
i 
 

 

 

Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων - Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών - ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήµιο Πειραιά 

 
 
 
 
 

∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιατµηµατικό  

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» 

 
 
 
 

Ανάλυση, αξιολόγηση και προτάσεις βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών παρακολούθησης και  υλοποίησης έργων – Μελέτη 

περίπτωσης στο ∆ήµο Κοµοτηνής 
 
 
 

ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ∆Ρ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 

Κόρινθος, Σεπτέµβριος 2016 
 



ii 
 

 

 

 
Department of Political Studies and International Relations - University of Peloponnese 

Department of Economics - Democritus University of Thrace 

Department of Economics - Aristotle University of Thessaloniki 

Department of Business Administration - University of Piraeus 

 
 
 

Interuniversity Interdepartmental 

Master Program in 

«Local and Regional Government and Development» 

 
 
 
 
 
 

Analysis, evaluation and optimization of project design and 
implementation at Local and Regional Government– Example for 

Municipality of Komotini 
 
 
 
 

GKIOULE MARIA 
 
 

SUPERVISOR: DR. GALANOS GEORGIOS 

 
 
 

Corinth, September 2016 



iii 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Γεώργιο Γαλανό, Λέκτορα καθηγητή του 

Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του ∆ΠΘ, για τη συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη κατά την 

εκπόνηση της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας. Οι γνώσεις του και οι συµβουλές του ήταν πολύ 

χρήσιµες για την πρόοδο της εργασίας µου. 

Ακόµη ευχαριστώ όλους τους καθηγητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος µε τους οποίους είχα 

την τιµή να συνεργαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, για την καθοδήγηση και τις γνώσεις 

που µου µετέδωσαν.  

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου στο ∆ήµο Κοµοτηνής  που συµµετείχαν στην 

έρευνα. Χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατη η έρευνα της παρούσας εργασίας. Επίσης θα ήθελα να τους 

ευχαριστήσω  για την παροχή πολύτιµων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τα Προγράµµατα 

που υλοποίησε ο ∆ήµος Κοµοτηνής.  

Τέλος αφιερώνω το παρόν σύγγραµµα στο σύζυγό µου ∆ηµήτρη, τα παιδιά µου Ζαφείρη και 

∆ηµήτρη και τον κουνιάδο µου Στέλιο για την ηθική και υλική στήριξη που µου παρείχαν σε όλη 

τη διάρκεια των σπουδών µου, καθώς επίσης και για την ανεξάντλητη υποµονή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

Πίνακας περιεχοµένων 

      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT  .................................................................................................................................... vii 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 –Επιχειρησιακός Σχεδιασµός στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ....................................... 1 

1.1 Εισαγωγή .............................................................................................................................................. 1 

1.2 Χαρακτηριστικά και στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος ........................................................ 1 

1.3 Διαδικασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ................................................................... 3 

1.4 Ανακεφαλαίωση ................................................................................................................................... 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ∆ιαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην Τοπική και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση ................................................................................................................................... 5 

2.1 Εισαγωγή ................................................................................................................................................. 5 

2.2 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ................................................................................. 5 

2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ...................................................................... 7 

2.4 Ανακεφαλαίωση .................................................................................................................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Συστήµατα διαχείρισης έργων στους ΟΤΑ α’ βαθµού ................................. 11 

3.1. Εισαγωγή .............................................................................................................................................. 11 

3.2 Συστήματα διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 .................................................................................. 11 

3.3 Διαχειριστική ικανότητα φορέων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ....................................................................... 14 

3.4. Ανακεφαλαίωση ................................................................................................................................... 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Καλές πρακτικές υλοποίησης δράσεων .......................................................... 17 

4.1. Εισαγωγή .............................................................................................................................................. 17 

4.2 Δίκτυο συνεργασίας Δήμου Κομοτηνής ................................................................................................ 17 

4.3 Παρουσίαση καλών πρακτικών υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων .................................... 17 

4.4 Ανακεφαλαίωση .................................................................................................................................... 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η περίπτωση του ∆ήµου Κοµοτηνής................................................................ 21 

5.1 Εισαγωγή ............................................................................................................................................... 21 

5.2 Χαρακτηριστικά του Δήμου Κομοτηνής ................................................................................................ 21 

5.3 Επιχειρησιακά προγράμματα Δήμου Κομοτηνής ................................................................................. 22 

5.4 Σημαντικές προτάσεις υλοποίησης του Δήμου Κομοτηνής .................................................................. 23 

5.5.Πιστοποιήσεις Δήμου Κομοτηνής ......................................................................................................... 27 

5.6 Ανακεφαλαίωση .................................................................................................................................... 28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μεθοδολογία Έρευνας ....................................................................................... 29 



v 
 

6.1 Εισαγωγή ............................................................................................................................................... 29 

6.2 Τρόπος διενέργειας έρευνας................................................................................................................. 29 

6.3 Ανάλυση ευρημάτων ερωτηματολογίου .............................................................................................. 30 

6.4. Ανακεφαλαίωση ................................................................................................................................... 39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ......................................................................................... 40 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................................... 41 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................................................... 45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα εργασία µε τίτλο «Ανάλυση, αξιολόγηση και προτάσεις βελτιστοποίησης των 

διαδικασιών παρακολούθησης και  υλοποίησης έργων – Μελέτη περίπτωσης στο ∆ήµο 

Κοµοτηνής» έχει ως στόχο  την  ανάλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη, 

παρακολούθηση και υλοποίηση ολοκληρωµένων δράσεων στην Τοπική και Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση.  

Η ανάλυση των προβληµάτων και η αναζήτηση λύσεων µέσα από την ισχυροποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών πρόκειται να συµβάλει καταλυτικά στην πληρέστερη παρακολούθηση των 

δράσεων, να επιταχύνει αποτελεσµατικά την ολοκλήρωση τους και να µεγιστοποιήσει την 

απορρόφηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. 

Σχετικά µε τη µεθοδολογία που διέπει την παρούσα διπλωµατική εργασία, έχει αναπτυχθεί 

θεωρητικό και ερευνητικό σκέλος. Το θεωρητικό σκέλος αφορά την ανάλυση του Επιχειρησιακού 

σχεδιασµού στη δηµόσια διοίκηση, τη ∆ιαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην Τοπική και 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τα συστήµατα διαχείρισης έργων στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και επικεντρώνεται στην µελέτη περίπτωσης του ∆ήµου Κοµοτηνής.   

Στο ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου οι 

απόψεις και οι οπτικές σχετικά µε το εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου Κοµοτηνής, τους 

περιοριστικούς παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων από τον ∆ήµο και στα µέτρα βελτίωσης στον 

τρόπο υλοποίησης δράσεων.   
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ABSTRACT 
 

Current Master Thesis with title “Analysis, evaluation and optimization of project design and 

implementation at Local and Regional Government– Example for Municipality of Komotini ” 

targets to analyze problems rising from design, development and implementation of actions for 

Local and Regional Development. 

Academic background, technical analysis and solution research applied on empowerment of 

administrative procedures will contribute to effectiveness of operational management, accelerate 

project integration and finalization and maximize the potential of national and European funding 

absorption. 

Methodological approach of current thesis is based upon two main pillars, theoretical and research 

part. 

Theoretical part refers to analysis of Operational Programs for Public Administration, project 

management systems of EU Funding Programs for Local and Regional Governance and focuses in 

example of Municipality of Komotini. 

Research part lays on collection and analysis of views and perspectives through questionnaires 

about complications and problems during project implementation and actions to optimize action 

plan and intervention strategy of Local and Regional Government. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 –Επιχειρησιακός Σχεδιασµός στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
 

1.1 Εισαγωγή 

H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Πρόγραµµα 

«Καλλικράτης»), δηµιούργησε µια ριζική αλλαγή στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, καθώς 

θεµελίωσε για πρώτη φορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δηµιούργησε λιγότερους και 

ισχυρούς ∆ήµους, µετέφερε την άσκηση αρµοδιοτήτων στο προσφορότερο επίπεδο εξυπηρετώντας 

τις αρχές της εγγύτητας και της αποτελεσµατικότητας, περιορίζοντας σε µεγάλο βαθµό το 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κεντρικού κράτους, εναρµονίζοντας τις διοικητικές λειτουργίες της 

Ελλάδας µε τις δοµές και την πρακτική που ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δηµιουργώντας 

οικονοµίες κλίµακας και θεµελιώνοντας αναπτυξιακή προοπτική. Ήταν µια µεταρρύθµιση που, ενώ 

είχε τεχνικό κανονιστικό περιεχόµενο, έθεσε σε κίνηση βαθύτατα πολιτικές διεργασίες, αλλάζοντας 

την καθηµερινότητα των Ελλήνων.  

