα και μέτρα στο ΕΠΤΑ ανά 

περιφέρεια:25 

Υποπρόγραμμα 1: Επιδιώκεται να καλυφθούν καθόλη τη διάρκεια της πρώτης 

δημοτικής περιόδου οι λειτουργικές δαπάνες, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 

δημοτικών αρχών και υπηρεσιών, καθώς και όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές 

διαδικασίες (οδηγοί λεωφορείων, χειριστές μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού για 

παροχή ειδικών υπηρεσιών πχ λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές κλπ) για την καλύτερη 

λειτουργία των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο ποσό απορροφήθηκε για τις λειτουργικές δαπάνες 

των νέων δήμων χωρίς προγραμματισμό και στόχους με αποτέλεσμα να μπει 

περιορισμός στην πορεία για την απορρόφηση πόρων μέσω αυτού του μέτρου. Επίσης, 

καλύπτονται και δαπάνες που προκύπτουν λόγω έκτακτων γεγονότων (πλημμύρες, 

κατολισθήσεις κλπ). Από το ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται πως ιδιαίτερα η Θεσσαλία, 

η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Κεντρική Μακεδονία απορρόφησαν 

περισσότερους πόρους σε ενέργειες που παρέχουν απλή στήριξη στη καθημερινή 

λειτουργία και όχι ουσιαστική ενδυνάμωση των ΟΤΑ. 

Γράφημα 4: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά μέτρο του υπ/τος 1 ανά περιφέρεια 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

ΑΝ
ΑΤ
ΟΛ
ΙΚ
Η Μ

ΑΚ
ΕΔ
ΟΝ
ΙΑ

    
    

    
& Θ

ΡΑ
ΚΗ

ΚΕ
ΝΤ
ΡΙΚ

Η Μ
ΑΚ
ΕΔ
ΟΝ
ΙΑ

ΔΥ
ΤΙ
ΚΗ

 Μ
ΑΚ
ΕΔ
ΟΝ
ΙΑ

ΗΠ
ΕΙ
ΡΟ
Σ

ΘΕ
ΣΣ
ΑΛ
ΙΑ

ΙΟ
ΝΙ
Α Ν

ΗΣ
ΙΑ

ΔΥ
ΤΙΚ

Η ΕΛ
ΛΑ
ΔΑ

ΣΤ
ΕΡ
ΕΑ

 ΕΛ
ΛΑ
ΔΑ

ΑΤ
ΤΙ
ΚΗ

ΠΕ
ΛΟ
ΠΟ
ΝΝ
ΗΣ
ΟΣ

ΒΟ
ΡΕ
ΙΟ

 Α
ΙΓΑ

ΙΟ

ΝΟ
ΤΙ
Ο Α

ΙΓΑ
ΙΟ

ΚΡ
ΗΤ
Η

1.1:Αμοιβές προσωπικές 1.2:Μισθώσεις ακινήτων

1.3:Ειδικές, έκτακτες, επείγουσες λειτουργικές δαπάνες 1.4:Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης λειτουργίας των ΟΤΑ

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
                                                 
25 Παράρτημα Α’-Διάρθρωση της απορρόφησης στο ΕΠΤΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο ανά 
περιφέρεια 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:09 EEST - 52.53.217.230



Δέσποινα Μάντζαρη                                Υλοποίηση των Προγραμμάτων ανά Περιφέρεια 

 73

Υποπρόγραμμα 2: Επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η οργάνωση (οργανισμοί 

εσωτερικής υπηρεσίας, συστήματα ποιότητας, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα 

(ΤΑΠ), κλπ), η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού υλικού (εξοπλισμός 

πληροφορικής, δημοτολόγιο, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κλπ) και η εφαρμογή 

προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των νέων 

δήμων. Σ’ αυτό απορροφήθηκε ένα μικρό σχετικά ποσό το οποίο συμπλήρωσε τις 

υποστηρικτικές δράσεις του προγράμματος «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» σε θέματα κυρίως 

οργάνωσης και μηχανοργάνωσης. Όπως διαφαίνεται παρακάτω η Κεντρική Μακεδονία 

απορρόφησε τους περισσότερους πόρους για μηχανοργάνωση και οργάνωση των ΟΤΑ. 

 

Γράφημα 5: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά μέτρο του υπ/τος 2 ανά περιφέρεια 
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2.3:Προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης 2.4:Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης οργάνωσης των ΟΤΑ

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Υποπρόγραμμα 3: Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε τεχνικές κυρίως 

υποδομές, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, προκειμένου να 

αναβαθμιστούν οι νέοι ΟΤΑ και να αυξηθεί η εσωτερική τους συνοχή. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στις οδικές συνδέσεις (εσωτερική οδοποιία έδρας δήμου και δημοτικών 
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διαμερισμάτων) που καλύπτουν και τη μεγαλύτερη απορρόφηση σε όλες τις 

περιφέρειες. Σχετικά με τα έργα της ύδρευσης -τα οποία έρχονται δεύτερα σε 

απορρόφηση σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες- αφορούν κυρίως αντικαταστάσεις 

πεπαλαιωμένων δικτύων, επεκτάσεις αγωγών ύδρευσης και ανορύξεις-αξιοποιήσεις 

γεωτρήσεων καλύπτοντας τα χρόνια προβλήματα, χωρίς καινοτόμες μελέτες 

δημιουργίας μικρών φραγμάτων ή υδροταμιευτήρων ή βελτίωση συνθηκών άρδευσης 

καθώς και αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων. Στη συνέχεια ακολουθούν τα 

έργα των αναπλάσεων με στόχο τη βελτίωση του δομημένου φυσικού περιβάλλοντος 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Όσο αφορά τις υποδομές 

οικονομικών δραστηριοτήτων, ελάχιστα χρήματα απορροφήθηκαν σε υποδομές τοπικής 

σημασίας για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση 

της ανεργίας, τη δημιουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών πάρκων, αξιοποίηση 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας καθώς και αξιοποίηση φυσικών πόρων για τουριστική 

εκμετάλλευση. Το υποπρόγραμμα αυτό απορρόφησε το μεγαλύτερο ποσό του 

προγράμματος για την κάλυψη των υποδομών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και των 

συνθηκών διαβίωσης και κατ’ επέκταση την τοπική ανάπτυξη, χωρίς όμως να 

διαφαίνεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας. Όπως 

προκύπτει παρακάτω οι ίδιες προτεραιότητες ακολουθήθηκαν από κάθε περιφέρεια 

καλύπτοντας γενικά τις ίδιες ανάγκες. 

Γράφημα 6: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά μέτρο του υπ/τος 3 ανά περιφέρεια 
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3.1:Μελέτες 3.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 3.3:Ύδρευση

3.4:Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 3.5:Διαχείριση απορριμμάτων 3.6:Οικισμοί

3.7:Εγγειοβελτιωτικά–αντιπλημμυρικά έργα 3.8: Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 3.9:Έκτακτες & επείγουσες ανάγκες

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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Υποπρόγραμμα 4: Επιδιώκεται να ενισχυθούν οι ΟΤΑ με την κοινωνική υποδομή 

που απαιτείται για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ποιότητας, καθώς και την κάλυψη 

των αναγκών τους σε διοικητικές υποδομές (διοικητήρια, τεχνικός και μηχανολογικός 

εξοπλισμός), που προέκυψαν από τις συνενώσεις, ώστε να καταστούν λειτουργικοί και 

αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι δεύτερο σε απορρόφηση μετά 

τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν και κατά κύριο λόγο το ποσό απορροφήθηκε σε 

μελέτες, κατασκευές και επεκτάσεις νέων δημαρχείων, πολιτιστικών κέντρων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Όπως προκύπτει όλες οι περιφέρειες εκτός της Αττικής 

παρουσιάζουν ανάγκες διοικητικής υποδομής και σε γενικές γραμμές και εδώ 

εμφανίζουν τις ίδιες ανάγκες. 

 

Γράφημα 7: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά μέτρο του υπ/τος 4 ανά περιφέρεια 
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4.1:Διοικητική Υποδομή 4.2:Υγεία-Πρόνοια 4.3:Αθλητισμός
4.4:Πολιτισμός 4.5:Εκπαίδευση 4.6:Προγράμματα Νέας Γενιάς
4.7:Τεχνικός & Μηχανολογικός εξοπλισμός

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Υποπρόγραμμα 5: Οριοθετείται και προσδιορίζεται από τους ΟΤΑ της Αττικής 

πλην των συνενωθέντων και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις (ανάλογες των υπ/των 2, 3, και 4), που αποβλέπουν στην 
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οργάνωση των ΟΤΑ και στη βελτίωση των βασικών τεχνικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών υποδομών. Εδώ διαπιστώνεται ότι ακόμα και οι δήμοι που δεν προήλθαν 

από συνενώσεις εξακολουθούν να δίνουν όπως παρατηρούμε προτεραιότητα σε 

συγκοινωνιακά έργα-μεταφορές. Ακολουθούν οι επιλογές ως προς την απορρόφηση 

ποσών για διοικητική υποδομή, τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και 

οικισμούς. Επίσης σημαντικά ποσά απορροφήθηκαν στον τομέα του πολιτισμού και 

αθλητισμού. Παρατηρείται επίσης ότι λιγότερους πόρους απορρόφησε η ύδρευση και 

ελάχιστα ποσά δαπανήθηκαν για μελέτες οργάνωσης, εκπαίδευση, προγράμματα νέας 

γενιάς καθώς και διαχείριση απορριμμάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 

Γράφημα 8: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά μέτρο του υπ/τος 5 σε ΟΤΑ της 
Αττικής (πλην συνενωθέντων) και στη Θεσσαλονίκη 
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5.3:Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 5.4:Μηχανοργάνωση ΟΤΑ
5.5:Προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης 5.6:Μελέτες προσανατολισμού
5.7:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 5.8:Ύδρευση
5.9:Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 5.10:Διαχείριση απορριμμάτων
5.11:Οικισμοί 5.12:Εγγειοβελτιωτικά–Αντιπλημμυρικά έργα
5.13:Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 5.14:Διοικητική Υποδομή
5.15:Υγεία-Πρόνοια 5.16:Αθλητισμός
5.17:Πολιτισμός 5.18:Εκπαίδευση
5.19:Προγράμματα Νέας Γενιάς 5.20:Τεχνικός & Μηχανολογικός εξοπλισμός
5.21:Έκτάκτες & επείγουσες ανάγκες

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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Υποπρόγραμμα 6: Αφορά στις ενέργειες υποστήριξης για την κατάρτιση, 

παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΠΤΑ. Περιλαμβάνει κυρίως την 

ενίσχυση των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και των περιφερειών για την καλύτερη 

παρακολούθηση και υποστήριξη του προγράμματος (προμήθεια μηχανολογικού 

εξοπλισμού, κατάρτιση κλπ). Το ποσό που διατίθεται, δεν προσυπολογίζεται στους 

διαθέσιμους πόρους από τα προγράμματα των περιφερειών, διότι χρηματοδοτείται από 

τις οριζόντιες δράσεις. 

 

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στην πορεία του ΕΠΤΑ καθώς και μετά την 

ολοκλήρωση του, δεν έγινε ουσιαστική προσπάθεια αξιολόγησης του προγράμματος 

καθώς και μέτρησης της αποδοτικότητάς του με δείκτες. Οι πόροι που διατέθηκαν ήταν 

άμεσης προτεραιότητας για την ΤΑ που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την τοπική 

ανάπτυξη αλλά δεν αποτελούσαν μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο νομού 

ή περιφέρειας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζεται υψηλή απορρόφηση του 

διαθέσιμου ποσού από τους ΟΤΑ, αλλά τα σημαντικά ζητήματα είναι η χρονική 

υστέρηση της απορρόφησης αλλά και οι κατευθύνσεις των επιλέξιμων δράσεων. 

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το ΕΠΤΑ ως ένα βήμα προς τα νέα δεδομένα που 

απαιτούν οι εξελίξεις από τους ΟΤΑ. Επίσης σημαντικό βήμα αποτελούν οι 

διαδημοτικές συνεργασίες για έναν καλύτερο σχεδιασμό και ικανοποίηση ενός ενιαίου 

οράματος και ανάπτυξης. 

 

 

5.2 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΗΣΕΑΣ» 

 

5.2.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Ο ΘΗΣΕΑΣ συνεχίζει τη χρηματοδότηση στους ΟΤΑ μετά τη λήξη του ΕΠΤΑ. 

Αντίστοιχα ακολουθούνται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και βαρύτητες ως προς την 

κατανομή των πόρων, τα οποία αποφασίζονται από την ΚΕΠ του ΘΗΣΕΑ, αλλά για την 

ενδοπεριφερειακή κατανομή η κάθε περιφέρεια οριστικοποιεί η ίδια το ακριβές 

ποσοστό κάθε κριτηρίου (εντός των οριζόμενων ορίων από την ΚΕΠ) ανάλογα με τις 

προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της. 
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Το συνολικό ύψος των πόρων του ΘΗΣΕΑ ανέρχεται στο ποσό των € 3,500 δις και 

διατίθεται με καθορισμένο εξαρχής ετήσιο όριο εγκεκριμένων πιστώσεων για την 

πενταετία. Οι πόροι του προγράμματος κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: α) 

Αναπτυξιακές δράσεις των ΟΤΑ μέσω του προγράμματος των περιφερειών που 

αντιστοιχεί συνολικά στο 80% του προγράμματος ήτοι € 2,800 δις (διακριτή κατανομή 

ανά περιφέρεια και ΟΤΑ) και β) το υπόλοιπο 20% των πόρων ήτοι € 700 εκατ. που 

αφορούν οριζόντιες δράσεις, αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, 

υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για συμπράξεις των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό 

τομέα κλπ (κατανομή μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και 

παρακολουθείται από το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου). Οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι στην παρούσα φάση της πορείας υλοποίησης του ΘΗΣΕΑ (βάσει 

στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΣ έως τις 10/4/2009) το εγκεκριμένο 

ποσό που έχει δεσμευτεί για υλοποιούμενες δράσεις των ΟΤΑ στις οριζόντιες δράσεις 

(20%)26 αντιστοιχεί στο ποσό των € 414.230.790 και με αντίστοιχη απορρόφηση στο 

ποσό των € 214.013.540, δηλαδή έχουν δεσμεύσει περίπου το 50% των αντίστοιχων 

πόρων για δράσεις επιλέξιμες κυρίως στο υποπρόγραμμα 2 που αφορά στην τοπική 

ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Διευκρινιστικά επισημαίνουμε πως 

πρώτες σε απορρόφηση των πόρων αυτών, έχουν επιλεγεί δράσεις που αφορούν 

κυρίως: την διαχείριση των απορριμμάτων, τα συγκοινωνιακά έργα-μεταφορές, την 

ύδρευση, τους οικισμούς, την αποχέτευση-επεξεργασία λυμάτων, μελέτες καθώς και 

εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. 

 

Συγκεκριμένα, σχετικά με την πρώτη κατηγορία που αφορά τους πόρους για τις 

αναπτυξιακές δράσεις των ΟΤΑ μέσω του προγράμματος των περιφερειών, διακρίνεται 

σε δυο διακριτές υποκατηγορίες: α) την τυπική κατανομή του 45%, ύψους € 1,575 δις 

(2005-2009) και β) την προγραμματική κατανομή του 35%, ύψους € 1,225 δις (2006-

2009). Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το σύνολο του παραπάνω ποσού αφορά δράσεις 

των δήμων (€ 2.573.115.665) αλλά και διαδημοτικές δράσεις (€ 226.884.335).27 Αξίζει 

να αναφερθεί ότι για τις διαδημοτικές συνεργασίες, δεσμεύτηκε εξαρχής συγκεκριμένο 

ποσό σε επίπεδο περιφέρειας, έτσι ώστε να προωθηθεί η μεταξύ τους συνεργασία και 

                                                 
26 Παράρτημα Β’- πορεία υλοποίησης οριζοντίων δράσεων. 
27 Παράρτημα Β’- Οι πόροι της τυπικής και της προγραμματικής κατανομής στο ΘΗΣΕΑ ανά 
περιφέρεια (για δημοτικές και διαδημοτικές δράσεις). 
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να στηριχθεί η λογική των διευρυμένων συνεργασιών, για περαιτέρω προγραμματισμό 

και μελλοντικό σχεδιασμό με καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 9: Η κατανομή των πόρων του ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια 

Α/Α Περιφέρειες 

Τυπική 
κατανομή 

(45%) 
σε € 

% 
(45%) 

Προγραμ. 
κατανομή 

(35%) 
σε € 

% 
(35%) 

Σύνολο πόρων 
σε € 

% 
(45+35%)

1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 120.645.000 7,66% 93.345.000 7,62% 213.990.000 7,64%

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 189.992.250 12,06% 147.245.000 12,02% 337.237.250 12,04%

3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 116.455.500 7,39% 90.160.000 7,36% 206.615.500 7,38%
4 ΗΠΕΙΡΟΣ 118.959.750 7,55% 92.120.000 7,52% 211.079.750 7,54%
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 141.750.000 9,00% 109.760.000 8,96% 251.510.000 8,98%
6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 60.653.250 3,85% 46.917.500 3,83% 107.570.750 3,84%
7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 131.055.750 8,32% 101.430.000 8,28% 232.485.750 8,30%
8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 131.591.250 8,36% 101.797.500 8,31% 233.388.750 8,34%
9 ΑΤΤΙΚΗ 157.500.000 10,00% 122.500.000 10,00% 280.000.000 10,00%

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 155.956.500 9,90% 120.662.500 9,85% 276.619.000 9,88%
11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 61.236.000 3,89% 52.675.000 4,30% 113.911.000 4,07%
12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 80.246.250 5,10% 62.107.500 5,07% 142.353.750 5,08%
13 ΚΡΗΤΗ 108.958.500 6,92% 84.280.000 6,88% 193.238.500 6,90%
 ΣΥΝΟΛΟ 1.575.000.000 100,00% 1.225.000.000 100,00% 2.800.000.000 100,00%

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα τα αντίστοιχα ποσοστά της τυπικής και της 

προγραμματικής κατανομής δεν είναι ακριβώς ίδια, προφανώς γιατί η δεύτερη 

διατίθεται ένα χρόνο μετά και τα κριτήρια της είναι πιο στοχευμένα με βάση 

σημαντικές εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες καθώς και τις αυξημένες προς 

αυτά ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι συνολικά τα μεγαλύτερα 

ποσοστά αντιστοιχούν στην Κεντρική Μακεδονία, την Αττική, την Πελοπόννησο και τη 

Θεσσαλία και ακολούθως τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν τα Ιόνια Νησιά, το Βόρειο και 

το Νότιο Αιγαίο (πιθανόν και λόγω μικρότερου πληθυσμού). 
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Γράφημα 9: Η αναλυτική κατανομή των πόρων του ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια 
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Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Για την ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας υλοποίησης του ΘΗΣΕΑ 

παρουσιάζονται στοιχεία σε επίπεδο εγκεκριμένου ποσού και απορρόφησης ανά 

περιφέρεια (σύμφωνα με τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΣ έως τις 

10/4/200928). Βάσει των στοιχείων αυτών επισημαίνεται ότι το εγκεκριμένο ποσό που 

έχει δεσμευτεί από υλοποιούμενες δράσεις των ΟΤΑ αντιστοιχεί στο ποσό των € 

2.694.195.345 και με αντίστοιχη απορρόφηση € 1.188.795.097. Επίσης πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι το προαναφερόμενο εγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνει και 

διαδημοτικές δράσεις ύψους € 208.754.799, με αντίστοιχη απορρόφηση € 101.826.198 

που δείχνει το αρκετά καλό επίπεδο (σε δέσμευση και απορρόφηση πόρων) καθώς 

ικανοποιούν μια από τις προτεραιότητες του προγράμματος για στήριξη και 

ενδυνάμωση των διαδημοτικών συνεργασιών. 

 

 

 

                                                 
28 Παράρτημα Β’– Πόροι κατανομής, εγκεκριμένου ποσού και απορρόφησης (έως 10/4/2009) 
στο ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια. 
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Πίνακας 10: Οι πόροι της κατανομής, του εγκεκριμένου ποσού και της 
απορρόφησης στο ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια 

 

Α/Α Περιφέρειες κατανομή σε € % 
κατανομής 

εγκεκριμένο 
ποσό σε € 

απορρόφηση σε € 
(έως 10/4/2009) 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ 213.990.000 7,64% 211.250.334 114.515.839

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 337.237.250 12,04% 329.009.611 152.918.975
3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 206.615.500 7,38% 189.602.282 95.806.135
4 ΗΠΕΙΡΟΣ 211.079.750 7,54% 195.932.831 82.782.016
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 251.510.000 8,98% 248.843.347 114.367.176
6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 107.570.750 3,84% 103.460.134 38.615.203
7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 232.485.750 8,30% 229.359.072 116.759.515
8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 233.388.750 8,34% 220.562.058 88.869.971
9 ΑΤΤΙΚΗ 280.000.000 10,00% 275.517.143 132.571.214

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 276.619.000 9,88% 259.394.788 89.398.079
11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 113.911.000 4,07% 112.304.791 38.269.621
12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 142.353.750 5,08% 131.361.001 38.739.296
13 ΚΡΗΤΗ 193.238.500 6,90% 187.597.952 85.182.057

 ΣΥΝΟΛΟ 2.800.000.000 100,00% 2.694.195.345 1.188.795.097
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Παρατηρείται λοιπόν ότι οι ΟΤΑ έχουν δεσμεύσει το μεγαλύτερο μέρος των 

πόρων προς την κατεύθυνση των επιλέξιμων δράσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν σχεδόν 

ολοκληρώσει τον προγραμματισμό τους και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους 

σε επίπεδο επιλέξιμων δράσεων στα αντίστοιχα υποπρογράμματα και μέτρα (μέσω του 

εγκεκριμένου ποσού). Σχετικά με την απορρόφηση των πόρων του συνολικού 

προγράμματος, παρατηρείται ότι βρίσκεται σε ένα μεσαίο επίπεδο και σε σχέση με το 

ότι διανύουμε το τελευταίο έτος υλοποίησης -πριν την έναρξη της διετούς παράτασης- 

θα λέγαμε ότι η απορρόφηση είναι χαμηλή. Θα λέγαμε λοιπόν πως οι ΟΤΑ, 

απορροφούν ως τη λήξη του προγράμματος (με την υπολογιζόμενη διετή παράταση) το 

σύνολο των πόρων αλλά με σημαντική χρονική υστέρηση. Πρέπει να διερευνηθεί 

περαιτέρω που οφείλεται αυτή η καθυστέρηση γιατί σε άλλα προγράμματα με 

ανελαστικές ημερομηνίες παράτασης θα παρουσιαστεί σημαντική απώλεια πόρων. 
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Γράφημα 10: Οι πόροι της κατανομής, του εγκεκριμένου ποσού και της 
απορρόφησης στο ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια 
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Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι για την περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση του 

ΘΗΣΕΑ χρησιμοποιείται το εγκεκριμένο ποσό29 που δεσμεύτηκε (έως τις 10/4/2009) 

από τους ΟΤΑ για την υλοποίηση των δράσεών τους, το οποίο είναι πιο 

αντιπροσωπευτικό ιδιαίτερα σε επίπεδο υποπρογραμμάτων και μέτρων για να 

διαπιστώσουμε τις επιλογές των ΟΤΑ ως προς τις επιλέξιμες δράσεις. 

                                                 
29 Ως εγκεκριμένο ποσό θεωρείται το ποσό που δεσμεύει ο ΟΤΑ από το πρόγραμμα για την 
υλοποίηση της δράσης η οποία είναι σε στάδιο δημοπράτησης ή ήδη δημοπρατημένη και υπό 
εξέλιξη. 
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5.2.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στις περιφέρειες δεσμεύτηκαν από τους ΟΤΑ 

μέσω της ένταξης δράσεων αρχικά σε επίπεδο εγκεκριμένου ποσού και στη συνέχεια 

απορρόφησης ανάλογα με τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τους στόχους που 

τέθηκαν. Κάθε δράση είναι επιλέξιμη, εφόσον περιγράφεται στα ΤΔ των μέτρων. Ο 

ΘΗΣΕΑΣ διαρθρώνεται σε 4 υποπρογράμματα με συνολικό εγκεκριμένο ποσό (ως τις 

10/4/2009) ως εξής:  

 

Πίνακας 11: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά υποπρόγραμμα 

Υποπρογράμματα 
εγκεκριμένο 
ποσό σε € 

(έως 10/4/2009) 

% 
εγκεκριμένου 

ποσού 

Υποπρόγραμμα 1 «Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών
των ΟΤΑ» 28.586.856 1,06%
Υποπρόγραμμα 2 «Τοπική ανάπτυξη και προστασία
περιβάλλοντος» 2.187.196.789 81,18%
Υποπρόγραμμα 3 «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές
και δραστηριότητες» 478.411.700 17,76%
Υποπρόγραμμα 4 «Τεχνική στήριξη» 0 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ 2.694.195.345 100,00%
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το συντριπτικά μεγαλύτερο από άποψη 

συνολικών δεσμεύσεων είναι το υποπρόγραμμα 2, με συνολική δέσμευση περίπου το 

80% των πόρων του ΘΗΣΕΑ. Παρατηρείται λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

πόρων κατευθύνεται σε δράσεις τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος 

και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Δεύτερο σε πόρους είναι το υποπρόγραμμα 3, 

που αφορά δράσεις κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων. 

Ιδιαίτερα χαμηλή παρατηρείται η δέσμευση πόρων που κατευθύνεται σε δράσεις του 

υπ/τος 1 που αφορά την οργάνωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι τα χρόνια και αυξημένα προβλήματα που αποτελούν 

προτεραιότητες των δήμων αφορούν κυρίως έργα για την κάλυψη βασικών αναγκών 

όπως οδοποιία, ύδρευση, αναπλάσεις οικισμών, αποχέτευση-επεξεργασία λυμάτων, 

διαχείριση απορριμμάτων και τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για τη στήριξη του 

πληθυσμού και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης σε αρμονία με την προστασία 

του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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Γράφημα 11: Ποσοστιαία διάρθρωση του εγκεκριμένου ποσού ΘΗΣΕΑ ανά 

υποπρόγραμμα 

Υποπρόγραμμα 1 Οργάνωση
και ανάπτυξη των υπηρεσιών
των ΟΤΑ
Υποπρόγραμμα 2 Τοπική
ανάπτυξη και προστασία
περιβάλλοντος
Υποπρόγραμμα 3 Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

 

5.2.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Για την καλύτερη προσέγγιση του προγράμματος παρατίθενται στοιχεία που 

αφορούν σε δράσεις που εντάσσονται βάσει των προτεραιοτήτων και αναγκών των 

ΟΤΑ, στοιχείο που αφορά στην επίτευξη των στόχων σύμφωνα με την υλοποίηση. 

Χρησιμοποιώντας τη συνολική δέσμευση των πόρων σε κάθε υποπρόγραμμα και μέτρο 

παρατηρούμε τις κατευθύνσεις του συνολικού σχεδιασμού καθώς και της κάθε 

περιφέρειας. 
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Πίνακας 12: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο 

Υποπρογράμματα/ Μέτρα ΘΗΣΕΑ εγκεκριμένο 
ποσό σε € 

Υποπρόγραμμα 1 «Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ» 28.586.856
1.1:Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 4.941.547
1.2:α.Μελέτες οργάνωσης-ανάπτυξης των υπηρεσιών ΟΤΑ 

β.Υποστήριξη προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ 
3.165.994

1.3:Έργα οργάνωσης-ανάπτυξης των υπηρεσιών ΟΤΑ 16.868.553
1.4:Μηχανοργάνωση 2.351.274
1.5: ΣΔΙΤ 250.000
1.6:Οριζόντιες δράσεις 0
1.7:Eιδικές, έκτακτες, επείγουσες λειτουργικές δαπάνες 10.000
1.8:Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΕ 999.487
Υποπρόγραμμα 2 «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» 2.187.196.789
2.1:α. Μελέτες 

β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ 
158.173.233

2.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 484.811.200
2.3:Ύδρευση 410.779.978
2.4:Αποχέτευση-Επεξεργασία λυμάτων 213.522.178
2.5:Διαχείριση απορριμμάτων 8.474.200
2.6:Οικισμοί 343.776.495
2.7:Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα 127.076.261
2.8:Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων 14.893.113
2.9:Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός 154.532.218
2.10:Απαλλοτριώσεις ακινήτων 71.959.655
2.11:ΣΔΙΤ 390.000
2.12: Διαδημοτικές συνεργασίες 198.808.256
2.13:Οριζόντιες δράσεις 0
2.14:Έκτακτες, επείγουσες ανάγκες 0
Υποπρόγραμμα 3 «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες» 478.411.700
3.1:α.Μελέτες 

β.Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ 
22.310.364

3.2:Υποδομές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης 112.400.715
3.3:Υγεία-Πρόνοια- Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού 96.719.143
3.4:Αθλητισμός 64.129.061
3.5:Πολιτισμός 134.723.004
3.6:Εκπαίδευση-κατάρτιση 6.560.292
3.7:Προγράμματα νέας γενιάς 282.144
3.8:Απαλλοτριώσεις ακινήτων 31.893.336
3.9:ΣΔΙΤ 134.480
3.10:Διαδημοτικές συνεργασίες 9.259.161
3.11:Οριζόντιες δράσεις 0
3.12:Έκτακτες, επείγουσες ανάγκες 0
Υποπρόγραμμα 4 «Τεχνική στήριξη» 0
4.1:Αμοιβές συμβούλων και προσωπικού 0
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Υποπρογράμματα/ Μέτρα ΘΗΣΕΑ (συνέχεια) εγκεκριμένο 
ποσό σε € 

4.2:Μελέτες στήριξης του προγράμματος 0
4.3:Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος 0
4.4:Δημοσιοποίηση του προγράμματος 0
ΣΥΝΟΛΟ 2.694.195.345
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Παρατηρείται πως το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αφορά έργα οδοποιίας 

και ύδρευσης, αναπλάσεων και συντηρήσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν έργα 

αποχέτευσης καθώς και μελετών για έργα υποδομών, τεχνικός και μηχανολογικός 

εξοπλισμός και εγγειοβελτιωτικά-αντιπλημμυρικά έργα. Οι προτεραιότητες λοιπόν των 

δήμων κατευθύνονται στη βελτίωση κυρίως των βασικών τους υποδομών. Σχετικά με 

τις διαδημοτικές συνεργασίες, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι αντίστοιχες δεσμεύσεις 

κατευθύνονται σε δράσεις ανάλογα με την προτεραιότητα της κάθε περιφέρειας και 

αφορούν στο ΘΗΣΕΑ (όπως και στο ΕΠΤΑ) κυρίως σε έργα οδοποιίας, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, 

στις περισσότερες περιφέρειες είναι ιδιαιτέρως αυξημένη η δέσμευση για έργα 

διαχείρισης απορριμμάτων που αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα και 

ακολουθήθηκε σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας και νομού που μαζί με τις οριζόντιες 

δράσεις συνετέλεσαν με σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Άλλωστε δεδομένου του περιορισμού των επιλέξιμων δράσεων της προγραμματικής 

κατανομής, αποκλείονται δράσεις που εμφανίζονται ως δευτερεύουσας σπουδαιότητας 

και δεν συμπληρώνουν πρωταρχικές εθνικές και περιφερειακές επιλογές κατά την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 
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Γράφημα 12: Η διάρθρωση του εγκεκριμένου ποσού σε δράσεις στο ΘΗΣΕΑ 
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Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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5.2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Σ’ αυτή την ενότητα παρατίθεται μια συνοπτική αξιολόγηση και γραφική 

απεικόνιση της διάρθρωσης του εγκεκριμένου ποσού στα αντίστοιχα υποπρογράμματα 

και μέτρα στο ΘΗΣΕΑ ανά περιφέρεια:30:  

Υποπρόγραμμα 1: Επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η οργάνωση, η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών των ΟΤΑ, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη δέσμευση συνολικά 

και αντιστοιχεί σε δράσεις όπως: δημιουργία γραφείων συμβουλευτικής υποστήριξης 

αγροτών, προμήθειες επίπλων και εξοπλισμού γραφείων, μελέτες αναδιοργάνωσης 

δημοτικών επιχειρήσεων, εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, δημιουργία περιπτέρων 

για ενημέρωση πολιτιστικών και τουριστικών θεμάτων κλπ, καθώς και 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, προμήθειας λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής. 