Με τη διαµόρφωση µιας νέας, επιχειρησιακά ικανής και δηµοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης 

δύο βαθµίδων, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την αναδιάταξη της αποκεντρωµένης κρατικής 

διοίκησης σε µεγαλύτερη κλίµακα, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο οργανωτικός της εξορθολογισµός, 

αλλά και η αποσυµφόρησή της από αρµοδιότητες που µπορούν να ασκηθούν αποτελεσµατικότερα 

κοντά στον πολίτη και µε επίγνωση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.  

Οι νέοι ∆ήµοι µπορούν να προσφέρουν στους πολίτες της χώρας τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης 

του 21ου αιώνα, στελεχωµένοι κατάλληλα και ικανοί να εφαρµόσουν µεθόδους ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, αναλυτικής λογιστικής και διοίκησης µε στόχους, µε ένα νέο σύστηµα 

ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης αλλά και µε νέους θεσµούς ελέγχου και εποπτείας της δράσης τους 

1.2 Χαρακτηριστικά και στόχοι του Επιχειρησιακού προγράµµατος 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη 

φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. 

µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων. Θεµατικά κινούνται στην τεκµηρίωση δράσεων που θα 

κληθεί να υλοποιήσει ένας ΟΤΑ στους τοµείς της αρµοδιότητάς του, αλλά και στην περιγραφή 

δράσεων που εκτιµάται ότι είναι σκόπιµες να υλοποιηθούν από άλλους φορείς που έχουν ως χώρο 

δράσης τα όρια του κάθε ΟΤΑ. Η προβλεπόµενη διάρκεια υλοποίησης είναι µε βάση τον Κώδικα η 

διάρκεια µιας θητείας του ∆ηµάρχου. Με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 

άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται το 

Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο 

Πρόγραµµα ∆ράσης (Ε.Π.∆.) και ετήσιο Προϋπολογισµό. Επίσης εισήγαγε νέα βήµατα στη 
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διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπως είναι για παράδειγµα η 

γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε το 

επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010) 

και η αποστολή για έλεγχο της Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την ψήφιση του 

επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου, στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (ή στον Γ.Γ. 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νοµιµότητας) µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε (15) ηµερών (άρθρο 225 Ν.3852/2010).  Με βάση το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο 

εισάγονται µόνιµες εσωτερικές διαδικασίες και συστήµατα προγραµµατισµού στους ΟΤΑ ώστε η 

διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των 

δράσεων τους να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία , στην οποία θα συµµετέχει σε 

όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους.1 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και 

οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι µόνον στις υποδοµές και στις 

τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., 

στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της 

διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και 

αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΟΤΑ στο οποίο καθορίζονται οι 

στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των 

Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεων του, και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της 

πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Στόχοι του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η ανάπτυξη της περιοχής στους τοµείς 

αρµοδιοτήτων της και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου.  

Οι γενικοί σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η προώθηση της τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου και η ενίσχυση των συνεργασιών του, σε εναρµόνιση µε εθνικές 

και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Ειδικότερα: 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα πρέπει 

να εκτελέσει ο ∆ήµος στο πλαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε απώτερους 

σκοπούς: 

α) την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής του, 

µέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών 

υποδοµών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθµίσεων, και 
                                                 
1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Κοµοτηνής 2012-2014 
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β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του, γεγονός 

που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς: Κοινωνικής πολιτικής, Παιδείας, 

Πολιτισµού, Αθλητισµού, Οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισµού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για τη βελτίωση της διοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου ως 

δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως 

κοινωνικού και πολιτικού θεσµού), µε σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν:   στη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη,  στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του ∆ήµου, µέσω του 

µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάµενου προσωπικού, της 

µηχανοργάνωσης, της προµήθειας εξοπλισµού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών 

εγκαταστάσεων,  στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου, µέσω του µεσοπρόθεσµου 

οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών 

και της ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης.2 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ∆ήµου και της επιρροής άλλων φορέων   

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθµίσεις για τα οποία είναι 

αρµόδιος ο ∆ήµος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρµοδιότητα 

άλλων δηµόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής 

των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ.  

Στόχος είναι λοιπόν η αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας του ∆ήµου µε φορείς του ιδιωτικού, 

δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα, για τη συντονισµένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την 

από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών. 

1.3 ∆ιαδικασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Η διαδικασία κατάρτισης ενός επιχειρησιακού προγράµµατος πρέπει να περιέχει τις παρακάτω 

ενότητες σύµφωνα µε τον οδηγό κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων Ο.Τ.Α.(Ε.Ε.Τ.Α.Α)3 

και την Υπουργική Απόφαση 18183/13-4-2007: 

Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός, που περιλαµβάνει: 

1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 

2. Στρατηγική ∆ήµου και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός, που περιλαµβάνει: 

                                                 
2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Κοµοτηνής 2012-2014 
3 Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
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1. Προγραµµατισµός σε άξονες, µέτρα και δράσεις 

2.Τετραετής προγραµµατισµός των δράσεων 

Ενότητα 3: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, που περιλαµβάνει: 

1. Οικονοµικός προγραµµατισµός 

2. ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος 

Προκειµένου να τεθεί σε ισχύ το επιχειρησιακό πρόγραµµα ενός ∆ήµου πρέπει να γίνουν οι 

παρακάτω ενέργειες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον Οδηγό Κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α: 

1. Έγκριση από το ∆.Σ. του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός µιας (1) εβδοµάδας από 

την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το 

αφορούν. 

2. Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από το Γραφείο Προγραµµατισµού 

και Ανάπτυξης. 

3. Υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου 

για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν. 

4. Έγκριση του σχεδίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

5. Έλεγχο για τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), µε υποβολή σχετικής έκθεσης 

εγκεκριµένης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

6. ∆ηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο. 

 

1.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο, τη νοµοθεσία και τις διαδικασίες 

κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης 

αναφέρθηκαν  τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ∆ιαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην 
Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 

2.1 Εισαγωγή 

Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα έχουν έναν στρατηγικό στόχο που προωθεί τις δράσεις µίας 

συγκεκριµένης προγραµµατικής περιόδου.  

Αποτελούν προϊόν διαβούλευσης και έχουν σχετικά παρόµοια δοµή. Η διάρθρωση όλων των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων αποτελείται από ανάλυση του τοµέα ή της περιοχής, περιγραφή της 

στρατηγικής, των προτεραιοτήτων και των κατευθυντήριων γραµµών που θα ακολουθηθούν, 

εξειδικεύουν τη στρατηγική τους σε ειδικούς στόχους και δράσεις, αποβλέπουν στην υλοποίηση 

έργων, διαθέτουν οικονοµικό σχεδιασµό και έχουν πρόγραµµα παρακολούθησης και εφαρµογής 

των διατάξεών τους.  

2.2 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον 

προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-

2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα 

Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και 

προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού 

προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου». 4 

Για τη διαµόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραµµατισµού, αξιοποιήθηκαν εισροές 

από ένα σηµαντικό αριθµό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονοµίας & 

Οικονοµικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 

ποσοτικών δεδοµένων και µελετών. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005, µε τις οποίες 

διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι 

Κανονισµοί των Ταµείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την 

Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, µεταξύ των άλλων, οι εθνικές 

αρχές προκειµένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραµέτρους του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 

και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της Ε.Ε. που αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Στρατηγική της 

Λισσαβώνας και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - 
                                                 
4 http://www.eydamth.gr/2014-02-12-12-02-26.html 
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προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές µακροπρόθεσµες επιλογές για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συµβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ. 

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα: 

• στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ, 

• στο επίπεδο των θεµατικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το 

Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, 

• στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεµατική 

προτεραιότητα, 

• στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης. 

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαµορφώθηκε και µε γνώµονα εθνικές πολιτικές που 

διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο 

Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», Εθνική Λιµενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο 

Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ. 

Το πλαίσιο χρηµατοδότησης διαµορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2005 και των προδιαγραφών - περιορισµών των νέων 

Κανονισµών και προέκυψε µε βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τοµέα και Περιφέρεια στην 

επόµενη περίοδο, συνεκτιµώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόµενων έργων της 

προηγούµενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της 

Λισσαβώνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραµµατικής 

περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.5 

 Η αναπτυξιακή στρατηγική που αποτυπώθηκε στο ΕΣΠΑ για την προγραµµατική περίοδο 2007-

2013 είχε επικεντρωθεί στα ακόλουθα: 

• Στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας καθώς και στη 

διασύνδεσή τους 

• Στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές 

• Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου 

δυναµικού 

• Στον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του δηµοσίου τοµέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 

Στην παρακάτω εικόνα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των επιχειρησιακών προγραµµάτων  της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 

                                                 
5 http://www.eydamth.gr/2014-02-12-12-02-26.html 
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• Πηγή: ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στο 
http://www.espa.gr/el/Pages/Multimedia.aspx 

2.3 Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 

Το  νέο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό 

στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας µε τη  συνδροµή σηµαντικών πόρων που 

προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιµετώπιση των διαρθρωτικών αδυναµιών της 

χώρας που συνετέλεσαν στην εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης αλλά και των προβληµάτων, 

οικονοµικών και κοινωνικών, που αυτή δηµιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να 

συνδράµει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή µιας ανάπτυξης: 

• έξυπνης, µε αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 

καινοτοµία, 

• βιώσιµης, χάρη στην αποφασιστική µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 

άνθρακα, και 

• χωρίς αποκλεισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη µείωση 

της φτώχειας. 