Επίσης, αρκετοί πόροι δεσμεύτηκαν και απορροφήθηκαν με σκοπό την κατάρτιση 

επιχειρησιακών προγραμμάτων όπως ολοκληρωμένα προγράμματα βιώσιμης 

ανάπτυξης καθώς και άλλων αντίστοιχων μελετών. 

Γράφημα 13: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά μέτρο του υπ/τος 1 ανά περιφέρεια 
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1.1:Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2:α.Μελέτες οργάνωσης-ανάπτυξης των υπηρεσιών ΟΤΑ
β.Υποστήριξη προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ

1.3:Έργα οργάνωσης-ανάπτυξης των υπηρεσιών ΟΤΑ 1.4:Μηχανοργάνωση

1.5:ΣΔΙΤ 1.7:Eιδικές, έκτακτες, επείγουσες λειτουργικές δαπάνες

1.8:Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΕ

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
                                                 
30 Παράρτημα Β’- Η διάρθρωση του εγκεκριμένου ποσού (έως τις 10.4.2009) στο ΘΗΣΕΑ ανά 
υποπρόγραμμα και μέτρο ανά περιφέρεια. 
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Υποπρόγραμμα 2: Αποτελεί το βασικό σκέλος του ΘΗΣΕΑ με τις μεγαλύτερες σε 

βαρύτητα δράσεις στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

βελτίωση υποδομών, τη διατήρηση οικολογικών αποθεμάτων, τη στήριξη της 

οικονομικής συνοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων για χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση και 

συντήρηση της οδοποιίας, και άλλων τεχνικών έργων (π.χ. κατασκευή γεφυρών), καθώς 

και σε έργα βελτίωσης, αντικατάστασης και επέκτασης δικτύων ύδρευσης, προμήθειες 

φίλτρων ύδρευσης κ.α. Τρίτο μέτρο σε απορρόφηση είναι οι οικισμοί, με έργα 

αναπλάσεων, όπως διαμορφώσεις-αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, 

αναπλάσεις πεζοδρομίων, διαμορφώσεις ελευθέρων χώρων κ.α. Ακολουθούν επίσης 

κυρίως κατασκευές δικτύων αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί, τεχνικός και 

μηχανολογικός εξοπλισμός, κατασκευές και συντηρήσεις δημοτικών χώρων, 

προμήθειες κάδων απορριμμάτων, μελέτες ωρίμανσης έργων. Σχετικά με τις 

διαδημοτικές δράσεις παρατηρείται ότι αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό έργα οδοποιίας, 

ύδρευσης, τεχνικό-μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και έργα διαχείρισης 

απορριμμάτων. Κοινοτική και εθνική προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), και η δημιουργία Χώρων 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (που εκτός από τις δράσεις των περιφερειών διατίθεται μεγάλο 

ποσό πόρων και από τις οριζόντιες δράσεις). Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται με τη σύσταση 

σε επίπεδο κυρίως νομού Ενιαίων Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων, για τον έλεγχο, 

την παρακολούθηση, το συντονισμό και την υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερα 

σημαντικού σχεδιασμού (http://thiseas.ypes.gr/uplds/212_February.pdf) 
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Γράφημα 14: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά μέτρο του υπ/τος 2 ανά 
περιφέρεια 
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2.1:α.Μελέτες
β.Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ

2.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές

2.3:Ύδρευση 2.4:Αποχέτευση-Επεξεργασία λυμάτων

2.5:Διαχείριση απορριμμάτων 2.6:Οικισμοί

2.7:Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα 2.8:Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων

2.9:Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός 2.10:Απαλλοτριώσεις ακινήτων

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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Υποπρόγραμμα 3: Αφορά στην ενίσχυση των ΟΤΑ με την απαραίτητη υποδομή 

και εξοπλισμό ώστε να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών με αποδοτικό 

και αποτελεσματικό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα βελτίωσης της 

πολιτιστικής υποδομής και προγράμματα ανάπτυξης της πολιτιστικής δραστηριότητας, 

όπως αναδείξεις μοναστηριών και αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία πολιτιστικών 

κέντρων, κατασκευές και συντηρήσεις θεάτρων, δημιουργία συνεδριακών κέντρων, 

εξοπλισμός μουσείων κλπ. Ακολουθούν έργα όπως ανακαινίσεις σχολείων, εκδόσεις 

πολιτιστικών λευκωμάτων, κατασκευές κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ) και πολλαπλών χρήσεων, κατασκευή-συντήρηση αγροτικών ιατρείων κλπ. 

Σχετικά με τις διαδημοτικές δράσεις παρατηρείται ότι αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

δράσεις πολιτισμού, διοικητικής υποδομής και υγείας-πρόνοιας (πχ θέατρα, 

αποκαταστάσεις νερόμυλων κλπ). 

 

Γράφημα 15: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά μέτρο του υπ/τος 3 ανά περιφέρεια 
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3.1:α.Μελέτες
β.Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ

3.2:Υποδομές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης

3.3:Υγεία-Πρόνοια-Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού 3.4:Αθλητισμός

3.5:Πολιτισμός 3.6:Εκπαίδευση-κατάρτιση

3.7:Προγράμματα νέας γενιάς 3.8:Απαλλοτριώσεις ακινήτων

3.9:ΣΔΙΤ 3.10:Διαδημοτικές συνεργασίες

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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Υποπρόγραμμα 4: Αφορά στις ενέργειες υποστήριξης για την κατάρτιση, 

παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΘΗΣΕΑ. Περιλαμβάνει κυρίως 

την ενίσχυση των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και των περιφερειών για την καλύτερη 

παρακολούθηση και υποστήριξη του προγράμματος. Το ποσό που διατίθεται, δεν 

προσυπολογίζεται στους διαθέσιμους πόρους από τα προγράμματα των περιφερειών 

διότι χρηματοδοτείται από τις οριζόντιες δράσεις. 

 

 

5.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι και τα δυο προγράμματα συντέλεσαν 

στην περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση των ΟΤΑ με θετικές επιπτώσεις. Το ΕΠΤΑ 

στήριξε τους νεοσύστατους ΟΤΑ με δράσεις (καθώς και συμπληρωματικές του 

«Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ») περισσότερο ενδυνάμωσης της λειτουργίας τους καθώς και 

βασικών τεχνικών υποδομών. Ο ΘΗΣΕΑΣ ακολούθησε με επιπλέον ενίσχυση των 

υπαρχόντων υποδομών και περαιτέρω σχεδιασμό σε βασικές προτεραιότητες. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η συνολική απορρόφηση των πόρων από τους ΟΤΑ είναι ικανοποιητική 

αλλά στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων παρουσιάζεται σημαντική χρονική 

υστέρηση η οποία καλύπτεται από την ελαστικότητα της διετούς παράτασης των 

προγραμμάτων. Αξιοποιώντας την προγενέστερη εμπειρία του ΕΠΤΑ, μπορούμε να 

πούμε ότι ο ΘΗΣΕΑΣ παρουσιάζει καλύτερη οργάνωση, πλαίσιο καθορισμένων 

εξαρχής χρηματικών πόρων με πιο διαφανείς διαδικασίες καθώς και διακριτές 

κατανομές με ετήσιο εγκεκριμένο όριο πιστώσεων στα πλαίσια της πενταετίας για 

καλύτερο προγραμματισμό από τους ΟΤΑ, αλλά όχι και αυξημένη απορρόφηση. 

Επίσης μπορούμε να πούμε ότι οι περιφέρειες (βάσει κοινοτικών και εθνικών 

προτεραιοτήτων) κατευθύνουν περισσότερο κάποιες δράσεις αλλά και διαδημοτικές 

συνεργασίες για την επίτευξη βασικών στόχων (πχ διαχείριση απορριμμάτων, δράσεις 

για βελτίωση της ποιότητας ζωής). 
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Σχετικά με τους πόρους των περιφερειών πέραν των καθορισμένων κριτηρίων 

λήφθηκε υπόψη και το επιπλέον ποσό που πήραν κάποιες περιφέρειες από το ΕΠΤΑ. Οι 

πόροι που αποδίδονται στο ΘΗΣΕΑ είναι περισσότεροι από το ΕΠΤΑ τουλάχιστον € 

1δις (αφού στο δεύτερο διατέθηκε μόνο περίπου το 50%) και όλες οι περιφέρειες 

απολαμβάνουν μεγαλύτερο ποσό. Επίσης συγκριτικά μεταξύ των περιφερειών 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στη θέση ανάλογα με τις κατανομές, 

που όμως προκύπτει από συμψηφισμό παραγόντων και δεν είναι ξεκάθαρο από πού 

προκύπτει η διαφορά (πχ αρ. συνενούμενων κοινοτήτων, ΑΕΠ, μειονεκτικότητα κλπ) ή 

αν εμπλέκονται και πολιτικοί κύκλοι. Παρατηρείται επίσης ότι οι ΟΤΑ συνεχίζουν να 

επιλέγουν δράσεις ιδίου αντικειμένου που σημαίνει την αυξημένη τους ανάγκη για 

υποδομές. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι δήμοι πρέπει να ξεφύγουν από το 

στενό περιθώριο των υποδομών (χωρίς να σημαίνει ότι είναι δευτερεύουσας σημασίας) 

και να αρχίζουν να επιλέγουν και πιο αναπτυξιακές δράσεις που να έχουν σχέση με τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και όχι να επαναπαύονται στην απλή συνάθροιση 

επιπλέον πόρων και έργων χωρίς συνολικό και αποδοτικό σχεδιασμό (σε επίπεδο νομού 

ή/ και περιφέρειας). 
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6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

6.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΤΑ 

 

6.1.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ 
 

Με την εφαρμογή του «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» το νέο διαμορφωμένο τοπίο στη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας αφορά σε 93 δήμους και 12 κοινότητες. Το ΕΠΤΑ 

χρηματοδότησε αναπτυξιακές δράσεις οι οποίες στήριξαν κυρίως τις βασικές υποδομές 

και την οργάνωση των ΟΤΑ που αποτελούσαν και τις βασικότερες ανάγκες. Οι πόροι 

στη Θεσσαλία μέσω του προγράμματος των περιφερειών αντιστοιχούν σε αρχικό ποσοστό 

9,99% ήτοι € 312.968.452, κατατάσσοντάς την έτσι στη δεύτερη θέση σε επίπεδο 

συνολικών πόρων. Η διάθεση των πόρων όμως από το κεντρικό κράτος αντιστοιχεί στο 

50% του συνολικού προγράμματος ήτοι € 156.484.226, αλλά το τελικό διαμορφωμένο 

εγκεκριμένο ποσό της περιφέρειας αντιστοιχεί στο ποσό των € 175.034.099 (λίγο 

περισσότερο από το 50% των συνολικών πόρων και με εγκεκριμένο ποσό αυξημένο 

συγκριτικά με το δικαιούμενο) και σε συνολική απορρόφηση € 170.756.286. 

 

Πίνακας 13: Το εγκεκριμένο ποσό και η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ στη Θεσσαλία 
ανά νομό 

 

Νομοί Εγκεκριμένο 
ποσό σε € Απορρόφηση σε € (%) 

Απορρόφησης 
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 33.845.449 33.479.973 99%
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 53.448.130 52.244.563 98%
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 45.207.672 43.551.469 96%
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42.532.848 41.480.281 98%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 175.034.099 170.756.286 98%

   Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι ΟΤΑ της 

Θεσσαλίας παρουσιάζουν συνολική απορρόφηση που φθάνει στο 98% του 

εγκεκριμένου ποσού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρατηρείται απώλεια πόρων. 

Επίσης μπορούμε να πούμε ότι το ύψος των πόρων σχετίζεται θετικά με τον πληθυσμό 

του κάθε νομού. Επισημαίνεται όμως πως λόγω της μη ύπαρξης πλαισίου διαχρονικής 

κατανομής των πόρων καθώς και της μη διασφάλισης της διαθεσιμότητάς τους κάποιες 

φορές, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην απόδοσή τους, με αποτέλεσμα αρνητικό 
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για την εξέλιξη των υλοποιούμενων δράσεων αλλά και τον περαιτέρω σχεδιασμό. 

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι το συνολικό ποσό απορρόφησης περιλαμβάνει 

δράσεις δήμων ύψους € 149.447.448 αλλά και διαδημοτικές δράσεις ύψους € 

21.308.83831 που αντιστοιχεί σε ποσό ιδιαίτερα σημαντικό στα πρώτα βήματα της 

λογικής των διαδημοτικών συνεργασιών των νέων δήμων. 

 

 

6.1.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 
 

Για την καλύτερη προσέγγιση του ΕΠΤΑ στη Θεσσαλία παρουσιάζεται η 

απορρόφηση των πόρων βάσει των επιλέξιμων δράσεων ανάλογα με τις προτεραιότητες 

και τις ανάγκες των νέων δήμων, στοιχείο σημαντικό για την υλοποίηση του 

προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του. 

                                                 
31 Παράρτημα Α’- Υλοποίηση του ΕΠΤΑ στη Περιφέρεια Θεσσαλίας 
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Πίνακας 14: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο στη 
Θεσσαλία ανά νομό 

 

 Απορρόφηση σε € 

Υποπρογράμματα - Μέτρα Ν .Καρδίτσας Ν. Λάρισας Ν. Μαγνησίας Ν. Τρικάλων Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

Υποπρόγραμμα 1 «Αναγκαίες 
λειτουργικές δαπάνες» 991.607 146.735 1.471.431 1.137.786 3.747.559
1.1:Αμοιβές προσωπικές 0 0 0 0 0
1.2:Μισθώσεις ακινήτων 0 0 18.489 35.530 54.019
1.3:Ειδικές, έκτακτες, επείγουσες 
λειτουργικές δαπάνες 

991.607 146.735 1.452.943 1.102.256 3.693.540
1.4:Εφαρμογή πολιτικών συνολικής 
υποστήριξης λειτουργίας των ΟΤΑ 0 0 0 0 0
Υποπρόγραμμα 2 «Οργάνωση των ΟΤΑ» 0 45.000 88.040 58.694 191.734
2.1:Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 0 45.000 88.040 58.694 191.734
2.2:Μηχανοργάνωση ΟΤΑ 0 0 0 0 0
2.3:Προγράμματα ενημέρωσης - κατάρτισης 0 0 0 0 0
2.4:Εφαρμογή πολιτικών συνολικής 
υποστήριξης οργάνωσης των ΟΤΑ 

0 0 0 0 0
Υποπρόγραμμα 3 «Βελτίωση βασικών 
τεχνικών και παραγωγικών υποδομών – 
Περιβάλλοντος» 25.758.582 37.301.927 29.988.543 31.216.451 124.265.503
3.1:Μελέτες 1.991.838 2.759.476 1.800.354 4.466.395 11.018.064
3.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 11.630.300 10.140.756 8.313.871 10.265.498 40.350.425
3.3:Ύδρευση 7.619.553 14.633.813 8.637.080 8.057.332 38.947.778
3.4:Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 1.398.221 1.744.224 2.121.200 3.966.865 9.230.510
3.5:Διαχείριση απορριμμάτων 1.000.672 352.798 0 381.359 1.734.829
3.6:Οικισμοί 1.803.238 4.854.961 9.112.377 3.285.553 19.056.129
3.7:Εγγειοβελτιωτικά –αντιπλημμυρικά 
έργα 92.455 633.875 0 0 726.330
3.8:Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 179.017 447.498 0 729.503 1.356.017
3.9:Έκτακτες και επείγουσες ανάγκες 43.287 1.734.526 3.661 63.947 1.845.421
Υποπρόγραμμα 4 «Κοινωνικές Υποδομές 
και Δραστηριότητες» 6.729.784 14.750.900 12.003.455 9.067.349 42.551.489
4.1:Διοικητική Υποδομή 3.074.204 8.012.776 4.064.435 3.022.696 18.174.111
4.2:Υγεία-Πρόνοια 138.890 489.877 782.502 0 1.411.268
4.3:Αθλητισμός 752.458 58.694 2.469.250 0 3.280.401
4.4:Πολιτισμός 825.424 2.854.091 3.033.687 940.121 7.653.322
4.5:Εκπαίδευση 132.335 260.210 0 557.610 950.156
4.6:Προγράμματα Νέας Γενιάς 0 0 0 0 0
4.7:Τεχνικό-Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.806.474 3.075.253 1.653.581 4.546.922 11.082.231

ΣΥΝΟΛΟ 33.479.973 52.244.563 43.551.469 41.480.281 170.756.285
Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδία επεξεργασία 
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Παρατηρείται ότι περισσότερο από τα 2/3 του προγράμματος και στους τέσσερις 

νομούς όπως και στην υπόλοιπη χώρα απορροφούν δράσεις του υπ/τος 3 που αφορούν 

τις βασικές υποδομές και το περιβάλλον. Η μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε έργα ύδρευσης και οδοποιίας. Ο θεσσαλικός κάμπος είναι 

γνωστό ότι αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα λειψυδρίας (και 

ιδιαίτερα ο Ν.Λάρισας) και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν είναι κυρίως 

αντικαταστάσεις - επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης, αγωγοί μεταφοράς νερού, ανορύξεις 

και αξιοποιήσεις γεωτρήσεων. Ομοίως, μεγάλο μέρος των πόρων απορροφήθηκε σε 

συγκοινωνιακά έργα για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας αλλά και της 

ελκυστικότητας της περιοχής. Οι υπόλοιποι πόροι απορροφήθηκαν κυρίως σε έργα 

διοικητικής υποδομής καθώς και τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού απαραίτητα 

για τη στέγαση και τη λειτουργία των νέων δήμων, ενώ μικρότερο ποσοστό διατίθεται 

σε έργα αναπλάσεων-αισθητικών παρεμβάσεων, μελετών υποδομών, αποχέτευσης-

επεξεργασίας λυμάτων, αθλητισμού, πολιτισμού και λειτουργικών δαπανών). 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια των διαδημοτικών συνεργασιών των ΟΤΑ της 

Θεσσαλίας, οι αντίστοιχοι πόροι διοχετεύθηκαν κυρίως σε διαδημοτικές οδοποιίες, 

μελέτες ενίσχυσης βασικών κλάδων δικτύων ύδρευσης, προμήθεια και αξιοποίηση 

μηχανολογικού εξοπλισμού (αποχιονιστικά μηχανήματα, απορριμματοφόρα κλπ), 

μελέτες ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μελέτες διαχείρισης λυμάτων, 

μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.32 Επίσης πρέπει να πούμε ότι λόγω της 

ελαστικότητας του ΕΠΤΑ στο πλαίσιο των διαδημοτικών συνεργασιών παρατηρήθηκε 

το φαινόμενο της ένταξης αμιγώς δημοτικών δράσεων στο σκέλος των διαδημοτικών 

(Αθ.Κουτσουτάσιος–προσωπική επικοινωνία). 

                                                 
32 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες καινοτόμες σχετικά δράσεις, όπως: αγορά 
οικοπέδων και αποθηκών-μελέτες διαμόρφωσης (Ν.Καρδίτσας), Διαχείριση απορριμμάτων 
Λ.Πλαστήρα, μελέτη οικολογικού κτηνοτροφικού πάρκου (Ν.Καρδίτσας), εκσυγχρονισμός 
υδροθεραπευτηρίου λουτρών (Ν.Καρδίτσας), μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής 
μυθολογικού πάρκου Ολύμπου, επισκευές-συντηρήσεις Ιερών Μονών Ελασσόνας, ενέργειες 
κουνουποκτονίας, διαδημοτικό πολύκεντρο πολιτισμού ιστορίας και υπηρεσιών (Δ.Αρτέμιδας, 
Ν.Μαγνησίας), επικαιροποίηση μελέτης συνεδριακού κέντρου εκπαίδευσης στελεχών ΤΑ 
(Δ.Μουρεσίου, Ν.Μαγνησίας), δημιουργία κέντρων διοικητικής εξυπηρέτησης πολιτών (Δ. 
Σκοπέλου, Ν.Μαγνησίας), εκσυγχρονισμός και αποπεράτωση σφαγείων 
(Ν.Τρικάλων),εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος (Ν.Τρικάλων) κλπ. 
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Γράφημα 16: Η απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο στη 
Θεσσαλία ανά νομό 
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Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.2:Μισθώσεις ακινήτων 1.3:Ειδικές, έκτακτες, επείγουσες λειτουργικές δαπάνες

2.1:Μελέτες οργάνωσης των ΟΤΑ 3.1:Μελέτες

3.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 3.3:Ύδρευση

3.4:Αποχέτευση–Επεξεργασία λυμάτων 3.5:Διαχείριση απορριμμάτων

3.6:Οικισμοί 3.7:Εγγειοβελτιωτικά –αντιπλημμυρικά έργα

3.8:Υποδομές οικονομικών δραστηριοτήτων 3.9:Έκτακτες και επείγουσες ανάγκες

4.1:Διοικητική Υποδομή 4.2:Υγεία-Πρόνοια

4.3:Αθλητισμός 4.4:Πολιτισμός

4.5:Εκπαίδευση 4.7:Τεχνικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός

Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι το ΕΠΤΑ τόσο σε επίπεδο 

χώρας όσο και σε επίπεδο Θεσσαλίας προσπάθησε να καλύψει τις βασικές ανάγκες των 

νέων δήμων χρηματοδοτώντας έργα μεσαίου προϋπολογισμού που αποτελούν όμως 

θεμέλια για την περαιτέρω πραγματοποίηση αναπτυξιακών δράσεων. 
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6.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 

 

6.2.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ 
 

Στη Περιφέρεια Θεσσαλίας ο ΘΗΣΕΑΣ χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις καθώς 

και δράσεις για την κάλυψη χρονιζόντων, κρίσιμων και επειγουσών αναγκών. Οι πόροι 

που αντιστοιχούν στη Θεσσαλία για την πενταετία μέσω του προγράμματος των 

περιφερειών είναι € 251.510.000 (τυπική και προγραμματική κατανομή) με ποσοστό 

8,98%, κατατάσσοντάς την στην τέταρτη θέση σε επίπεδο χώρας. Από το 

προαναφερόμενο ποσό αντιστοιχεί σε διαδημοτικές δράσεις ποσό ύψους € 20.120.80033 

που κατανεμήθηκε σε επίπεδο νομού (ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

περιφέρειας Θεσσαλίας (ΓΓΠΘ)) για δικαιότερη κατανομή. Η κατανομή στους ΟΤΑ 

οριστικοποιήθηκε με συγκεκριμένα κριτήρια και βαρύτητες που καθορίστηκαν με 

επιλογή της περιφέρειας εντός των ορίων του ΥΠΕΣ. 

 

Πίνακας 15: Κριτήρια κατανομής των πόρων του ΘΗΣΕΑ στη Θεσσαλία 

Κριτήρια Βαρύτητα (%) 
(όρια ΥΠΕΣ) 

Βαρύτητα (%) 
περιφέρειας Θεσσαλίας

Πληθυσμός ΟΤΑ 35-40 35 

Έκταση ΟΤΑ 15-25 15 

Αριθμός ΔΔ 10-15 10 

Αριθμός ορεινών οικισμών και  
νησιωτικών-προβληματικών ΟΤΑ 5-10 10 

Κριτήριο σύγκλισης34 15-30 30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνουμε πως επιλογή της περιφέρειας είναι 

η αύξηση των πόρων σε μειονεκτικές περιοχές με στόχο την ενδοπεριφερειακή 

σύγκλιση. 

                                                 
33 Παράρτημα Β’- Συνολική κατανομή πόρων τυπικής και προγραμματικής κατανομής 
45%+35% στο ΘΗΣΕΑ. 
34Σχετικά με το κριτήριο σύγκλισης στη Θεσσαλία, βαθμολογήθηκαν θετικά οι ΟΤΑ με 
χαμηλούς δείκτες και αυξημένες ανάγκες σε υποδομές όπως: οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης-
αποχέτευσης, διοικητικές και κοινωνικές υποδομές. 
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Πίνακας 16: Πορεία υλοποίησης του ΘΗΣΕΑ στη Θεσσαλία 

Νομοί Κατανομή σε €
Εγκεκριμένο ποσό 

σε € 
(έως τις 5/5/2009) 

Απορρόφηση σε €
(έως 5/5/2009) 

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51.760.610 51.469.979 26.746.156
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 79.547.201 78.503.612 40.048.183
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 59.399.599 58.767.205 21.013.349
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 60.802.589 60.102.550 26.559.489
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 251.510.000 248.843.347 114.367.176
Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδία επεξεργασία 

 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι ΟΤΑ της 

Θεσσαλίας έχουν δεσμεύσει σχεδόν όλους τους πόρους προς την κατεύθυνση των 

επιλέξιμων δράσεων. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι έχουν ολοκληρώσει τον 

προγραμματισμό τους, θέτοντας τις προτεραιότητές τους σε αντίστοιχες δράσεις. 

Σχετικά με την απορρόφηση παρατηρείται ότι βρίσκεται περίπου στο 50%, υπάρχει 

χρονική υστέρηση στην διαχρονική απορρόφηση των πόρων η οποία σε επίπεδο χώρας 

καθιστά δεδομένη τη διετή παράταση του προγράμματος. Οφείλουμε να επισημάνουμε 

ότι το εγκεκριμένο ποσό των διαδημοτικών δράσεων αντιστοιχεί στα € 20.080.730 με 

αντίστοιχη απορρόφηση € 8.144.681 εξίσου χαμηλή. Οι διαδημοτικές συνεργασίες 

αποτελούν βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κάτι που συμπεραίνεται 

από τον τρόπο κατανομής των πόρων (ανά νομό) καθώς και από τις κατηγορίες των 

επιλέξιμων δράσεων (δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις και υπάρχει περιφερειακός 

σχεδιασμός). 

 

 
6.2.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΡΩΝ 

 

Για την καλύτερη προσέγγιση του ΘΗΣΕΑ στη Θεσσαλία παρουσιάζεται η 

διάρθρωση των πόρων του εγκεκριμένου ποσού έως τις 5/5/2009 βάσει των επιλέξιμων 

και υλοποιούμενων δράσεων από τους ΟΤΑ. 
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Πίνακας 17: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο στη 
Θεσσαλία ανά νομό 

 
 Εγκεκριμένο ποσό σε € (έως τις 5/5/2009) 

Υποπρογράμματα - Μέτρα Ν.Καρδίτσας Ν.Λάρισας Ν.Μαγνησίας Ν.Τρικάλων Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

Υποπρόγραμμα 1 «Οργάνωση και
ανάπτυξη των υπηρεσιών των
OTA» 181.148 52.377 308.238 356.601 898.365
1.1:Κατάρτιση Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 80.000 10.742 158.300 85.000 334.042
1.2:α.Μελέτες οργάνωσης-ανάπτυξης 
των υπηρεσιών των ΟΤΑ 
β.Υποστήριξη της προσυμβατικής 
διαδικασίας ΣΔΙΤ   34.972 25.000 59.972
1.3:Έργα οργάνωσης-ανάπτυξης των 
υπηρεσιών ΟΤΑ 52.148 12.000 114.966 160.000 339.115
1.4:Μηχανοργάνωση 49.000 29.635  86.601 165.236
1.5:ΣΔΙΤ Υπ/τος 1     0
1.6:Οριζόντιες δράσεις     0
1.7:Ειδικές, έκτακτες, επείγουσες 
λειτουργικές δαπάνες     0
1.8:Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΕ     0
Υποπρόγραμμα 2 «Τοπική
ανάπτυξη και προστασία
περιβάλλοντος» 43.645.545 62.269.464 43.373.549 47.677.323 196.965.881
2.1: α.Μελέτες 
β.Υποστήριξη της προσυμβατικής 
διαδικασίας ΣΔΙΤ 1.308.365 1.808.307 3.441.464 2.025.259 8.583.395
2.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές 12.543.223 11.961.847 10.843.164 11.766.644 47.114.878
2.3:Ύδρευση 8.063.488 17.342.411 11.067.352 7.465.791 43.939.043
2.4:Αποχέτευση-Επεξεργασία 
λυμάτων 5.246.743 3.998.913 2.083.171 6.849.076 18.177.903
2.5:Διαχείριση απορριμμάτων 27.050 10.996 184.995  223.041
2.6:Οικισμοί 5.813.306 9.010.382 6.735.157 9.161.350 30.720.195
2.7:Εγγειοβελτιωτικά-
Αντιπλημμυρικά έργα 5.222.862 6.326.228 2.578.257 3.278.219 17.405.567
2.8:Υποστήριξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων  410.000 400.000  810.000
2.9:Τεχνικός και μηχανολογικός 
εξοπλισμός 1.091.849 4.420.725 634.436 2.173.482 8.320.491
2.10:Απαλλοτριώσεις ακινήτων 200.000 1.100.000 829.844 109.600 2.239.444
2.11:ΣΔΙΤ Υπ/τος 2     0
2.12:Διαδημοτικές συνεργασίες 
Υπ/τος 2 4.128.657 5.879.656 4.575.709 4.847.901 19.431.924
2.13:Οριζόντιες δράσεις     0
2.14:Έκτακτες, επείγουσες ανάγκες     0
Υποπρόγραμμα 3 «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες» 7.643.287 16.181.771 15.085.418 12.068.626 50.979.101
3.1:α.Μελέτες 
β.Υποστήριξη της προσυμβατικής 
διαδικασίας ΣΔΙΤ 20.926 1.305.124 316.499 808.997 2.451.545
3.2:Υποδομές και έργα διοικητικής 
εξυπηρέτησης 2.397.543 4.183.894 1.581.783 3.089.540 11.252.760
3.3:Υγεία-Πρόνοια-Αντιμετώπιση 
κοινωνικού αποκλεισμού 1.497.591 4.327.379 4.471.523 2.099.345 12.395.838
3.4:Αθλητισμός 661.408 1.062.994 1.551.238 538.192 3.813.831
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 Εγκεκριμένο ποσό σε € (έως τις 5/5/2009) 
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΜΕΤΡΑ 

(συνέχεια) Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

3.5:Πολιτισμός 2.803.038 4.688.371 6.600.516 5.472.552 19.564.476
3.6:Εκπαίδευση-κατάρτιση  96.454   96.454
3.7:Προγράμματα νέας γενιάς     0
3.8:Απαλλοτριώσεις ακινήτων 262.782 40.000 392.609 60.000 755.391
3.9:ΣΔΙΤ Υπ/τος 3     0
3.10:Διαδημοτικές συνεργασίες 
Υπ/τος 3  477.556 171.250  648.806
3.11:Οριζόντιες δράσεις      0
3.12:Έκτακτες, επείγουσες ανάγκες      
Υποπρόγραμμα 4 «Τεχνική
στήριξη πρ/τος»     0
4.1:Αμοιβές συμβούλων και 
προσωπικού      
4.2:Μελέτες στήριξης πρ/τος      
4.3:Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης 
πρ/τος 

     
4.4:Δημοσιοποίηση του πρ/τος      
ΣΥΝΟΛΟ 51.469.979 78.503.612 58.767.205 60.102.550 248.843.347
Πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδία επεξεργασία 