Το αναπτυξιακό όραµα του ΕΣΠΑ είναι η συµβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας µε 

ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δηµιουργία και 
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διατήρηση βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχµή την εξωστρεφή, καινοτόµο και 

ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα και γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.6 

Οι χρηµατοδοτικές προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ είναι: 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, µετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηµατικότητα µε αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης 

αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση 

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον 

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισµός – ολοκλήρωση υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη 

5. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε η 

εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτοµίας για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της 

καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να 

οικοδοµήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιµους 

πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σηµαντικών αναπτυξιακών 

αποτελεσµάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί 

προτεραιότητα και αναµένεται να έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή στην οικονοµική µεγέθυνση. Οι 

κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 

• Αγρο-διατροφή 

• Υγεία – φάρµακα 

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

• Ενέργεια 

• Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη 

• Μεταφορές 

• Υλικά – κατασκευές 

• Τουρισµός, πολιτισµός, δηµιουργικές βιοµηχανίες 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασµού της περιόδου 2014-2020 αποτελούν οι 

Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης 

για την εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριµένα 

προβλήµατα ή διακρίνονται από σηµαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των 
                                                 
6 https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 
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Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασµένων επενδύσεων, οι 

οποίες χρηµατοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταµεία, µε στόχο την ολοκληρωµένη 

αντιµετώπιση των προβληµάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων µιας 

περιοχής. 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράµµατα, από τα οποία τα 7 είναι Τοµεακά και τα 

13 Περιφερειακά: 

• Τα Τοµεακά Προγράµµατα αφορούν ένα ή περισσότερους τοµείς και έχουν ως γεωγραφικό 

πεδίο εφαρµογής όλη τη χώρα 

• Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ένα για κάθε µία από τις 

ελληνικές Περιφέρειες, περιλαµβάνουν δράσεις περιφερειακής εµβέλειας7 

 

Πηγή: http://www.slideshare.net/otsgr/ots-roadshow-20142020 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί βασικό 

εργαλείο για την ενδυνάµωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και µε 

τρίτες χώρες και συνιστά µία από τις κύριες επιλογές για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Η 

ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται 

                                                 
7 https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 
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µέσω προγραµµάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω 

προγράµµατα διακρίνονται σε διµερή και πολυµερή. 

Τα 5 διµερή προγράµµατα αφορούν τη συνεργασία µε ισάριθµες χώρες που γειτνιάζουν µε την 

Ελλάδα. Από τις χώρες αυτές οι τρεις αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, 

Βουλγαρία και Ιταλία) και λαµβάνουν χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ οι  δύο άλλες είναι  

υποψήφια κράτη-µέλη (Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) και 

χρηµατοδοτούνται από το Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). 

Τα πολυµερή Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συµµετέχουν περιφέρειες της χώρας 

µας, είναι τα εξής: 

• Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό) 

• MED (διακρατικό) 

• MED ENI CBC (διασυνοριακό) 

• Black Sea basin ENI CBC (διασυνοριακό) 

• INERREG EUROPE (διαπεριφερειακό) 

• Balkan Meditteranean (διακρατικό) 

2.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε µία συνοπτική παρουσίαση της αναπτυξιακής στρατηγικής που 

αποτυπώθηκε στο ΕΣΠΑ για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της περιόδου αυτής. Επίσης  έγινε παρουσίαση του Εταιρικού Συµφώνου για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020,τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος και οι χρηµατοδοτικές 

προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Συστήµατα διαχείρισης έργων στους ΟΤΑ α’ βαθµού 

3.1. Εισαγωγή 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση, διαρθρωµένων µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή, οι οποίες αναπτύσσουν επί 

µέρους δραστηριότητες µε αντικειµενικό σκοπό τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων 

(οικονοµία αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα). 

Η ∆ιαχείριση Έργων είναι η εφαρµογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών ούτως ώστε 

να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του έργου οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

• Προσδιορισµός απαιτήσεων 

• Καθορισµός σαφών και εφικτών στόχων 

• Εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών απαιτήσεων για ποιότητα, αντικείµενο, χρόνο και 

κόστος 

• Προσαρµογή των προδιαγραφών, προγραµµάτων και προσέγγιση των διαφορετικών 

επιδιώξεων και προσδοκιών των εµπλεκοµένων 

3.2 Συστήµατα διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Οι έννοιες συστήµατα διαχείρισης έργων και πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Τελικών ∆ικαιούχων για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προέκυψαν από την 

υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την διαχείριση του 4ου Κ.Π.Σ. (µετέπειτα Ε.Σ.Π.Α.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

ουσία επέβαλλε στα κράτη-µέλη να τηρούν ένα ενιαίο σύστηµα ελέγχου των φορέων, οι οποίοι 

υλοποιούσαν πράξεις της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου.  

Κατά την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται για πρώτη φορά η ενίσχυση της 

διοικητικής αποτελεσµατικότητας των φορέων υλοποίησης (τελικών δικαιούχων) 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 

επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

(ΕΚ) 1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, 

αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.  

Σύµφωνα µε τον νόµο 3614/03.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013», προβλεπόταν ο σχεδιασµός ενός 

Ελληνικού Προτύπου ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ, λαµβάνοντας µέριµνα των 

ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύµφωνα µε το οποίο θα 

επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν 

κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και εξαιρουµένων των Ταµείων του 
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άρθρου 24 του νόµου 3614/07. Για την δηµιουργία του προτύπου αυτού είχε ξεκινήσει σχετική 

συνεργασία µεταξύ ΥΠΟΙΟ και ΕΛΟΤ. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού προβλεπόταν να αρχίσει 

µετά την 01.01.2009.  

Μέχρι την έγκριση και έναρξη εφαρµογής του προτύπου (µεταβατική περίοδος), η διαχειριστική 

επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιωνόταν από τις αρµόδιες ΕΥ, εφόσον οι φορείς αποδείκνυαν ότι 

εφαρµόζουν, σύστηµα διαχείρισης µε τεκµηριωµένες (γραπτές) διαδικασίες τουλάχιστον για τις 

λειτουργίες του προγραµµατισµού και ωρίµανσης έργων – ενεργειών, διενέργειας διαγωνισµού και 

ανάθεσης συµβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου, οικονοµικής 

διαχείρισης έργου. Με την προβλεπόµενη από το νόµο υπουργική απόφαση µε αριθµ. 1258/ΕΥΣ 

281/11.01.08  ρυθµίζονταν οι βασικές κατευθύνσεις για τη µέθοδο και τη διαδικασία σύµφωνα µε 

την οποία θα γίνεται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά τη µεταβατική περίοδο και 

οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω µε την παρούσα.8 

Στο επίπεδο των ΟΤΑ α’ βαθµού και εξαιτίας της έλλειψης οποιαδήποτε επαφής µε συστήµατα 

διαχείρισης, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων, ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρεία 

Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την συγγραφή ενός προτύπου εγχειριδίου διαδικασιών µε 

τα τυποποιηµένα έντυπα, τα οποία ήταν προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις που έθετε η εγκύκλιος του 

Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση τα πρότυπα αυτά, όσοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ 

βαθµού πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια, προχώρησαν στις διαδικασίες πιστοποίησης. Μόλις 212 

∆ήµοι σε σύνολο 1.034 (µόλις 20,5%) σύµφωνα µε την Έκθεση συνεπειών του νοµοσχεδίου του 

«Σχεδίου Καλλικράτης» διέθεταν διαχειριστική επάρκεια που τους έδινε τη δυνατότητα να 

εκµεταλλευτούν τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες από το ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηµατοδότησης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση9.  

Το µεταβατικό σύστηµα περιλάµβανε:  

• Πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών, το οποίο περιλαµβάνει τις ελάχιστες διαδικασίες που θα 

πρέπει να ακολουθεί ένας φορέας, ώστε να διαθέτει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας.  