 

Παρατηρείται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των δεσμευμένων καθώς και 

απορροφημένων πόρων (όπως και στην υπόλοιπη χώρα) αφορούν δράσεις του υπ/τος 2 

για την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι προτεραιότητες 

λοιπόν εξακολουθούν να κατευθύνονται σε έργα ύδρευσης (ειδικότερα στο Ν.Λάρισας), 

συγκοινωνιακά έργα-μεταφορές και αναπλάσεις οικισμών. Στη συνέχεια ακολουθούν 

δράσεις για αποχέτευση-επεξεργασία λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί), 

εγγειοβελτιωτικά-αντιπλημμυρικά έργα (αγροτικός εξηλεκτρισμός, αντιστηρίξεις, 

αμμοχαλικοστρώσεις κλπ), τεχνικός-μηχανολογικός εξοπλισμός, υποδομές διοικητικής 

εξυπηρέτησης, δράσεις πολιτισμού, υγείας-πρόνοιας και αθλητισμού. Διαπιστώνεται 

επίσης ότι ελάχιστοι πόροι δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ 

και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και στρατηγικών σχεδίων για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων μέσω άλλων προγραμμάτων (όπως 

δημιουργία γραφείων συμβουλευτικής στήριξης αγροτών, ολοκληρωμένα προγράμματα 

βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Κλείνοντας πρέπει να πούμε 

ότι δεν δεσμεύτηκαν πόροι για μελέτες υποστήριξης της προσυμβατικής διαδικασίας 

και έργα μέσω ΣΔΙΤ που αποτελούν εθνική προτεραιότητα. 
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Γράφημα 17: Το εγκεκριμένο ποσό ΘΗΣΕΑ ανά υποπρόγραμμα και μέτρο στη 
Θεσσαλία ανά νομό 
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1.1:Κατάρτιση ΕΠ 1.2:α.Μελέτες οργάνωσης-ανάπτυξης υπηρεσιών ΟΤΑ
1.3:Έργα οργάνωσης-ανάπτυξης υπηρεσιών ΟΤΑ 1.4:Μηχανοργάνωση
2.1: α.Μελέτες 2.2:Συγκοινωνιακά έργα-Μεταφορές
2.3:Ύδρευση 2.4:Αποχέτευση-Επεξεργασία λυμάτων
2.5:Διαχείριση απορριμμάτων 2.6:Οικισμοί
2.7:Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα 2.8:Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων
2.9:Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός 2.10:Απαλλοτριώσεις ακινήτων
2.12:Διαδημοτικές συνεργασίες Υπ/τος 2 3.1:α.Μελέτες
3.2:Υποδομές διοικητικής εξυπηρέτησης 3.3:Υγεία-Πρόνοια-Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισ
3.4:Αθλητισμός 3.5:Πολιτισμός
3.6:Εκπαίδευση-κατάρτιση 3.8:Απαλλοτριώσεις ακινήτων
3.10:Διαδημοτικές συνεργασίες Υπ/τος 3

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Αξίζει να παρατεθεί το ιδιαίτερα σημαντικό σκέλος των διαδημοτικών συνεργασιών 

που αποτελεί και την περιβαλλοντική διάσταση του ΘΗΣΕΑ γενικότερα. Το 

μεγαλύτερο μέρος των πόρων που δεσμεύτηκαν αφορούν δράσεις προστασίας και 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος (συμπληρώνοντας την αυξημένη επίσης διάθεση 

πόρων από τις οριζόντιες δράσεις) που αποτελούν εθνικές και περιφερειακές 

προτεραιότητες και λιγότεροι είναι οι πόροι σε άλλες δράσεις. Επίσης πρέπει να 

αναφερθεί ότι συστάθηκαν Ενιαίοι Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο 
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νομών οι οποίοι υπό την καθοδήγηση της περιφέρειας σχεδιάζουν, οργανώνουν και 

ελέγχουν την υλοποίηση των δράσεων.35 

 

6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι το ΕΠΤΑ και ο ΘΗΣΕΑΣ στη 

Θεσσαλία (όπως και σε σύνολο χώρας) προσπάθησαν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες 

των ΟΤΑ χρηματοδοτώντας έργα μεσαίου προϋπολογισμού που αποτελούν όμως 

θεμέλια για την περαιτέρω πραγματοποίηση αναπτυξιακών δράσεων. Καλύπτοντας ένα 

τμήμα των βασικών τους αναγκών από το ΕΠΤΑ, προχώρησαν και σε πιο αναπτυξιακές 

δράσεις μέσω του ΘΗΣΕΑ, όχι βέβαια σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης πρέπει να 

πούμε ότι ο ΘΗΣΕΑΣ, θέτει νέα δεδομένα στο επίπεδο των διαδημοτικών συνεργασιών 

(με έλεγχο στα πλαίσια της συνεργασίας) με συγκεκριμένες προτεραιότητες αφού 

σημαντικοί τους πόροι δεσμεύονται για συγκεκριμένες δράσεις με κατευθύνσεις και 

συνολικό περιφερειακό σχεδιασμό (φορείς διαχείρισης απορριμμάτων). Αξίζει να 

τονιστεί επίσης η επιλογή της βαρύτητας των κριτηρίων κατανομής του ΘΗΣΕΑ στη 

Θεσσαλία με στόχο τη σύγκλιση. 

 

Σχετικά με τους πόρους των δυο προγραμμάτων πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλία 

είχε υψηλότερο ποσοστό πόρων (και ακολούθως εγκεκριμένου ποσού) συγκριτικά με 

τις άλλες περιφέρειες στο ΕΠΤΑ (είτε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ή επιρροής 

πολιτικών κύκλων), χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι απολαμβάνει και περισσότερους 

πόρους από το ΘΗΣΕΑ (απορρόφηση στο ΕΠΤΑ ήτοι € 170.756.286 και κατανομή 

πόρων στο ΘΗΣΕΑ ήτοι € 251.510.000). Επιπλέον, στο ΘΗΣΕΑ η κατανομή των 

πόρων είναι γνωστή εξαρχής και με ετήσιο όριο εγκεκριμένων πιστώσεων, ώστε 

θεωρητικά τουλάχιστον οι ΟΤΑ μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα. Αλλά και 

πάλι η απορρόφηση παρουσιάζει σημαντική χρονική υστέρηση. Αυτό συμβαίνει 

προφανώς γιατί οι ΟΤΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και θέλουν 

επιπλέον υποστήριξη. 
                                                 
35 Ειδικότερα οι δράσεις αυτές αφορούν σε επέκταση και εκσυγχρονισμό μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων, προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας, μηχανολογικό εξοπλισμό 
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες και 
έργα ΧΑΔΑ. Ικανοποιείται έτσι ένας βασικός στόχος του ΘΗΣΕΑ που είναι η πραγματοποίηση 
όλων των μελετών για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (καθώς και η αποκατάστασή τους ή μέσω 
της ένταξής τους στο ΕΣΠΑ ή άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων), καθώς η υλοποίηση 
μελετών για ΣΜΑ ΧΥΤΑ. 
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7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η σύγκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων ΤΑ 

ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ. Κλείνοντας μια πενταετία από την ολοκλήρωση της υλοποίησης 

του πρώτου και περίπου μιας πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου, 

μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα για την αξιολόγησή τους. Η 

αξιολόγηση πρέπει να γίνει ως προς τους επιδιωκόμενους καταρχήν στόχους, με βάση 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την πορεία υλοποίησής τους, την κατανομή των πόρων, 

την απορρόφηση και τα αποτελέσματα που επέφεραν. 

 

7.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

Ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στις πρώτες προγραμματικές περιόδους, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι τα Α΄ (1989-1993) και Β΄ ΠΕΠ (1994-1999) και ιδίως τα ΕΑΠΤΑ Ι και ΙΙ 

προσέδωσαν στην αυτοδιοίκηση μια σημαντική τεχνογνωσία και ως ένα βαθμό και 

έκαναν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία μιας αναπτυξιακής κουλτούρας που της 

έλλειπε. Τα υποπρογράμματα αυτά περιελάμβαναν έργα και ενέργειες τοπικού 

χαρακτήρα που εκτελούνταν από τους ΟΤΑ και στόχος τους ήταν η ενεργοποίηση του 

αναπτυξιακού ρόλου της ΤΑ με την ανάληψη έργων από αναπτυξιακούς συνδέσμους, 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ, δήμους, κοινότητες. Οι κυριότερες θετικές επιδράσεις τους 

εντοπίζονται κυρίως στα πεδία της ενδοπεριφερειακής και τοπικής οδοποιίας, της 

ύδρευσης-αποχέτευσης, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 

αξιοποίησης τουριστικών πόρων, του πολιτισμού-κοινωνικού εξοπλισμού, της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Εντάσσονται μικρά έργα για την υποβοήθηση των 

δήμων και όχι έργα μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων όπως στα άλλα 

υποπρογράμματα των ΠΕΠ. Η ελληνική εμπειρία των προηγούμενων περιόδων, δείχνει 

ότι υπάρχει συχνά μεγάλη διασπορά μικρών έργων, δηλαδή μειωμένη συγκέντρωση 

των πόρων, με αποτέλεσμα την μικρή προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη, αντί 

της εστίασης σε ορισμένες μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις με μεγάλη διάχυση στην 

περιοχή (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Α’ΠΕΠ Θεσσαλίας-έκθεση κλεισίματος 1995, 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Β’ΠΕΠ Θεσσαλίας-απολογιστική έκθεση,1999). Μετά 

τη λήξη αυτών των προγραμμάτων και την εμπειρία που προστέθηκε, ακολούθησε η 

απαραίτητη διοικητική ανασυγκρότηση των ΟΤΑ της χώρας. Το ΕΠΤΑ (1998-2004) 
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θεσπίστηκε για να λειτουργήσει ως χρηματοδοτικό εργαλείο και να αποτελέσει 

πρόγραμμα εσωτερικής συνοχής. Ακολούθως με τη λήξη του, θεσπίστηκε ο ΘΗΣΕΑΣ 

(2005-2009) για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των δράσεων τοπικού χαρακτήρα 

και την υποβοήθηση των ΟΤΑ. Οι βασικοί στόχοι τους έχουν κοινό πλαίσιο αναφοράς 

με στόχο την υποστήριξη της οργάνωσης και της λειτουργίας των δήμων και την 

πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης 

και των περιορισμό των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

 

7.1.1 ΔΟΜΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Η δομή τους μοιάζει σημαντικά πλην ίσως κάποιων συγκεκριμένων μέτρων36 για τη 

στήριξη των νέων δήμων. Για το σχεδιασμό της δομής του ΘΗΣΕΑ μπορούμε να πούμε 

ότι λήφθηκε υπόψη η εμπειρία του ΕΠΤΑ ώστε να εστιαστεί σε μικρότερο αριθμό 

δράσεων και σύμπτυξη ομοειδών μέτρων και επιπλέον να προστεθούν και δράσεις 

(κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, ΣΔΙΤ) που συμπληρώνουν τις εθνικές 

πολιτικές και τρέχουσες προτεραιότητες. Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι 

αντίστοιχες είναι οι μορφές των συστημάτων διοίκησης και καθορισμού αρμοδιοτήτων 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Υπάρχει άμεση σχέση και συνεργασία 

μεταξύ των φορέων και του συστήματος διοίκησης, αν και παρατηρείται καθυστέρηση 

της ενεργοποίησης των ΤΔ. Σε γενικές γραμμές ο ρόλος των ΠΕΠ περιορίστηκε στις 

εγκρίσεις ένταξης δράσεων και παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος 

χωρίς συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας. 

Αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι βελτιώθηκε στο ΘΗΣΕΑ και ιδιαίτερα με τις 

διαδημοτικές συνεργασίες της προγραμματικής κατανομής (δράσεις βελτίωσης του 

περιβάλλοντος) που είχαν στοχευμένες προτεραιότητες και πιο καθοριστικό ρόλο των 

περιφερειών στο συνολικό σχεδιασμό (διαχείριση απορριμμάτων). Όσον αφορά την 

ποιότητα των διαδικασιών και του συστήματος ελέγχου για την εξέλιξη των 

προγραμμάτων, μπορούμε να πούμε ότι είναι σύντομες αποφεύγοντας τη 

γραφειοκρατία και με την εμπειρία της υλοποίησης τέθηκαν κάποιοι περιορισμοί37 και 

εντατικοποιήθηκε ο έλεγχος των διαδικασιών όπως στην περίπτωση της ιδίας 

                                                 
36 όπως δράσεις μικρού προϋπολογισμού πχ μισθώσεις ακινήτων, λειτουργικές δαπάνες στο 
ΕΠΤΑ καθώς και η ένταξη των μη συνενωθέντων δήμων σε ένα υποπρόγραμμα με δράσεις για 
βασικές κυρίως υποδομές. 
37 πχ στην αυξημένη ζήτηση λειτουργικών αναγκών από δήμους 
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συμμετοχής.38 Σχετικά με την ποιότητα και την πληρότητα του μηχανογραφικού 

συστήματος παρακολούθησης πρέπει να αναφέρουμε τα σοβαρά προβλήματα στην 

παρακολούθηση του ΕΠΤΑ και στην ασφάλεια των πληροφοριών39. Για το λόγο αυτό 

τα ποσά που χρησιμοποιούμε στην περαιτέρω ανάλυση είναι σε επίπεδο πληρωμών (τα 

οποία μόνο είναι σαφή και επίσημα) καθώς παρατηρούνται αποκλίσεις στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Σε αντίθεση ο ΘΗΣΕΑΣ διέπεται από ασφάλεια και 

πλήρη έλεγχο του συστήματος και παρέχει σαφείς πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα 

παρακολούθησης. 

 

7.1.2 ΠΟΡΟΙ – ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Οι πόροι προέρχονται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ 

κυρίως μέσω των ΚΑΠ και γίνεται αναδιανομή της κατανομής του ποσού των ΚΑΠ 

στους ΟΤΑ για τη χρηματοδότηση των δυο προγραμμάτων (ΚΥΑ Εσωτερικών και 

Οικονομίας & Οικονομικών 10995/2008 και 13520/2008). Οι πόροι του ΘΗΣΕΑ είναι 

πιο αυξημένοι καθώς και πιο σαφείς σχετικά με την πηγή τους. Στο ΕΠΤΑ οι πόροι 

τελικώς περιορίστηκαν μόνο σε χρήματα των ΚΑΠ και χωρίς την απόδοση του 

αντίστοιχου ποσού στο πρόγραμμα από αυτούς, με αποτέλεσμα οι πόροι να μην 

επαρκούν για να υλοποιήσει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του παρά μόνο λίγο 

περισσότερο από το 50% των πόρων του (ΙΤΑ, 2008, Θεοδώρου, 2008). Πρέπει πάντως 

να επισημάνουμε ότι στο ΘΗΣΕΑ η χρηματοδότηση των υλοποιούμενων δράσεων 

προχωράει κανονικά, ενώ στο ΕΠΤΑ παρουσιάστηκαν διαστήματα έντονης 

καθυστέρησης απόδοσης των χρηματοδοτήσεων λόγω μη διασφάλισης της 

διαθεσιμότητάς τους. 

                                                 
38 Στο ΕΠΤΑ πολλοί δήμοι για να εντάξουν περισσότερα έργα συμπλήρωναν στον 
προϋπολογισμό τους και ποσό ιδίας συμμετοχής χωρίς πλήρη αιτιολόγηση με αποτέλεσμα την 
αδυναμία της αποπληρωμής και την μετέπειτα ένταξής της στο ΘΗΣΕΑ. Πλέον όμως 
απαιτείται ιδία συμμετοχή πλήρως αιτιολογημένη (πηγές πόρων) και πολλές φορές προηγείται 
της πληρωμής από το πρόγραμμα. 
39 Το μηχανογραφικό σύστημα δημιουργήθηκε στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος και 
έγινε αναδρομική καταχώριση όγκου στοιχείων και επίσης δεν παρείχε ασφάλεια στην 
καταχώριση των στοιχείων. 
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Ο αρχικός προϋπολογισμός των πόρων των δυο προγραμμάτων μπορούμε να πούμε 

ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, αλλά στο ΕΠΤΑ δεν διατέθηκε παρά μόνο λίγο 

περισσότερο από το 50% των πόρων του αρχικού προϋπολογισμού (με τελική 

απορρόφηση € 1.653.574.121) και με κάποιες αποσπασματικές αυξήσεις σε περιφέρειες 

(πιθανώς χρηματοδοτήσεις με κριτήρια πελατειακής διαμεσολάβησης). Συνεπώς οι 

πόροι στο ΘΗΣΕΑ είναι περισσότεροι (πόροι κατανομής μέσω του προγράμματος των 

περιφερειών ύψους € 2.800.000.000). Για τις δράσεις που υλοποιούνται από τα 

προγράμματα των περιφερειών υπάρχει σαφής εικόνα κατανομής πόρων και 

χρηματοδότησης ενώ για τις αποκαλούμενες οριζόντιες δράσεις40 πρέπει να 

αναφέρουμε ότι για το ΕΠΤΑ δεν υπάρχει σαφής εικόνα συνολικού ποσού και δράσεων 

ενώ στην περίπτωση του ΘΗΣΕΑ γνωρίζουμε εξαρχής το συνολικό ποσό και 

προτεραιότητα έχουν δράσεις άμεσης ανάγκης που ικανοποιούν εθνικές και 

περιφερειακές προτεραιότητες αλλά και πάλι είναι ποσό το οποίο δεν διαχειρίζεται σε 

επίπεδο περιφέρειας. Σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα υπουργεία 

και εντάσσονται κατόπιν πρότασης του αρμόδιου υπουργού μετά από έγκριση της 

ΚΕΠ, δεν υπάρχει σαφής εικόνα (πόρων και δράσεων) γιατί οι δράσεις αυτές 

παρακολουθούνται και χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα υπουργεία. Στις δυο 

τελευταίες περιπτώσεις, την κατανομή των πόρων και την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων, ίσως επηρεάζει ο πολιτικός κύκλος (αποσπασματικές παρεμβάσεις, 

εντοπιότητα ισχυρών παραγόντων της εκάστοτε κυβέρνησης), γιατί δεν έχουν διακριτή 

κατανομή ανά περιφέρεια ή ΟΤΑ. 

 

Με βάση τα στοιχεία της τελικής απορρόφησης των πόρων του ΕΠΤΑ και της μέχρι 

τώρα απορρόφησης και δέσμευσης εγκεκριμένου ποσού στο ΘΗΣΕΑ, συμπεραίνουμε 

ότι η απορρόφηση ολοκληρώνεται, δεδομένης πάντα της διετούς παράτασης. Ακόμα 

και στην περίπτωση του ΕΠΤΑ που οι δήμοι δεν είχαν σαφές καθορισμένο εγκεκριμένο 

ποσό παρουσίασαν υψηλή απορρόφηση. Σημειώνεται όμως μια σημαντική χρονική 

υστέρηση στη διαχρονική απορρόφηση των πόρων και την υλοποίηση των δράσεων (οι 

περισσότεροι ΟΤΑ λόγω του μεγέθους αλλά και της ελλιπούς ακόμα οργάνωσης έχουν 

περιορισμένη επιχειρησιακή δυνατότητα). Για την αύξηση της ταχύτητας στην 

απορρόφηση των πόρων προβλέπεται αναγκαστικά η παράταση των προγραμμάτων για 

                                                 
40 Οι οριζόντιες δράσεις  εντάσσονται στο πρόγραμμα με απόφαση ΚΕΠ, ύστερα από πρόταση 
του Υπουργού Εσωτερικών και παρακολουθούνται από το ΥΠΕΣ. Παράρτημα Β’ – Πορεία 
υλοποίησης οριζοντίων δράσεων. 
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την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των πληρωμών. Σημαντική ώθηση 

στην επιτάχυνση των διαδικασιών θα μπορούσε να συντελεστεί με την καθοδήγηση και 

έλεγχο από τις ΠΕΠ και ΤΕΝ. Συμπερασματικά, λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι 

πόροι απορροφούνται και τα ερωτήματα που θέτονται είναι γιατί να υπάρχει πάντα η 

χρονική υστέρηση και τι δράσεις-προτεραιότητες επιλέγουν οι ΟΤΑ για την 

απορρόφηση αυτών των πόρων. 

 

7.1.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι η αποσπασματική κατάρτιση 

του ΕΠΤΑ (15%+35%) οδήγησε τελικά σε κατακερματισμό των πόρων και σε ένα 

βαθμό σε απλό μοίρασμα χρημάτων στους δήμους (χωρίς ολοκληρωμένο και 

στρατηγικό σχεδιασμό) με αποτέλεσμα την απλή συνάθροιση πόρων και έργων και όχι 

υποδομές που να προάγουν την ενδοδημοτική ανάπτυξη και συνεπώς την ενοποίηση 

των τοπικών κοινωνιών του νέου δήμου. Στο ΘΗΣΕΑ πραγματοποιήθηκε εξαρχής 

σχεδιασμένη διαχρονική κατανομή έτσι ώστε οι δήμοι να υλοποιήσουν ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με ετήσιο όριο κατανομών. 

 

Σε γενικές γραμμές τα κριτήρια ένταξης των δράσεων έχουν κοινή φιλοσοφία με 

στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για τους τομείς που 

θεωρούνται πιο σημαντικοί. Ειδικότερα μέσω της προγραμματικής κατανομής του 

ΘΗΣΕΑ (2006-2009) περιορίζεται η επιλεξιμότητα των δράσεων με βάση τις εθνικές 

και περιφερειακές προτεραιότητες που στοχεύει στην επίλυση χρονιζόντων 

προβλημάτων, προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι μεταξύ κεντρικής διοίκησης 

και ΤΑ (υποδομές-περιβάλλον). Όσον αφορά τα κριτήρια κατανομής των πόρων, 

επίσης, προέκυψαν από τη στάθμιση κοινού πλαισίου γεωγραφικών και πληθυσμιακών 

κριτηρίων καθώς και κριτηρίων σύγκλισης (όπως ΑΕΠ περιφέρειας, ανεργία, μείωση 

μόνιμου πληθυσμού, αριθμός ορεινών, νησιωτικών και προβληματικών ΟΤΑ). Αξίζει 

ιδιαίτερα να παρατεθεί ότι και στα δυο προγράμματα έγινε διαχωρισμός των πόρων 

στην περιφέρεια Αττικής και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης για να γίνει 

δικαιότερη η κατανομή των πόρων (λόγω αυξημένου πληθυσμού). Επίσης πρέπει να 

τονίσουμε ότι ενώ στο ΕΠΤΑ οι βαρύτητες των κριτηρίων κατανομής των πόρων 

αποφασίστηκαν από την ΕΠ, στο ΘΗΣΕΑ οι αντίστοιχες βαρύτητες των κριτηρίων 
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οριστικοποιήθηκαν με επιλογή της κάθε περιφέρειας εντός των ορίων που θέτει η ΚΕΠ. 

Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αποκέντρωση στην άσκηση της 

περιφερειακής πολιτικής. Παρατηρώντας τις βαρύτητες των κριτηρίων συμπεραίνουμε 

ότι οι περιφέρειες στο σύνολό τους όρισαν υψηλό ποσοστό στο κριτήριο σύγκλισης για 

επίτευξη του στόχου της περιφερειακής συνοχής. 

 

Η σοβαρή έλλειψη βασικών υποδομών κυρίως οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης-

επεξεργασίας λυμάτων, χώρων διάθεσης απορριμμάτων, οικισμών, διοικητικής 

υποδομής, υγείας-πρόνοιας κ.α. σε πολλούς δήμους καθόρισε την ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων σε αντίστοιχες δράσεις. Το ΕΠΤΑ συνέβαλε ιδιαίτερα στην κάλυψη 

των βασικών αναγκών των νέων δήμων αλλά είναι σαφές ότι όχι μόνο δεν 

εξασφαλίσθηκαν «οικονομίες κλίμακας» αλλά αντιθέτως παρατηρείται συνεχώς 

αύξηση της ζήτησης των λειτουργικών δαπανών (με αποτέλεσμα να σταματήσει η 

χρηματοδότησή τους). Ο ΘΗΣΕΑΣ, συνέχισε καλύπτοντας τις ίδιες ανάγκες αλλά 

μπορούμε να πούμε ότι έκανε πιο στοχευμένες δράσεις μέσω των κατευθύνσεων των 

περιφερειών για αποκατάσταση σημαντικών τομέων των περιβάλλοντος που 

ικανοποιούν και αναπτυξιακούς στόχους (δημιουργία θέσεων εργασίας). Η βελτίωση 

όμως των παραπάνω και άλλων υποδομών αποτελεί για τους δήμους προτεραιότητα, 

καθώς βελτιώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Συνολικά θα οδηγήσει σε αύξηση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και πρέπει να πούμε 

ότι κατά την υλοποίηση των παραπάνω θα υπάρξουν σημαντικές πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις καθώς και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

 

7.1.4 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Αξίζει να αναφερθεί ότι και στα δυο προγράμματα ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 

ποσό των διαδημοτικών συνεργασιών ωθώντας τους δήμους στα πλαίσια μιας 

ευρύτερης συνεργασίας και πιο διευρυμένης και ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης. 

Στην περίπτωση του ΕΠΤΑ δεν υπήρχε εξαρχής ποσό δεσμευμένο για διαδημοτικές 

δράσεις αλλά γινόταν σταδιακές εντάξεις ανάλογα με την επιλεξιμότητα και την 

αναγκαιότητα. Στο ΘΗΣΕΑ οι περιφέρειες ανέλαβαν πιο ουσιαστικό ρόλο στην 

προώθηση και οργάνωση των διαδημοτικών συνεργασιών -ικανοποιώντας 

κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης- σε συνολικό επίπεδο (σύσταση ενιαίων φορέων 

διαχείρισης απορριμμάτων), αποκτώντας πιο καθοριστικό ρόλο και κατευθύνοντας τους 
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δήμους σε δράσεις κυρίως διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και άλλες κατά περίπτωση 

δράσεις. 

 

7.1.5 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Παρά τις ομοιότητες ή τις διαφορές τους, κοινός σκοπός είναι η ενίσχυση των 

δήμων για την εκπόνηση μελετών, τη βελτίωση βασικών υποδομών προστασίας 

περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, καθώς και η ενίσχυση του 

κριτηρίου της διαδημοτικής συνεργασίας ως αναγκαία μέσα για την αναπτυξιακή 

ισορροπία. Η μέχρι τώρα πείρα από την υλοποίησή τους, δείχνει ότι αυτό επιτεύχθηκε 

σε πολύ σημαντικό βαθμό. Η έλλειψη όμως συνολικού σχεδιασμού οδηγεί και σε 

διάχυση της στόχευσής τους που δεν ανέδειξε ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητά τους, 

γιατί εκτός της ικανοποίησης των βασικών υποδομών πρέπει να σχεδιαστούν και να 

ικανοποιηθούν και πιο συντονισμένοι αναπτυξιακοί στόχοι. Παρατηρώντας τις 

υλοποιούμενες δράσεις μπορούμε να πούμε ότι γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις σε 

συγκοινωνιακά έργα (αύξηση ενδοπεριφερειακής συνοχής, βελτίωση της 

ελκυστικότητας περιοχών, πολλαπλασιαστικές επιδράσεις), στην ύδρευση–αποχέτευση, 

στις αναπλάσεις, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ανάδειξης του περιβάλλοντος 

(διαχείριση απορριμμάτων κ.α.), σε τομείς πολιτισμού, υγείας-πρόνοιας κλπ. Στην 

περίπτωση του ΘΗΣΕΑ παρατηρείται συνεργεία με άλλα προγράμματα (όπως 

εκπόνηση μελετών για διαχείριση απορριμμάτων και ΧΑΔΑ, για δημιουργία ΧΥΤΑ και 

βιολογικών καθαρισμών μέσω ΕΣΠΑ κλπ). Αξίζει να τονίσουμε ότι μέσω του ΘΗΣΕΑ 

έχει ξεκινήσει η ποσοτικοποίηση των δράσεων με δείκτες (ενημερώνεται και το 

πληροφοριακό σύστημα) για να αξιολογηθεί ο βαθμός αποδοτικότητάς του (αντίστοιχη 

προσπάθεια δεν έγινε στο ΕΠΤΑ). Σε γενικές γραμμές θετικά είναι τα αποτελέσματα 

προς την κατεύθυνση της εσωτερικής συνοχής αλλά πρέπει να γίνει πιο στοχευμένος 

συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων προς την κατεύθυνση αυτή. 
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7.2 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Η κατανομή των πόρων των ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας 

υπόψη μια σειρά γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων 

σύγκλισης. Ένα εκ των κριτηρίων σύγκλισης αποτελεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) κάθε περιφέρειας και η απόκλισή του από το μέσο όρο της χώρας (και των 

περιφερειών της ΕΕ των 25). Το μέγεθος αυτό αποτελεί τη συνολική αξία όλων των 

τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός μιας χώρας σε διάστημα 

ενός έτους. Έτσι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί δείκτη οικονομικής ευημερίας και 

ανάπτυξης (δυνατότητα τοπικών εσόδων και οικονομικών δυνατοτήτων), ενώ ο βαθμός 

απόκλισής του στα διάφορα χωρικά επίπεδα μιας χώρας (περιφέρειες, νομοί) 

αντανακλά το βαθμό των ανισοτήτων της. Συνεπώς η όποια ελαχιστοποίηση των 

αποκλίσεων ΑΕΠ/κεφ στα χωρικά πεδία συμβάλλει στη μη αναπαραγωγή περαιτέρω 

των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

 

Πίνακας 18: Η κατανομή των δημοσίων επενδύσεων των ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ ανά 
περιφέρεια στα έτη 1998 και 2005 αντίστοιχα 

 

Γεωγραφική ενότητα 

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) ανά 
κάτοικο 

Δημόσιες 
επενδύσεις (ΔΕ) 
ανά κάτοικο  

ΑΕΠ ανά 
κάτοικο ως 
ποσό του 
μέσου όρου 
της χώρας 

ΔΕ ανά κάτοικο 
ως ποσό του 

μέσου όρου της 
χώρας 

Περιφέρειες 1998 2005 ΕΠΤΑΘΗΣΕΑΣ 1998 2005 ΕΠΤΑ ΘΗΣΕΑΣ
Ανατ. Μακεδονία και 
Θράκη 7.681 12.071 221 324 79 68 144 138
Αττική 10.035 24.208 40 67 103 136 26 28
Βόρειο Αιγαίο 8.654 12.570 374 513 89 71 245 219
Δυτική Ελλάδα 7.833 11.681 219 292 80 66 143 125
Δυτική Μακεδονία 10.372 14.600 269 639 106 82 176 273
Ήπειρος 7.642 13.407 322 568 78 75 210 242
Θεσσαλία 8.917 13.397 230 314 91 75 150 134
Ιόνια Νησιά 8.821 14.433 255 462 90 81 167 197
Κεντρική Μακεδονία 10.002 14.305 134 165 103 81 88 70
Κρήτη 9.632 15.777 250 296 99 89 163 126
Νότιο Αιγαίο 11.327 17.778 196 432 116 100 128 184
Πελοπόννησος 9.414 14.529 244 411 96 82 159 176
Στερεά Ελλάδα 14.244 17.991 231 386 146 101 151 165
         
ΕΛΛΑΔΑ 9.758 17.765 153 234 100 100 100 100

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας στο 

ΕΠΤΑ, τις περισσότερες δημόσιες επενδύσεις ανά κάτοικο (ΔΕ/κεφ) πήραν το Βόρειο 

Αιγαίο, η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά. Ενώ τις λιγότερες ΔΕ/κεφ 

η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα. Σχετικά τώρα 

με το ΑΕΠ/κεφ το 1998 παρουσίαζαν το υψηλότερο η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο 

Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ το χαμηλότερο 

ΑΕΠ/κεφ (και κάτω του μέσου όρου) παρουσίαζαν η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα το 

Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι σε γενικές γραμμές 

ακολουθήθηκε πολιτική μέσω των ΔΕ προς την μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων. 