• Τυποποιηµένα έντυπα, τα οποία λειτουργούν ως τεκµηρίωση των γραπτών διαδικασιών και 

συµπληρώνονται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

• Πίνακας εγγράφων-εντύπων, µε ενδεικτική αναφορά των εγγράφων που µπορεί να 

αναπτύξει ο φορέας σαν τεκµηρίωση του συστήµατος.  

• Πίνακας νοµοθετηµάτων-χρήσιµων ιστοσελίδων, τα οποία ο εκάστοτε φορέας πρέπει να 

συµπληρώσει στην αίτηση προς τις Ε∆Α.  

• Οδηγίες συµπλήρωσης, των εντύπων που θα πρέπει να περιέχει ο φάκελος αίτησης προς την 

αρµόδια Ε∆Α, ώστε αυτή στη συνέχεια να επιθεωρήσει το σύστηµα του δικαιούχου.  

                                                 
8 Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 550/1-2-2008 
9 ΥΠΕΣ- Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του Νόµου Καλλικράτη 



13 
 

 

Σε ότι αφορά το Ελληνικό Πρότυπο ∆ιαχείρισης Έργων, ο ΕΛΟΤ µέσω της Τεχνικής Επιτροπής 

ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «∆ιαχείριση Έργων» εκπόνησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια 

οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα», καθώς και τους οδηγούς εφαρµογής 

ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3 που εξειδίκευαν τις απαιτήσεις εφαρµογής και για 

τις τρεις κατηγορίες έργων, Α (δηµόσια τεχνικά έργα υποδοµής), Β ( δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και υπηρεσιών) και Γ ( συγκεκριµένες δράσεις που υλοποιούνται µε ίδια µέσα). Οι 

οδηγοί εφαρµογής ΕΛΟΤ 1431 προέβλεπαν την κατάταξη των οργανισµών σε επίπεδα 

διαχειριστικής επάρκειας, βάσει των παρεχόµενων αποδεικτικών στοιχείων ικανοποίησης των 

απαιτήσεων. 10 

Σύµφωνα µε το πρότυπο  η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης έργων, ήταν 

υποχρεωτική για τους τελικούς δικαιούχους του Ε.Σ.Π.Α. µε καταληκτική ηµεροµηνία των 

µεταβατικών πιστοποιήσεων η 30η Σεπτεµβρίου 2010. Με βάση το πρότυπο, όπου αναφέρεται η 

έννοια έργο, αφορά «τεχνικά έργα υποδοµών, όσο και οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις και 

ενέργειες που µπορεί να µην έχουν τεχνικό αντικείµενο, αποτελούν σε κάθε περίπτωση ένα 

ολοκληρωµένο έργο ( project ) µε συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, οικονοµικό προϋπολογισµό 

και διάρκεια. Το σύστηµα καλύπτει τρείς κατηγορίες έργων: 

 Κατηγορία Α: κατατάσσονται οι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιβεβαίωση επάρκειας 

για έργα µε τεχνικό αντικείµενο (δηµόσια έργα υποδοµής), όπως έργα οικοδοµικά, συγκοινωνιακά 

και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιµενικά/αλιευτικά, βιοµηχανικής 

ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των τεχνικών µελετών τους 

(επιβεβαίωση τύπου Α) 

Κατηγορία Β: κατατάσσονται οι φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιβεβαίωση επάρκειας 

για έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο (υπηρεσίες και προµήθειες), όπως έργα/ δράσεις προµήθειας 

και εγκατάστασης εξοπλισµού, δηµιουργίας και εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής, 

προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συµβούλων και 

λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται µε την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και 

συµβουλευτικής κ.α. (επιβεβαίωση τύπου Β) 

Κατηγορία Γ: υπάγονται λοιποί φορείς, οι οποίοι κατά δήλωση τους, ενδιαφέρονται για την 

επιβεβαίωση της επάρκειας µόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδικευµένες δράσεις ΕΚΤ (π.χ. 

βοήθεια στο σπίτι, δράσεις εκπαίδευσης κ.α.), καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται µε 

ίδια µέσα (δράσεις επιχειρήσεων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις κ.α.) (επιβεβαίωση τύπου Γ). Η επιβεβαίωση αυτή δεν µπορεί να ισχύει για πράξεις, 

που υλοποιούνται µε ίδια µέσα αλλά περιλαµβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συµβάσεων ποσού για 
                                                 
10 http://www.elot.gr/464_ell_html.aspx 
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το οποίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισµού ανάθεσης 

δηµόσιας σύµβασης11 

Με την αλλαγή της κυβέρνησης η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών εξέφρασε την βούληση 

για αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης του ΕΣΠΑ και κάνοντας µη υποχρεωτική την πιστοποίηση, 

µε βάση το Πρότυπο 1429 σύµφωνα  µε τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/30.03.2010).  Το ίδιο το 

πρότυπο θεωρήθηκε γραφειοκρατικό. Η πιστοποίηση της επάρκειας γινόταν πλέον από την τις 

αρµόδιες Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές.   

3.3 ∆ιαχειριστική ικανότητα φορέων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η «∆ιαχειριστική Ικανότητα» αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χρηµατοδότηση φορέων. Επιβεβαιώνει τη ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική 

Ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων και αποτελεί µέρος του φακέλου κάθε αίτησης 

χρηµατοδότησης. 

Η απαίτηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας προβλέπεται από: 

• Το  Νόµο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (άρθρο 50 ) 

• Το Νέο Οδηγό για την Εκτίµηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 

2014-2020  (εκδ. 30.7.2015) 

• Τον Κανονισµό 1303/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 125, παρ. 3δ ) 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις : 

• ∆εν έχουν ισχύ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 οι βεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκεια που χορηγούσαν 

οι ∆ιαχειριστικές Αρχές της περιόδου 2007-2013 

• Η «∆ιαχειριστική Ικανότητα» κάθε δικαιούχου συνδέεται µε την ικανότητά του να υλοποιήσει 

τη συγκεκριµένη πράξη που υποβάλλει κάθε φορά προς αξιολόγηση και εξετάζεται µόνο σε 

σχέση µε αυτήν. 

• Οι δικαιούχοι οφείλουν να µεριµνήσουν έγκαιρα για την κάλυψη των απαιτήσεων «∆ιοικητικής 

Ικανότητας», οι οποίες ισχύουν οριζόντια για όλες τις πράξεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ένας 

φορέας µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-202012 
 

Η πληροφόρηση για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (∆οµές και ∆ιαδικασίες) είναι σηµαντική 

και για τους ∆ικαιούχους (∆ήµους, Υπηρεσίες Υπουργείων, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις, κλπ) 

οι οποίοι υλοποιούν έργα-πράξεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Οι ∆ικαιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν αφενός τις Αρχές/ 

φορείς στους οποίους πρέπει να απευθύνονται, αφετέρου τους Κανόνες και τις ∆ιαδικασίες που 

εφαρµόζονται για τις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις (κανόνες επιλεξιµότητας, έκδοση 

                                                 
11 Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 550/1-2-2008 
12 http://www.mentoring.com.gr/ 
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πρόσκλησης για την αίτηση χρηµατοδότησής τους, διαδικασία επιλογής, έλεγχοι νοµιµότητας 

δηµοσίων συµβάσεων, επαληθεύσεις και έλεγχοι του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 

πράξεων, µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης της απάτης, κλπ.) 

Το Σύστηµα αυτό δοµήθηκε στη βάση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, έλαβε υπόψη του τη νέα αρχιτεκτονική των ΕΠ και 

ενσωµάτωσε τις νέες απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 για την Προγραµµατική Περίοδο 

2014-2020.13 

Οι βασικές διαφοροποιήσεις από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο είναι οι εξής: 

• Η αρµόδια αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, 

χρηµατοοικονοµική & επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους πριν από την 

έγκριση της πράξης  

• ∆εν απαιτείται ο ∆ήµος να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης  

• Ως ελάχιστο για θετική αξιολόγηση θεωρείται η µη ταυτόχρονη συµµετοχή του κύριου 

επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα, προϋπολογισµού άνω των ορίων των Κοινοτικών 

Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά, περιλαµβανοµένου πιθανά & ενός άνω των ορίων  

• Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής & 

επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου µπορεί να καλυφθεί & µέσω σχετικής 

πιστοποίησης από τρίτους φορείς.  

• ∆εν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραµµατικής Σύµβασης14 

Η διαχειριστική ικανότητα των ΟΤΑ αξιολογείται µε βάση τρεις άξονες: 

1. ∆ιοικητική επάρκεια 

Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται µε τα παρακάτω κριτήρια: 

• Επάρκεια της οργανωτικής δοµής η / και των εµπλεκοµένων υπηρεσιών που θα 

συµµετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης 

• Εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να τεκµηριώνεται και µε την ύπαρξη 

σε ισχύ πιστοποίησης µε βάση εγκεκριµένα πρότυπα.  

2. Επιχειρησιακή ικανότητα 

Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου δύναται να αξιολογείται µε τα παρακάτω κριτήρια: 

• Επάρκεια της οµάδας έργου για την υλοποίηση της πράξης 

• Εµπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών πράξεων  

                                                 
13 https://www.espa.gr/ 
14 http://www.skepsis.net.gr/wp-content/uploads/2015/12/eparkia.pdf 
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3. Χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα της πλειοψηφίας των φορέων που υλοποιούν 

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται µέσω της «προχρηµατοδότησης» 

που ισχύει για την υλοποίηση των πράξεων δηµοσίου χαρακτήρα από το Π∆Ε. Η αξιολόγηση 

της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις υλοποίησης πράξεων, 

η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καταβολή ιδίων πόρων από τον δικαιούχο. 15 

3.4. Ανακεφαλαίωση 

Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στα συστήµατα διαχείρισης έργων στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης µε αναφορά στο ΕΣΠΑ 2007-2014 και στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Οδηγός για την εκτίµηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Καλές πρακτικές υλοποίησης δράσεων  

4.1. Εισαγωγή 

Σε πολλές περιπτώσεις σε χώρες του εξωτερικού έχουν καταρτιστεί οδηγοί, εγχειρίδια και 

διαδικασίες διαχείρισης έργων οργανισµών τοπικής διακυβέρνησης, µε στόχο την καθοδήγηση των 

στελεχών τους για την ορθή, χρηστή και ποιοτική διαχείριση των συµβάσεων που υλοποιούν. Οι 

καλές πρακτικές αυτές, µπορούν να αποτελέσουν βάση, για ανάπτυξη αντίστοιχων κειµένων που 

αφορούν τους ελληνικούς πρωτοβάθµιους (αλλά και δευτεροβάθµιους) ΟΤΑ και παράλληλα -µέσω 

συγκριτικής αξιολόγησης τα ισχύοντα στην ελληνική πραγµατικότητα - να καταδείξουν 

προβληµατικά σηµεία, για την υλοποίηση δράσεων στους οργανισµούς αυτούς. 

4.2 ∆ίκτυο συνεργασίας ∆ήµου Κοµοτηνής 

Οι ενέργειες δικτύωσης, είναι δραστηριότητες που εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχεδιασµό Εθνικής 

Περιφερειακής και Τοπικής εµβέλειας, όπου φορείς, οµάδες και άτοµα αναλαµβάνουν από κοινού 

πρωτοβουλίες, συνεργάζονται, σχεδιάζουν, υλοποιούν, αξιολογούν και προτείνουν ολοκληρωµένες, 

συµπληρωµατικές και πολυεπίπεδες δράσεις υποστήριξης και διευκόλυνσης των ωφελουµένων. 

Μία από τις δράσεις του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κοµοτηνής ήταν 

η δηµιουργία του δικτύου συνεργασίας σχηµάτων Ολοκληρωµένων σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο οποίο συµµετείχαν οι παρακάτω ∆ήµοι: ο 

∆ήµος Κοµοτηνής, ο οποίος ορίστηκε ως συντονιστής του ∆ικτύου, ο ∆ήµος Ορεστιάδας, ο ∆ήµος 

Αλεξανδρούπολης, ο ∆ήµος Ξάνθης, ο ∆ήµος Καβάλας και ο ∆ήµος ∆ράµας.   

Κύριος στόχος του δικτύου ήταν η διασύνδεση των φορέων που διαχειρίζονται ή υλοποιούν τοπικά 

αναπτυξιακά προγράµµατα στην περιοχή της ΑΜΘ. 

Αναπτύχθηκαν δίκτυα επικοινωνίας - συνεργασίας ως εξής: 

1) ∆ίκτυο Α: δικτύωση των ∆ήµων µε συντονιστές – φορείς ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

αστικής ανάπτυξης της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και µε συντονιστές φορείς αντίστοιχων 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων που υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2) ∆ίκτυο Β: δικτύωση των ωφελούµενων των παραπάνω προγραµµάτων. 

4.3 Παρουσίαση καλών πρακτικών υλοποίησης ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων 

Μία από τις δράσεις του δικτύου ήταν η πραγµατοποίηση ταξιδιών σε χώρες του εξωτερικού και τη 

συµµετοχή  σε συνέδρια και δραστηριότητες θεµατικών δικτύων και οργανώσεων, σχετικών µε την 

αστική ανάπτυξη.  



 

Στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων

από συναντήσεις µε εκπροσώπους

οργανισµών οι οποίοι υλοποίησαν

παρουσιάζονται παρακάτω.  

Οργανισµός ∆ιαχείρισης & Ανάπτυξης

Μία χαρακτηριστική περίπτωση αστικής

Είναι µια περιοχή περίπου 5 χιλιόµετρα

γεγονός ότι είναι σχετικά κοντά στο

ήταν σχετικά ανεκµετάλλευτη, εγκαταλελειµµένη

και υπήρχε ανάγκη για ανάπτυξη

Για την ανάπτυξη αυτής της γης, 

περιοχής Orestad µε στόχο να αναπτύξ

χρηµατοδοτήσει την κατασκευή και

γενικότερα να δηµιουργηθεί µία αυτόνοµη

Η περιοχή έγινε ελκυστική για

µετακινήσεις είναι εύκολες και γρήγορες

είναι πολύ καλή. Τα κανάλια τα

συνέβαλαν στην ζητούµενη αειφορία

βρόχινων νερών και την καθοδήγησή

βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής

Το 2004 µεταφέρθηκαν οι πρώτες

στην περιοχή περίπου 6.000 κάτοικοι

20.000 κάτοικοι και να εργάζονται

Π

 

 

Klimakvarter Organization 

Βασική φιλοσοφία των αστικών παρεµβάσεων

οδικού οδοστρώµατος και η επέκταση

να είναι φιλικοί και ελκυστικοί προς
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δράσεων πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στη Κοπεγχάγη

εκπροσώπους θεµατικών δικτύων, του ∆ήµου Κοπεγχάγης

υλοποίησαν ολοκληρωµένες αστικές παρεµβάσεις ορισµένες

Ανάπτυξης της περιοχής Orestad  

αστικής ανάπλασης είναι η  περιοχή του  Orestad 

χιλιόµετρα νότια από το κέντρο της πόλης της Κοπεγχάγης

κοντά στο κέντρο της Κοπεγχάγης και το Αεροδρόµιο

εγκαταλελειµµένη, γυµνή µε χωράφια µέχρι τη

ανάπτυξη.  

γης, ιδρύθηκε  το 1992 ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης

να αναπτύξει και να πουλήσει τη γη για κατοικίες, 

κατασκευή και τη λειτουργία του µετρό, µέσω της πώλησης

µία αυτόνοµη περιοχή, µε ψηλά κτίρια αλλά και περιοχές

ελκυστική για εγκατάσταση κατοίκων αλλά και επιχειρήσεων

και γρήγορες λόγω της γραµµής του METRO, ενώ

κανάλια τα οποία βρίσκονται παράλληλα µε τη γραµµή

αειφορία από το σχεδιασµό των δράσεων, λόγω της

καθοδήγησή τους µέσω σωληνώσεων, λειτουργώντας

µικροκλίµατος της περιοχής.  

πρώτες οικογένειες, ενώ εκτίµηση είναι ότι σήµερα

κάτοικοι, ενώ προβλέπεται στο µέλλον να ζουν

εργάζονται 80.000 άνθρωποι. 

      

Πρότυπα κτίρια στην περιοχή Orestad 

αστικών παρεµβάσεων που υλοποιεί ο οργανισµός είναι

επέκταση των χώρων πρασίνου, ώστε οι αστικοί

ελκυστικοί προς τους πολίτες. Τα µέλη του δικτύου µαζί µε

Κοπεγχάγη µε µια σειρά 

Κοπεγχάγης και άλλων 

ορισµένες από τις οποίες 

Orestad στην Κοπεγχάγη. 

της Κοπεγχάγης. Παρά το 

Αεροδρόµιο της Κοπεγχάγης, 

µέχρι τη δεκαετία του 1990 

∆ιαχείρισης & Ανάπτυξης της 

κατοικίες, γραφεία, σχολεία, να 

της πώλησης της γης και να 

λά και περιοχές µε πράσινο. 