Αντίστοιχα στο ΘΗΣΕΑ οι περιφέρειες με τις περισσότερες ΔΕ/κεφ είναι οι ίδιες με το 

ΕΠΤΑ και αυτές με τις λιγότερες ΔΕ/κεφ είναι πάλι σχεδόν οι ίδιες και αξίζει να 

επισημάνουμε ότι οι τελευταίες σε ύψος ΔΕ/κεφ είναι η Αττική και η Κεντρική 

Μακεδονία. Σύμφωνα με το ΑΕΠ/κεφ του 2005 διαπιστώνεται ότι περισσότερες 

πέφτουν κάτω του μέσου όρου σε επίπεδο ανάπτυξης (με ιδιαίτερα όμως μεγάλη 

αύξηση της Αττικής). Το 2005 λοιπόν οι περιφέρειες με το υψηλότερο ΑΕΠ/κεφ είναι η 

Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, ενώ αντίστοιχα με το 

χαμηλότερο είναι η Δυτική Ελλάδα, η Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, 

η Ήπειρος και η Θεσσαλία. Στην περίπτωση του ΘΗΣΕΑ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

απολύτως η αντίστροφη σχέση με το ΑΕΠ/κεφ και τις ΔΕ/κεφ, αλλά χρηματοδοτούνται 

περισσότερο η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο. 

Πάντως αξίζει να αναφέρουμε οι περιφέρειες που παρατηρείται αύξηση στο ποσό των 

ΔΕ/κεφ στο ΘΗΣΕΑ από τις αντίστοιχες στο ΕΠΤΑ, είναι όλες περιφέρειες με μείωση 

στο ΑΕΠ/κεφ. από το έτος 1998 στο έτος 2005, άρα τα προγράμματα λειτούργησαν 

προς την επίτευξη της σύγκλισης. Παρομοίως όπως σε επίπεδο περιφέρειας έτσι και σε 

επίπεδο νομού μπορούμε να παρατηρήσουμε το επίπεδο των αποκλίσεων ΑΕΠ/κεφ στα 

χωρικά πεδία που αντανακλά το βαθμό των ανισοτήτων με πιο αντιπροσωπευτικό 

τρόπο. 
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Πίνακας 19: Η κατανομή των δημοσίων επενδύσεων των ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ ανά 
νομό στα έτη 1998 και 2005 αντίστοιχα 

 

Γεωγραφική ενότητα 

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) ανά 
κάτοικο 

Δημόσιες 
επενδύσεις (ΔΕ) 
ανά κάτοικο 

ΑΕΠ ανά κάτοικο 
ως ποσό του 

μέσου όρου της 
χώρας 

ΔΕ ανά κάτοικο 
ως ποσό του 

μέσου όρου της 
χώρας 

Νομοί 1998 2005 ΕΠΤΑ ΘΗΣΕΑΣ 1998 2005 ΕΠΤΑ ΘΗΣΕΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7.594 10.736 282 359 78 60 184 153
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8.879 14.265 214 328 91 80 140 140
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.847 17.237 337 576 111 97 220 246
ΑΡΤΑΣ 6.234 10.629 281 530 64 60 184 226
ΑΧΑΙΑΣ 8.838 13.608 175 231 91 77 114 99
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25.554 29.959 200 317 262 169 130 135
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9.431 13.709 470 1.116 97 77 307 476
ΔΡΑΜΑΣ 6.814 10.484 220 366 70 59 144 156
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.806 16.879 159 344 121 95 104 147
ΕΒΡΟΥ 8.450 13.016 219 324 87 73 143 138
ΕΥΒΟΙΑΣ 10.362 14.375 211 322 106 81 138 137
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11.184 10.301 521 1.093 115 58 341 466
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.234 17.811 262 452 74 100 171 193
ΗΛΕΙΑΣ 6.393 9.294 218 323 66 52 142 138
ΗΜΑΘΙΑΣ 8.633 12.809 194 196 88 72 127 83
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.166 15.514 168 230 94 87 110 98
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6.925 13.280 391 706 71 75 256 301
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.330 16.039 74 113 116 90 49 48
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.510 14.877 344 592 87 84 225 253
ΚΑΒΑΛΑΣ 8.357 13.338 191 287 86 75 125 123
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.095 10.276 275 405 83 58 180 173
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9.039 12.395 290 696 93 70 189 297
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9.264 13.524 162 313 95 76 106 134
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 8.428 14.756 375 678 86 83 245 290
ΚΙΛΚΙΣ 8.955 14.126 270 296 92 80 177 126
ΚΟΖΑΝΗΣ 11.622 16.249 208 496 119 91 136 212
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12.904 18.595 186 325 132 105 122 139
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.502 19.347 261 586 108 109 171 250
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7.460 10.979 314 490 76 62 205 209
ΛΑΡΙΣΑΣ 9.251 14.493 185 258 95 82 121 110
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.090 16.243 350 381 114 91 229 163
ΛΕΣΒΟΥ 9.378 12.130 376 501 96 68 246 214
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.982 12.717 510 908 102 72 333 388
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.562 15.227 213 268 98 86 139 114
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7.014 11.650 220 406 72 66 144 173
ΞΑΝΘΗΣ 7.950 12.195 242 321 81 69 158 137
ΠΕΛΛΑΣ 8.151 11.152 208 219 84 63 136 94
ΑΤΤΙΚΗ 10.035 24.208 40 67 103 136 26 28
ΠΙΕΡΙΑΣ 7.179 11.437 201 189 74 64 131 80
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.593 12.650 259 444 78 71 169 190
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9.842 15.353 403 424 101 86 263 181
ΡΟΔΟΠΗΣ 6.327 10.522 240 334 65 59 157 143
ΣΑΜΟΥ 8.090 12.228 414 533 83 69 270 227
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Γεωγραφική ενότητα 

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) ανά 
κάτοικο 

Δημόσιες 
επενδύσεις (ΔΕ) 
ανά κάτοικο 

ΑΕΠ ανά κάτοικο 
ως ποσό του 

μέσου όρου της 
χώρας 

ΔΕ ανά κάτοικο 
ως ποσό του 

μέσου όρου της 
χώρας 

Νομοί (συνέχεια) 1998 2005 ΕΠΤΑ ΘΗΣΕΑΣ 1998 2005 ΕΠΤΑ ΘΗΣΕΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ 6.908 9.864 204 261 71 56 133 111
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.986 10.981 307 425 82 62 201 181
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11.504 15.521 224 368 118 87 146 157
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8.719 12.622 298 711 89 71 195 304
ΦΩΚΙΔΑΣ 11.719 13.046 321 675 120 73 209 288
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10.895 14.002 245 294 112 79 160 126
ΧΑΝΙΩΝ 9.689 16.286 279 314 99 92 182 134
ΧΙΟΥ 7.655 13.750 339 520 78 77 221 222
                  
ΕΛΛΑΔΑ 9.758 17.765 153 234 100 100 100 100

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας στο 

ΕΠΤΑ, τις περισσότερες ΔΕ/κεφ πήραν η Ευρυτανία, η Λευκάδα, τα Γρεβενά, η Σάμος 

και το Ρέθυμνο. Ενώ τις λιγότερες ΔΕ/κεφ η Αττική, η Θεσσαλονίκη, τα Δωδεκάνησα, 

η Κέρκυρα και το Ηράκλειο. Σχετικά τώρα με το ΑΕΠ/κεφ το 1998 παρουσίαζαν 

υψηλότερο η Βοιωτία, η Κορινθία, τα Δωδεκάνησα, η Φωκίδα και η Κοζάνη ενώ το 

χαμηλότερο ΑΕΠ/κεφ παρουσίαζαν η Άρτα, η Ροδόπη, η Ηλεία, η Δράμα, οι Σέρρες 

και η Θεσπρωτία. Μπορούμε να πούμε ότι δεν παρατηρείται πολιτική άρσης των 

ανισοτήτων αλλά τα ποσά είναι πολύ κοντά και δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή 

συμπεράσματα. 

Αντίστοιχα στο ΘΗΣΕΑ οι νομοί με τις περισσότερες ΔΕ/κεφ είναι τα Γρεβενά, η 

Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Φλώρινα, η Θεσπρωτία και η Κεφαλλονιά (οι τρεις πρώτες 

είναι οι ίδιες). Ενώ με τις λιγότερες αντίστοιχα ΔΕ/κεφ είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, 

η Πιερία, η Ημαθία, το Ηράκλειο και Αχαΐα (οι τρεις είναι οι ίδιες με το ΕΠΤΑ). 

Σύμφωνα με το ΑΕΠ/κεφ του 2005 διαπιστώνεται ότι νομοί με τον υψηλότερο δείκτη 

είναι η Βοιωτία, η Αττική, οι Κυκλάδες, η Κορινθία και η Ζάκυνθος, ενώ αντίστοιχα με 

το χαμηλότερο είναι η Ηλεία, οι Σέρρες, η Καρδίτσα, η Ευρυτανία, η Δράμα και η 

Ροδόπη. Μεμονωμένα λοιπόν δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε συγκεκριμένη πολιτική 

άρσης των ανισοτήτων, αλλά τα ποσά είναι πολύ κοντά και σε γενικές γραμμές 

μπορούμε να πούμε ότι οι λιγότερες ΔΕ δίνονται στις πιο αναπτυγμένε περιοχές. 
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι η κατανομή των ΔΕ γίνεται αρχικά σε επίπεδο 

περιφέρειας και μετέπειτα σε επίπεδο ΟΤΑ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το ΑΕΠ δεν 

είναι ο μόνος δείκτης που λαμβάνεται υπόψη. Είναι πάντως σαφές ότι δεν υπάρχει η 

κυριαρχία των μητροπολιτικών κέντρων στην κατανομή των ΔΕ των δυο 

προγραμμάτων (ούτε σε όρους πληθυσμού ούτε σε όρους επιπέδου ανάπτυξης). Στην 

περίπτωση όμως των περιφερειών (πχ Στερεά Ελλάδα) που βρίσκονται υψηλά στην 

ιεραρχία σε ποσό ΑΕΠ/κεφ και διατηρούν σχετικά υψηλό ποσό ΔΕ/κεφ κάποιες φορές 

εξηγείται καλύτερα από την ενδοπεριφερειακή κατανομή (αν υπάρχει λόγος γι’ αυτή τη 

σχέση) και από τη στάθμιση και άλλων παραγόντων πλην του ΑΕΠ. Αξιολογώντας 

περαιτέρω σε επίπεδο νομών, σε σχέση με το ΑΕΠ/κεφ και με τις ΔΕ/κεφ, 

παρατηρούμε αρχικά ότι νομοί με το υψηλότερο ΑΕΠ/κεφ, όπως η Αττική, η 

Θεσσαλονίκη και η Βοιωτία παρουσιάζουν χαμηλή κατανομή στις ΔΕ/κεφ στα δυο 

προγράμματα, πράγμα που επιβεβαιώνει τους στόχους των προγραμμάτων για 

εσωτερική συνοχή. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση του ΘΗΣΕΑ 

(2005) περισσότεροι νομοί έπεσαν κάτω από το μέσο όρο του ΑΕΠ/κεφ της χώρας 

καθώς και της ΔΕ/κεφ σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και 

παρουσιάζουμε διαγραμματικά τις παραπάνω διαπιστώσεις σε επίπεδο περιφερειών και 

επίπεδο νομών. Σε επίπεδο περιφερειών μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές 

(και ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΘΗΣΕΑ) οι περιφέρειες με το υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης παίρνουν χαμηλότερα ποσά και επιδιώκεται η σύγκλιση με εξαίρεση θα 

λέγαμε τη Στερεά Ελλάδα κάτι που εξηγείται καλύτερα σε επίπεδο νομών που 

μπορούμε να βγάλουμε και καλύτερα συμπεράσματα. Σε γενικές γραμμές οι 

περισσότεροι νομοί είναι κάτω του μέσου όρου της χώρας σε επίπεδο ανάπτυξης και 

λαμβάνουν ΔΕ πάνω του μέσου όρου. Το αντίστροφο γίνεται για την Αττική και τη 

Θεσσαλονίκη. Η Βοιωτία που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο επίπεδο ανάπτυξης παίρνει 

ΔΕ/κεφ λίγο πάνω από το μέσο όρο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση του 

ΘΗΣΕΑ και βάσει της κατανομής περισσότεροι είναι οι νομοί που επιδιώκεται η 

σύγκλιση (1ο τεταρτημόριο διαγράμματος 3). Αυτό αναλυτικά μπορούμε να το 

παρατηρήσουμε σε κάθε νομό ξεχωριστά. 
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Διάγραμμα 1: Χωρική διάσταση δημοσίων επενδύσεων ΘΗΣΕΑ και επιπέδου 
ανάπτυξης ανά περιφέρεια το έτος 2005 

 
 

Διάγραμμα 2: Χωρική διάσταση δημοσίων επενδύσεων ΕΠΤΑ και επιπέδου 
ανάπτυξης ανά περιφέρεια το έτος 1998 

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 3: Χωρική διάσταση δημοσίων επενδύσεων ΘΗΣΕΑ και επιπέδου 
ανάπτυξης ανά νομό το έτος 2005 

 
Διάγραμμα 4: Χωρική διάσταση δημοσίων επενδύσεων ΕΠΤΑ και επιπέδου 

ανάπτυξης ανά νομό το έτος 1998 

Π 
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Γενικά μιλώντας και βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων η κατανομή των πόρων 

γίνεται σε επίπεδο περιφερειών και ΟΤΑ και μπορούμε να πούμε ότι λειτούργησε 

επιδιώκοντας τη σύγκλιση. Δίνεται όμως η δυνατότητα σε κάθε περιφέρεια και 

(περισσότερο στην περίπτωση του ΘΗΣΕΑ) να επιλέξει ως ένα βαθμό την 

ενδοπεριφερειακή κατανομή των πόρων της, θεωρώντας την καταλληλότερη για τη 

γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 

την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο νέο σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη 

πολλοί καθοριστικοί παράγοντες-κριτήρια για τις διαπεριφερειακές και 

ενδοπεριφερειακές κατανομές, ώστε να δοθεί προτεραιότητα για δράσεις σε περιοχές με 

χαμηλή ανάπτυξη, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και το κρίσιμο μέγεθος συγκέντρωσης 

πληθυσμού. 