και επιχειρήσεων, αφού οι 

ενώ και η ποιότητα ζωής 

τη γραµµή του METRO 

λόγω της συγκέντρωσης των 

λειτουργώντας θετικά προς τη 

σήµερα δραστηριοποιούνται 

να ζουν εκεί τουλάχιστον 

 

οργανισµός είναι ο περιορισµός του 

αστικοί κοινόχρηστοι χώροι 

µαζί µε εκπροσώπους του 
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οργανισµού επισκέφτηκαν την περιοχή St. Kjeld’s στο Osterbro, όπου έχουν σχεδιαστεί και 

υλοποιηθεί δράσεις µε την προοπτική να γίνει πιο ανθεκτική στις κλιµατικές αλλαγές, όπως στις 

ξαφνικές καταιγίδες. Η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και η ανάπτυξη µιας ελκυστικής και 

πράσινης πόλης είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Η διεύρυνση του συστήµατος 

υπονόµων είναι ακριβή λύση, µε κατασκευαστικές εργασίες που διαρκούν δεκαετίες και χωρίς 

περαιτέρω οφέλη. Οπότε επιλέχθηκαν λύσεις που δηµιουργούν πλούσια βλάστηση, όµορφα αστικά 

σηµεία που οδηγούν τα βρόχινα νερά σε σηµεία όπου προκαλείται µικρή ζηµιά.  

Λύση µπορεί να είναι πράσινα ρεύµατα / ποτάµια στους πιο φαρδιούς δρόµους ή κοµµάτια κύκλου 

σαν κανάλια που οδηγούν τα νερά στο λιµάνι όταν δεν υπάρχουν ποδήλατα, κήποι που συγκρατούν 

νερό, πύργους αποθήκευσης νερού και πιο πράσινες αυλές. Έτσι µειώνεται η πίεση στο σύστηµα 

υπονόµων από έντονη καθηµερινή βροχόπτωση. Η περιοχή St. Kjeld’s επιλέχθηκε γιατί έχει 

φαρδιούς δρόµους και πολλή άσφαλτο. Το έργο ξεκίνησε το 2012. Σε κάποια σηµεία ο δρόµος 

γίνεται πιο στενός αλλά και πάλι πληρεί τις προδιαγραφές κίνησης. Βασικός στόχος της 

παρέµβασης είναι η ελάττωση των ασφαλτοστρωµένων εκτάσεων κατά 30%.  

 
 ∆ήµος Κοπεγχάγης  

Στο ∆ήµο της Κοπεγχάγης πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε εκπροσώπους του ∆ήµου από τους 

οποίους έγινε αναφορά και παρουσίαση δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σχετικά µε 

τη διαχείριση των υδάτων. Έγινε επίδειξη και ανάλυση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου παρεµβάσεων 

καθώς και των καινοτόµων και πρωτοποριακών παρεµβάσεων, όπως το  «έξυπνο» σύστηµα 

έγκυρης πρόβλεψης και προειδοποίησης των έντονων καιρικών φαινοµένων. Συγκεκριµένα θα 

πρέπει να διαχειριστεί τοπικά το νερό της βροχής καθ’ όλη την έκταση του ∆ήµου, ώστε η ένταση 

– τάση στο αποχετευτικό σύστηµα να διατηρείται στο ελάχιστο. Το πρόβληµα των πληµµυρών από 

έντονες βροχοπτώσεις θα λυθεί µε διευθέτηση - διάχυση των νερών, µέσω καναλιών, σε περιοχές 

όπου δεν προκαλεί ζηµιά - καταστροφές. Μελέτες διεξάγονται ελέγχοντας προσεκτικά κάθε 

γειτονιά ξεχωριστά. Η προστασία της πόλης µπορεί επίσης να επιτευχθεί µεγαλώνοντας το ύψος 

του τείχους κατά µήκος του εσωτερικού τµήµατος του λιµανιού της Κοπεγχάγης και κατά µήκος 

των παράκτιων περιοχών. Η λύση αυτή όµως σηµαίνει λιγότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη του 

λιµανιού και χρήση του για ψυχαγωγικούς σκοπούς και έτσι δεν είναι η καλύτερη λύση.  

Τα δέντρα και οι πράσινες επιφάνειες, µαζί µε το νερό µπορεί να έχουν επίδραση ψύξης στο 

µικροκλίµα της περιοχής. Αν το πράσινο και το µπλε, όπως τα δέντρα, οι πράσινες οροφές και 

προσόψεις, τα πάρκα, οι κήποι, λίµνες και ποτάµια έχουν περισσότερο χώρο στην πόλη, βοηθάει να 

διατηρηθεί η θερµοκρασία της πόλης σε επιτρεπτά επίπεδα.  

Πραγµατοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στα «Harbor Baths», µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στο 

λιµάνι της Κοπεγχάγης, ώστε οι πολίτες να µπορούν να απολαµβάνουν τη θάλασσα µέσα στο 
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αστικό περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις έχουν µηχανισµούς ανίχνευσης της µόλυνσης του νερού, 

ώστε όταν προκύψει πρόβληµα να ενηµερώνονται οι λουόµενοι και να µην εισέλθουν στα «Harbor 

Baths».  

   

Σε γενικές γραµµές οι 4 άξονες που έχουν καθοριστεί µε την προοπτική για ανάπτυξη από όλους 

τους παραπάνω φορείς είναι η γνώση και δεξιότητες, τα δίκτυα και συνεργασίες, η δηµόσια 

νοµοθεσία – κανονισµοί - ρύθµιση και σχεδιασµός. Ο σχεδιασµός σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται 

µε  µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό  

 

4.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε µία παρουσίαση καλών πρακτικών υλοποίησης ολοκληρωµένων 

παρεµβάσεων όπως αυτές καταγράφηκαν µετά από επιτόπιες επισκέψεις από µέλη του δικτύου 

συνεργασίας Ολοκληρωµένων σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η περίπτωση του ∆ήµου Κοµοτηνής 

5.1 Εισαγωγή 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής αποτελεί έναν από τους τέσσερις ∆ήµους που υπάγονται διοικητικά στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, ενώ παράλληλα η πόλη της Κοµοτηνής αποτελεί την έδρα της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έδρα του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου και 

αποτελεί ουσιαστικά το διοικητικό, οικονοµικό και πνευµατικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.  

 

5.2 Χαρακτηριστικά του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Ο νέος ∆ήµος Κοµοτηνής, όπως αυτός διαµορφώθηκε µε τον Ν.3852/2010, περιλαµβάνει τον 

παλαιό ∆ήµο Κοµοτηνής, το ∆ήµο Αιγείρου και το ∆ήµο Νέου Σιδηροχωρίου και αποτελεί από 

τρεις δηµοτικές ενότητες, οι οποίες και αντιστοιχούν στους παλαιούς δήµους που προαναφέρθηκαν  

και έχει έκταση 644,934 τ.χλµ. Μορφολογικά κατανέµεται σε 50% πεδινό έδαφος, 20% ηµιορεινό 

και 30% ορεινό και στο νότιο τµήµα του διαθέτει παραθαλάσσιο µέτωπο, µε µήκος περίπου 25χλµ 

και την ακτογραµµή να ξεκινά δυτικά, στα όρια του ∆ήµου Κοµοτηνής µε τον ∆ήµο Αβδήρων και 

να εκτείνεται έως τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών. Ο ∆ήµος κατέχει νευραλγική 

θέση τόσο στον εθνικό γεωγραφικό χώρο όσο και κοµβική θέση στο ελληνικό γεωπολιτικό χώρο 

και τις αναπτυξιακές πολιτικές και άξονες που διαµορφώνονται. Είναι κόµβος των στρατηγικών 

λειτουργικών αξόνων - διευρωπαϊκών δικτύων - της Εγνατίας και της καθέτου αρτηρίας προς 

Βουλγαρία και τη Βαλκανική ενδοχώρα. Ακόµη βρίσκεται σε σχετικά µικρή απόσταση από τα 

σύνορα της χώρας µε την Τουρκία και την Βουλγαρία. Η Κοµοτηνή αποτελεί κρίσιµο παράγοντα 

της πολιτισµικής και αναπτυξιακής δυναµικής του ευαίσθητου χώρου της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης και η βιωσιµότητα της πόλης, αλλά και των υπόλοιπων µικρότερων οικισµών, 

επηρεάζει άµεσα το µέλλον όλης της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας και ενός Νοµού οι οποίοι 

µειονεκτούν σε επίπεδα ανάπτυξης. και καταγράφονται ως µια περιοχή από τις φτωχότερες της 

Ε.Ε., µε τους δείκτες ευηµερίας και υποδοµής να υπολείπονται σηµαντικά όχι µόνο των 

ευρωπαϊκών αλλά και του µέσου όρου της χώρας (ο νοµός Ροδόπης κατά την κατάταξη του ΚΕΠΕ: 

αξιολογείται µε δείκτη 30, έναντι 220 της Αθήνας και µέσο της χώρας 100, ενώ µε βάση το 

δηλωθέν εισόδηµα κατά κεφαλήν -1991- και µε βάση τη χώρα -100-, ο νοµός Ροδόπης βρίσκεται 

στην 46η θέση). 

Ωστόσο οι προοπτικές ανάπτυξης του ∆ήµου Κοµοτηνής είναι σηµαντικές καθώς συγκεντρώνει µια 

σειρά πόρων αστικής ανάπτυξης (διοικητικό, εµπορικό, µεταποιητικό, πολιτιστικό κέντρο, έδρα 

Πανεπιστηµίου) και περιβάλλοντος (ορεινός όγκος, δάση, υγροβιότοποι, ακτές) ενώ ταυτόχρονα, η 

γεωοικονοµική θέση του νοµού, σε συνάρτηση µε την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση για την 
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οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισµική συνοχή στο εσωτερικό του νοµού 

αποτελούν προϋποθέσεις, που εφόσον αξιοποιηθούν, µπορούν να συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη του ∆ήµου και γενικότερα του Νοµού.  

 

5.3 Επιχειρησιακά προγράµµατα ∆ήµου Κοµοτηνής 

Με την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε εγκριθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής για την περίοδο 2012-2014. 

Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα οι κύριοι άξονες της στρατηγικής του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, όπως αυτές  αποτυπώνονταν και στην ανάλυση του επιχειρησιακού προγράµµατος 

ήταν οι παρακάτω: 

• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής 

• Χρησιµοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους για την 

βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες 

• Τήρηση των διαχειριστικών και νοµικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία 

• ∆ηµιουργία σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος στον ∆ήµο Κοµοτηνής, ως οργανισµό 

και τις επιχειρήσεις του 

• Εγκαθίδρυση ενιαίου συστήµατος κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηµατοδοτικών εργαλείων µέσα από την υλοποίηση 

εθνικών, συγχρηµατοδοτούµενων και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

• Ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών συνεργειών 

• Αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της περιοχής 

• Ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον 

• Συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

Στο νέο Επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Κοµοτηνής για την περίοδο 2015-2019 οι κύριοι 

άξονες της στρατηγικής του ∆ήµου διαφοροποιούνται ελάχιστα από αυτούς του προηγούµενου 

Επιχειρησιακού προγράµµατος.  

Οι βασικοί στόχοι, άµεσα συναρτώµενοι µε τις στρατηγικές επιλογές του ∆ήµου, αλλά και 

σύµφωνοι µε τις οικονοµικές του δυνατότητες του, λαµβάνοντας υπόψη το ευρύτερο οικονοµικό 

και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τις όποιες ευκαιρίες υπάρχουν, καθορίζονται ως εξής: 

• Βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ∆ήµου µέσα από την καθιέρωση 

ποσοτικών και ποιοτικών µονάδων µέτρησης, αλλά και τη συνεχή υποστήριξη του ανθρωπίνου 

δυναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής 
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• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση του δηµότη 

• Ενίσχυση «διαλόγου» ανάµεσα στην δηµοτική αρχή και τους πολίτες του ∆ήµου 

Κοµοτηνής 

• ∆ηµιουργία θεµατικών και χωρικών σχεδίων παρεµβάσεων και υλοποίησή τους 

• Ενίσχυση της οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Αξιοποίηση του τουριστικού ρεύµατος προς την περιοχή του ∆ήµου Κοµοτηνής και 

στήριξη των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της τουριστικής φυσιογνωµίας της περιοχής. 

• ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου και συνεχώς αναβαθµιζόµενου συστήµατος κοινωνικών 

παροχών και υπηρεσιών 

• Ανάδειξη του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής και ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και 

ερασιτεχνικής δηµιουργίας και συµµετοχής 

• ∆ιασύνδεση των οικισµών του ∆ήµου Κοµοτηνής µε την πόλη της Κοµοτηνής και ενίσχυση 

των κατοίκων των οικισµών 

• Ενίσχυση και οργάνωση των εθελοντικών οµάδων και πρωτοβουλιών 

• ∆ράσεις ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και πρακτική αντιµετώπιση 

οικολογικών-περιβαλλοντικών προβληµάτων 

• Ουσιαστική ανταπόκριση του ∆ήµου Κοµοτηνής στις ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα 

• Σταθερή και στοχευµένη συνεργασία ανάµεσα στον ∆ήµο Κοµοτηνής και το ∆ηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης 

 

5.4 Σηµαντικές προτάσεις υλοποίησης του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Τα τελευταία έτη, ο ∆ήµος Κοµοτηνής  υλοποίησε µια σειρά µεγάλων έργων στα πλαίσια 

χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του 3ου και 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, είτε µέσα από 

τον προγραµµατισµό των Υπουργείων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ή  

Κοινοτικών πρωτοβουλιών όπως του URBAN. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοµοτηνή Βιώσιµη 

Πόλη για Όλους» υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Urban II, µε συνολικό 

προυπολογισµό 12,39 εκ. ευρώ και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Φορείς υλοποίησης του προγράµµατος ήταν ο ∆ήµος Κοµοτηνής και η 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κοµοτηνής. Οι Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα είχαν ως 

εξής.  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Πολυλειτουργική και Οικολογική Αστική Ανάπλαση 

Μέτρο 1.1  Παρεµβάσεις ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών 

Μέτρο 1.2 Ανάδειξη αστικού ιστού 
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Μέτρο 1.3 Προστασία του περιβάλλοντος 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Στήριξη Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων - καινοτοµία 

Μέτρο 2.1 Στήριξη - ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Κοινωνία των Πολιτών 

Μέτρο 3.1 Καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού 

Μέτρο 3.2 Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ∆ικτυώσεις Πληροφορικής 

Μέτρο 4.1 Τεχνολογίες ∆ικτυώσεων 

Παρόλο που οι παρεµβάσεις του URBAN II στην Κοµοτηνή, εντοπίζονταν χωρικά στις κεντρικές 

περιοχές της πόλης και σε µία ζώνη που περιβάλει βόρεια, ανατολικά και δυτικά τον κεντρικό 

πυρήνα της και αφορούσαν περίπου 20.000 κατοίκους οι θετικές επιπτώσεις του προγράµµατος να 

επηρέασαν άµεσα όλο το πολεοδοµικό συγκρότηµα του ∆ήµου. 

Σηµαντικά έργα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN ήταν οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας στο 

Εµπορικό Ιστορικό κέντρο της πόλης, το Πολυλειτουργικό κέντρο του ∆ήµου όπου αναπτύσσονται  

κυρίως δοµές για όλες τις ηλικίες σε θέµατα Κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας και αθλητισµού, ο 

∆ιαπολιτισµικός παιδικός σταθµός, τα κτίρια αυτόνοµης διαβίωσης για τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και κτίριο σίτισης απόρων, η δηµιουργία ενός πνεύµονα πράσινου στα όρια  της πόλης, η 

δηµιουργία ενός κύριου οδικού άξονα που συνδέει το ανατολικό µέρος της πόλης µε το δυτικό 

µέρος.  

Από τις χρηµατοδοτήσεις του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

2000-2006 µία σηµαντική παρέµβαση ήταν η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης - Παρέµβαση Αστικής Ολοκλήρωσης Ν. 

Μοσυνούπολης Κοµοτηνής» το οποίο είχε ως σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής, την 

προώθηση στην απασχόληση και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσα από τις δράσεις 

υποδοµών και κοινωνικής υποστήριξης που κάλυψαν την κοινωνικά ευπαθή οµάδα των 

παλιννοστούντων. Ένα άλλο σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα που ολοκληρώθηκε τα 

τελευταία έτη και χρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής, είναι η ανάπλαση της παλαιάς 

χωµατερής του ∆ήµου  ύψους 1.000.000,00€.  

H έννοια της αστικής αναγέννησης αποτελεί µια µετεξέλιξη των πολιτικών της αστικής ανάπλασης. 

Γενικότερα, πρόκειται για µια καινοτόµα προσέγγιση στα πλαίσια της ανασυγκρότησης των 

αστικών κέντρων ανά τον κόσµο, µια σειρά από µεθοδολογικά υποδείγµατα επίκαιρων πρακτικών 

αστικού σχεδιασµού, ενώ παράλληλα αποτελεί µια νέα επιλογή πολιτικής αστικής ανάπτυξης που 

συµπεριλαµβάνει τον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό, πέρα από τον φυσικό 

–  πολεοδοµικό.  
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Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ∆ήµος υλοποίησε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του 

∆ήµου Κοµοτηνής µε µια σειρά εκτεταµένων παρεµβάσεων στον κεντρικό τοµέα της πόλης, που 

στόχο είχαν  την αποκλιµάκωση των υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, τη δηµιουργία ενός οδικού 

περιβάλλοντος το οποίο δύναται  να εξυπηρετήσει τις µετακινήσεις των πολιτών αποτρέπει, δε, την 

απρόσκοπτη και ανεξέλεγκτη χρήση του επιβατικού οχήµατος στο συγκεκριµένο τµήµα της 

Κοµοτηνής. Επίσης, είχε ως στόχο την βελτίωση της ελκυστικότητας σύνδεσης της περιοχής της 

Νέας Μοσυνούπολης µε το κέντρο της πόλης και την ολοκλήρωση των υποδοµών 

προσπελασιµότητας στην περιοχή, για την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων για 

την εξάλειψη των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από την απότοµη αλλαγή χρήσης γης και την 

δηµιουργία του νέου αστικού χώρου. 