 

7.3 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται η θέση της ΤΑ, ως εκφραστής του συνόλου των 

ΟΤΑ, σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων. Σχετικά με την υλοποίηση των 

ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κ. Τζανακούλης ως β’ αντιπρόεδρος 

της ΚΕΔΚΕ και πρόεδρος της επιτροπής των οικονομικών των ΟΤΑ δήλωσε τα εξής:  

 

Μετά την εφαρμογή του Ν. 2539/1997 του γνωστού ως «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» που 
αφορούσε στην διοικητική μεταρρύθμιση των ΟΤΑ α’βαθμού, το 1999 η πολιτεία 
θέσπισε το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) ως “προίκα” προς τους 
Καποδιστριακούς και όχι μόνο ΟΤΑ. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα βοήθησε τους 
ΟΤΑ στο να κατασκευάσουν μια σειρά από έργα αν και οι αιρετοί της ΤΑ περίμεναν 
μεγαλύτερη βοήθεια αφού τα προβλήματα των Καποδιστριακών ΟΤΑ ήταν πολλά. 
Στην εφαρμογή του το πρόγραμμα αντιμετώπισε μια σειρά από δυσκολίες που άφησαν 
“πικρίες” σε πολλούς αιρετούς αφού φαινόταν ότι η κατανομή των κονδυλίων δεν 
γινόταν με τον πλέον διαφανή και αντικειμενικό τρόπο. Πέραν αυτών έμμειναν και 
αρκετές εκκρεμότητες με την λήξη της εφαρμογής του. Με την αλλαγή της κυβέρνησης 
έγιναν αλλαγές και στα προγράμματα. Η νέα κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές 
της 7/3/2004 θέσπισε νέο πρόγραμμα στο οποίο έδωσε το όνομα «ΘΗΣΕΑΣ» το οποίο 
έχει περισσότερα χρήματα προς διανομή, διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια κατανομής 
προς τους ΟΤΑ και η εφαρμογή του προχωράει γενικώς απρόσκοπτα. Βέβαια και για το 
πρόγραμμα αυτό υπάρχουν “ενστάσεις” όπως για παράδειγμα η παρακράτηση 
ποσοστού από τους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ υπέρ του ΘΗΣΕΑ καθώς και το 20% του 
προγράμματος που χρησιμοποιείται για οριζόντιες δράσεις, πολιτική που διαχειρίζεται 
το ΥΠΕΣ. Πέραν βέβαια των ενστάσεων και το ένα και το άλλο πρόγραμμα σε γενικές 
γραμμές πρέπει να πούμε ότι ο καλός προγραμματισμός από πλευράς ΟΤΑ αξιοποίησε 
και αξιοποιεί τα χρήματα αυτών των προγραμμάτων (Κ.Τζανακούλης, 2009-
συνέντευξη). 
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8. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Η ισόρροπη ανάπτυξη στο χώρο αποτελεί πάγια επιδίωξη της περιφερειακής 

πολιτικής. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι σημαντικός και αποτελεί βασική 

παράμετρο ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού με ύπαρξη τεκμηριωμένων και 

επικαιροποιημένων στοιχείων σε τοπικό επίπεδο. Η αποτελεσματική στρατηγική για 

την ανάπτυξη μιας περιφέρειας θα πρέπει να στηρίζεται στη λεπτομερή καταγραφή, 

ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των συγκριτικών 

αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της, στον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων 

(γενικών και ειδικών) και μέσων καθώς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής 

της. Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η περιφερειακή πραγματική σύγκλιση απαιτεί 

τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη συνεκτική περιφερειακή πολιτική. 

 

Πριν το σχεδιασμό οποιασδήποτε νέας μεταρρύθμισης είναι απολύτως αναγκαίο 

να επιχειρήσουμε την αξιολόγηση της προηγούμενης, για να διδαχθούμε τόσο από τα 

αρνητικά όσο και από τα θετικά αποτελέσματά της. Χωρίς αυτή την αξιολόγηση, 

κινδυνεύουμε να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Στην περίπτωση των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων της ΤΑ, η αξιολόγηση του ΕΠΤΑ για τον περαιτέρω σχεδιασμό του 

ΘΗΣΕΑ θα λέγαμε ότι βασίστηκε περισσότερο στην οργάνωση της δομής, του 

συντονισμού και της οργάνωσης του προγράμματος καθώς και της κατανομής και 

διασφάλισης των πόρων του, με θετικά αποτελέσματα. Στην περαιτέρω ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων από τους ΟΤΑ, η πλειοψηφία των δράσεων ακολουθεί τις ίδιες 

κατευθύνσεις που σημαίνει ότι συνεχίζουν να έχουν ανάγκες σε βασικές υποδομές. 

Διαπιστώνεται όμως και μια βελτίωση σε επίπεδο συνεργασιών και συνάφεια των 

στόχων και δράσεων με τις περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες. Το 

κυριότερο ίσως πρόβλημα είναι η μη-ύπαρξη σε όλους τους τομείς σαφούς 

ιεραρχημένου συστήματος προτεραιοτήτων. Τα δυο προγράμματα σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό λειτούργησαν ως προγράμματα εσωτερικής συνοχής αλλά δεν είχαν 

ίσως τα αναμενόμενα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού με διασφαλισμένους πόρους (περίπτωση ΕΠΤΑ) και εξειδίκευση για κάθε 

δήμο στα βασικά ζητήματα των υποδομών (που αποτελούν αιχμή για τις αγροτικές και 

ημιαστικές περιοχές), των συγκοινωνιακών παρεμβάσεων, της ύδρευσης, της 

αποχέτευσης-επεξεργασίας λυμάτων, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της διαχείρισης 

των απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος, του χωροταξικού και 
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πολεοδομικού σχεδιασμού και η εφαρμογής του, οδήγησε και σε διάχυση της 

στόχευσης των προγραμμάτων αυτών χωρίς να βελτιώσουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητά τους. Παρόλα αυτά είναι μια σημαντική παρέμβαση στις 

αναπτυξιακές απαιτήσεις των δήμων που ουσιαστικά οδηγούν σε τάσεις σύγκλισης. 

Βέβαια εκτός από το σημαντικό στρατηγικό σχεδιασμό απαραίτητη είναι και η σωστή 

υλοποίηση και η συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων που θα συντελεστεί μέσω 

της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης όλων των παρεμβάσεων των δήμων. 

 

Η κρατική παρέμβαση πρέπει να θέσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα είναι δυνατή 

η επεξεργασία των στοιχείων για το μέλλον των αστικών και αγροτικών περιοχών. Αλλά 

η κεντρική διοίκηση δεν είναι ικανή από μόνη της να καθορίσει το μέλλον κάθε περιοχής. 

Το μέλλον είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, 

ούτε οι τοπικές αρχές μπορούν να δράσουν εντελώς αυτόνομα. Απαιτείται η ύπαρξη 

συνεργασίας φορέων του δημόσιου τομέα, η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και των 

τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η διάθεση για πληροφόρηση γνώση και υιοθέτηση 

νέων ιδεών μέσα από την ενθάρρυνση εμπειριών σε διάφορα θέματα. 

 

Όλα οδηγούν στο δρόμο προς μια νέα διοικητική μεταρρύθμιση που θα κάνει τους 

δήμους ισχυρότερους αλλά δεν πρέπει να γίνει μεμονωμένα, πρέπει να είναι μέρος του 

συνολικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και 

της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η περιφέρεια 

θα πρέπει να έχει ως βασική αρμοδιότητα να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να 

υλοποιεί περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και την περιφερειακή 

εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών που θα οδηγήσουν σε μια διαρκή και βιώσιμη 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Βασικότερες ευκαιρίες θα είναι:  

• Η αναβάθμιση και ο προγραμματισμός σε τοπικό επίπεδο 

• Η διαμόρφωση ισχυρών δομών που μπορεί να διαπραγματεύονται 

• Η ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης 

• Η σύνδεση με τις εθνικές πρωτοβουλίες 

• Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Η ενίσχυση θεσμών συντονιστικού χαρακτήρα διασύνδεσης του ανθρώπινου 

δυναμικού με την τοπική αγορά εργασίας 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή ευθύνης 
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• Η συμμετοχή των τοπικών φορέων στις διαδικασίες προγραμματισμού και 

αποφάσεων (ΙΤΑ, 2008). 

 

Η μελέτη για το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους νέους ΟΤΑ το οποίο θα περιέχει 

τη χρηματοδότηση δράσεων τόσο από κοινοτικούς όσο και από εθνικούς πόρους, θα 

αποτελείται από:  

(α) ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που προτείνεται να καλείται Συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό 

Σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΕΣΤΑ),  

(β) ένα Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΘΕΣΤΑ). Το 

ΕΘΕΣΤΑ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΣΕΣΤΑ και θα χρηματοδοτεί κυρίως 

μη επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ δράσεις. Η χρηματοδότησή του προτείνεται να είναι από το 

ΠΔΕ και όχι από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, όπως ήταν η βασική χρηματοδότηση των 

ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ (ΙΤΑ, 2008). 

 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ελπίζουμε 

σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο να χαρακτηρίζεται από συνάφεια 

(στρατηγική που προκύπτει και συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα και τις δυνατότητες 

της περιοχής), συνοχή (ανάγκη ύπαρξης σύνδεσης και συνέχειας ανάμεσα στους 

στόχους και τις προτεραιότητες), συμπληρωματικότητα (οι επιμέρους προτεραιότητες 

να συμπληρώνουν η μια την άλλη) και συνεργεία (να δημιουργούνται 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από την κοινή δράση δύο ή περισσοτέρων 

παρεμβάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΕΠΤΑ) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Θεοδώρου, Δ. Ι. (2008): Τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων Θεσσαλονίκη 

 

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) (2008) «Η πρόκληση μιας νέας 

Μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», μελέτη, Αθήνα 

 

Μακρυδημήτρης, Αντ. και Λιβεράκος, Π. (1999): «Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση: Η 

Πρόκληση της Αναδιοργάνωσης», Τοπική Αυτοδιοίκηση-Αποκέντρωση, τχ. 6 

 

Μπεριάτος, Ηλ., (1994): «Η διοικητική αναδιάρθρωση σε τοπικό επίπεδο: Η πολιτική 

της ανακυττάρωσης των ΟΤΑ (84΄-94΄)», ΤΟΠΟΣ, τχ. 8 

 

Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης, Γ. (2004): Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Αθήνα: 

εκδόσεις Κριτική 

 

Ψυχάρης, Ι. και Σιμάτου, Ε. (2003), “Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα”, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών 9(29), 

διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (http://www.prd.uth.gr/research/DP/2002/uth-

prd-dp-2003-29_gr.pdf) 
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ΝΟΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Εισηγητική έκθεση του N. 2539/1997 “Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης” 

 

ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών απ 10995/2008 ΥΠΕΣ, Κριτήρια 

και διαδικασία κατανομής των ΚΑΠ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2008 που 

καλύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ (ΣΑΤΑ 029) διαθέσιμη στο 

(http://www.kedke.gr/index.asp?id=199&smenu=156) 

 

ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών απ 13520/2008 ΥΠΕΣ, Κατανομή 

των ΚΑΠ των Δήμων και Κοινοτήτων, για το έτος 2008 διαθέσιμη στο 

(http://www.kedke.gr/index.asp?id=199&smenu=156) 

 

Ν. 2539/1997, ΦΕΚ 244Α΄, Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Ν. 3274/2004, ΦΕΚ 195Α’ Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

(Κεφάλαιο Β΄ Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ») 

 

Ν. 3688/5-8-2008, ΦΕΚ 163Α΄ Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 

διατάξεις (αρ.9) 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 3, α.π. 3908/3-2-1999, Επικαιροποίηση των προτάσεων για ένταξη 

έργων στο ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 17, α.π. 12892/15-4-1999, Πλαίσιο και κριτήρια κατανομής των 

πόρων του ΕΠΤΑ στις 13 Περιφέρειες 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 26, α.π. 25494/16-7-1999, Διαδικασία υλοποίησης προγράμματος 

ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ έγγραφο α.π. 27190/30-7-1999, Κριτήρια και βαρύτητες του ΕΠΤΑ 
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ΥΠΕΣ απόφαση υπουργού, α.π. 45329/27-12-1999, Κανονισμός Κατάρτισης και 

Λειτουργίας ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ 2000, Κανόνες Διαχείρισης ΕΠΤΑ, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΑΕ 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 3, α.π. 6354/11-2-2002, Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 49, α.π. 49293/10-11-2003, Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 49, α.π. 59425/23-11-2004, Ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του 

ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 55 α.π. 63733/20-12-2004, Ένταξη έργων και δράσεων που αφορούν 

τη χρηματοδότηση ΟΤΑ α΄ βαθμού από Υπουργεία και Περιφέρειες στο Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» διαθέσιμη στο 

(http://thiseas.ypes.gr/thiseas) 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 4 α.π. 4211/28-1-2005, Κατανομή των πόρων του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» - Κριτήρια και προτεραιότητες για 

την ένταξη των έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα – Υποβολή προτάσεων 

από τους ΟΤΑ διαθέσιμη στο (http://thiseas.ypes.gr/thiseas) 

 

ΥΠΕΣ (2005), Σχέδιο οδηγού Διαδικασιών Υλοποίησης Ε.Π. «ΘΗΣΕΑΣ», Τεχνικός 

Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΑΕ 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 17 α.π. 21445/26-4-2005, Οριστική ένταξη έργων, μελετών και 

ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 33 α.π. 59591/23-11-2005, Κατανομή του 35% των πόρων 

(Προγραμματική κατανομή) του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«ΘΗΣΕΑΣ» - Κριτήρια και προτεραιότητες για την ένταξη έργων, μελετών και 
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ενεργειών στο Πρόγραμμα – Υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ διαθέσιμη στο 

(http://thiseas.ypes.gr/thiseas) 

 

ΥΠΕΣ εγκύκλιος 4 α.π. 6233/1-2-2006, Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια και τις 

προτεραιότητες για την ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα 

«ΘΗΣΕΑΣ» - Ολοκλήρωση Προγράμματος ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ έγγραφο 15567/28-3-2006, Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης και αποπληρωμής 

προγράμματος ΕΠΤΑ 

 

ΥΠΕΣ απόφαση Επιτροπής αρ. 9 παρ. 1 Ν. 3274/2004 α.π. 897/2-11-2008 

 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, (1995) Έκθεση κλεισίματος Β’ΠΕΠ Θεσσαλίας, 

Γνωμοδοτική Ερευνητική “Ησίοδος” ΑΕ Σύμβουλος Διαχείρισης, Λάρισα Ιανουάριος 

1995 

 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, (1999) Απολογιστική έκθεση του Β΄ ΠΕΠ Θεσσαλίας, 

ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Οικονομολόγοι 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

(http://www.ypes.gr/kapodistrias/index.html) (προσβάσιμη 10-4-2009) 

 

(http://thiseas.ypes.gr/thiseas/article.php?cat=25) (προσβάσιμη την 11-4-2009) 

 

(http://thiseas.ypes.gr/uplds/212_February.pdf (προσβάσιμη την 11-4-2009) 

 

(www.ita.org.gr/library/Downloads/docs/PerilipsiMeletisITADsKEDKE%20160408.do

c) (προσβάσιμη την 20-4-2009) 

 

http://www.prd.uth.gr/research/DP/2002/uth-prd-dp-2003-29_gr.pdf (προσβάσιμη την 

20-4-2009) 

 

http://www.kedke.gr/uploads/melethITA_DIOIKMETARRYTH_210408.doc 

(προσβάσιμη την 10-5-2009) 

 

www.kedke.gr (προσβάσιμη την 10-5-2009) 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Τζανακούλης, Κ.(2009): Συνέντευξη στο γραφείο του στο Δημαρχείο Δ. Λαρισαίων 

στις 2 Ιουνίου 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Δράκου, Α.(2009): Προσωπική επικοινωνία – μέλος Γραμματείας ΘΗΣΕΑ-Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, τέλος Απριλίου-αρχές Μαΐου 

 

Θλιβίτου, Ε. (2009): Προσωπική επικοινωνία – μέλος ΟΔΕ ΘΗΣΕΑ-ΥΠΕΣ, στις 9και 

10 Απριλίου 

 

Κατσάδα, Α. (2009): Προσωπική επικοινωνία – μέλος Γραμματείας ΘΗΣΕΑ-

Περιφέρεια Θεσσαλίας, τέλος Απριλίου-αρχές Μαΐου 

 

Κουτσουτάσιος, Α. (2009): Προσωπική επικοινωνία – Συντονιστής Γραμματείας ΠΕΠ 

ΘΗΣΕΑ-Περιφέρεια Θεσσαλίας, τέλος Απριλίου-αρχές Μαΐου 

 

Μπελιά, Α. (2009): Προσωπική επικοινωνία – Δ/ντρια Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

και Διεθνών Οργανισμών-ΥΠΕΣ, στις 9και 10 Απριλίου 

 

Παπαγεωργίου, Σ. (2009): Προσωπική επικοινωνία - μέλος Γραμματείας ΘΗΣΕΑ-

Περιφέρεια Θεσσαλίας, τέλος Απριλίου-αρχές Μαΐου 

 

Συντονιστές Γραμματειών ΠΕΠ ΘΗΣΕΑ Περιφερειών (2009): Τηλεφωνικές 
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