Μέσω του Ολοκληρωµένου Σχεδίου, ο ∆ήµος Κοµοτηνής, είχε ως στόχο την δηµιουργία και 

εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δηµόσιων κλειστών χώρων µέσω και της βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας τους.   

Η στρατηγική αυτή προέβλεπε στην δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος & υποδοµών που 

θα ανταποκριθούν στην αυξανόµενη αστική συσσώρευση και θα προσφέρουν αναβαθµισµένη 

ποιότητα ζωής στους κατοίκους και επαγγελµατίες της περιοχής παρέµβασης αλλά και 

διευκόλυνση της προσπελασιµότητας του συνόλου των κατοίκων και επισκεπτών. Οι ειδικοί στόχοι 

του προγράµµατος ήταν 

• ∆ηµιουργία προσβάσιµου και προσπελάσιµου κέντρου πόλης 

• Απόκτηση φυσιογνωµίας και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών & σηµείων 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

• «Προετοιµασία» της πόλης για την αναµενόµενη αύξηση του πληθυσµού και τη µεγέθυνση των 

δραστηριοτήτων & µετακινήσεων 

Τα προτεινόµενα έργα στόχευαν στην ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη συνολική ανάπλαση του 

ευρύτερου ιστορικού και εµπορικού κέντρου της Κοµοτηνής. Αφορούσαν στη δηµιουργία ενός 

εξωτερικού και ενός εσωτερικού δακτυλίου και σε σειρά παρεµβάσεων οι οποίες ταξινοµούνται 

στους παρακάτω άξονες: 

1. ∆ρόµοι ήπιας κυκλοφορίας 

2. Παρεµβάσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονοµιάς 

3. ∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου  

Τα έργα τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΠ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ήταν συνολικού 

προϋπολογισµού 7.000.000,00€. Πέρα από το ολοκληρωµένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης ο ∆ήµος 

υλοποίησε και άλλα έργο µέσα από το ΕΠ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» , όπως 

Επέκταση ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, Βελτίωση οδού σύνδεσης Κοµοτηνής-Καρυδιάς, Βελτίωση οδού 
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σύνδεσης Κοµοτηνής-Συµβόλων, Ανάπλαση βόρειας γειτονιάς Κοµοτηνής κ.α. συνολικού 

προϋπολογισµού περίπου 13.000.000€.  

Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο ∆ήµος Κοµοτηνής, έπειτα από τις αρχικές διαδικασίες διαβούλευσης 

µε κρατικούς, τοπικούς και θεσµικούς φορείς που ξεκίνησαν από το προηγούµενο έτος 

προετοιµάζεται, ώστε να υποβάλει σχετικό φάκελο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) µε 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρεµβάσεων σε περιοχή του κέντρου της πόλης που συγκεντρώνει 

υψηλό πολιτιστικό ενδιαφέρον και να τεθεί επικεφαλής εταιρικού σχήµατος, αποτελούµενο από 

φορείς µε άµεση εµπλοκή στην περιοχή παρέµβασης.  

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος της ΒΑΑ είναι να καθιερωθεί η Κοµοτηνή ως η διοικητική, 

εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτεύουσα πόλη της Περιφέρειας ΑΜΘ, αλλά κυρίως να τονιστεί ο 

ιστορικός και πολιτιστικός χαρακτήρας της πόλης µέσω της ανάδειξης του ιστορικού της πυρήνα, 

του Βυζαντινού Τείχους, καθώς και η ιστορική τους συνέχεια. Ως αποτέλεσµα της προτεινόµενης 

στρατηγικής επιδιώκεται η αύξηση της τουριστικής και οικονοµικής δραστηριότητας στον ιστορικό 

πυρήνα της πόλης και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον ∆ήµο Κοµοτηνής.  

Αυτός ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος έχει αναλυθεί στις ακόλουθες τέσσερις θεµατικές ενότητες: 

- Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων, 

- Ενίσχυση της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της Πόλης, 

- Ενίσχυση Ελκυστικότητας της Κοµοτηνής, 

- Τόνωση της Επιχειρηµατικότητας. 

Προκειµένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ιδιαίτερες ανάγκες, τεκµηριώθηκε ότι πρέπει να 

επιτευχθούν οι ακόλουθοι επιµέρους στόχοι: 

- Ανάδειξη Μνηµείων και Μουσείων, 

- Βελτίωση Προσβασιµότητας Ατόµων µε Κινητικά Προβλήµατα, Πεζών και Ποδηλατών, 

- ∆ηµιουργία Ελευθέρων και ∆ηµοσιών Χωρών, 

- Ενίσχυση Υπηρεσιών Παιδείας και Πολιτισµού, 

- Ενίσχυση Πολιτιστικών Θεσµών και Εκδηλώσεων, 

- Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών και Υπηρεσιών, 

- Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµόσιων Υποδοµών, 

- Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, 

- Ενίσχυση Απασχόλησης στους Τοµείς Τουρισµού και Πολιτισµού. 

∆εδοµένου του ύψους της χρηµατοδότησης, την δυνατότητα παρεµβάσεων που εξυπηρετούν τους 

επιµέρους στόχους της στρατηγικής και  την απαίτησης της πρόσκλησης για ορισµό συµπαγούς και 

περιορισµένης σε έκτασης περιοχή παρέµβασης επιλέχθηκε η  παρακάτω προτεινόµενη περιοχή 

παρέµβασης (βλ. Συνηµµένο χάρτη) 



 

5.5.Πιστοποιήσεις

Σύµφωνα µε το Εσωτερικό Οργανισµό

οργανισµός του ∆ήµου αποτελείται

την υλοποίηση δράσεων: ∆ιεύθυνση

και η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και

διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων

την παρακολούθηση της υλοποίησής

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες

αναγνωρισµένο Πιστοποιητικό από

∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζει

διευθύνσεις του ∆ήµου οι οποίες

εµπλέκονται µε την υλοποίηση προγραµµάτων

Το πεδίο εφαρµογής 

• του προγραµµατισµού και του σχεδιασµού

• της µελέτης, της υλοποίησης και

• της οικονοµικής διαχείρισης έργων

• την  Εξυπηρέτηση Πολιτών και Φορέων

Το Σύστηµα Ποιότητας του ∆ήµου

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς

έργων τα οποία εκτελεί. 

Το Σύστηµα Ποιότητας είναι προσαρµοσµένο

γνώσεων και την εµπειρία του προσωπικού

α. την Πολιτική Ποιότητας και τους
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Χάρτης της περιοχής παρέµβασης 

ιστοποιήσεις ∆ήµου Κοµοτηνής 

Οργανισµό Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής (ΦΕΚ

αποτελείται από 8 διευθύνσεις, από τις οποίες οι παρακάτω

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών

∆ιοίκησης και Ανθρώπινου δυναµικού. Επιπρόσθετα το

Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι αυτό που µεριµνά για

και δράσεων του ∆ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα

υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων

υπηρεσίες του ∆ήµου.Ο ∆ήµος Κοµοτηνής από το

Πιστοποιητικό από διαπιστευµένο Οργανισµό Πιστοποίησης

εφαρµόζει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008. 

οποίες είναι πιστοποιηµένες είναι οι ∆ιευθύνσεις

υλοποίηση προγραµµάτων. 

εφαρµογής της πιστοποίησης αφορά τις

του σχεδιασµού έργων – ενεργειών 

υλοποίησης και της παρακολούθησης έργων, υπηρεσιών και

διαχείρισης έργων – ενεργειών. 

Πολιτών και Φορέων. 

∆ήµου Κοµοτηνής έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση

υπηρεσιών προς τους ∆ηµότες, καθώς και την αποτελεσµατική

είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες του ∆ήµου, τις ικανότητες

του προσωπικού και  περιλαµβάνει: 

και τους Στόχους 

 

Κοµοτηνής (ΦΕΚ 3022/Β/2011) ο 

παρακάτω ασχολούνται µε 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Επιπρόσθετα το Αυτοτελές Γραφείο 

µεριµνά για τη διενέργεια των 

και άλλα προγράµµατα, για 

των αρµοδίων Αρχών, σε 

από το 2008 διαθέτει διεθνώς 

Πιστοποίησης για το Σύστηµα 

προτύπου EN ISO 9001:2008. Οι 

ύνσεις και τα γραφεία που 

τις δραστηριότητες: 

ιών και προµηθειών αγαθών 

την εξασφάλιση της παροχής 

αποτελεσµατική υλοποίηση των 

τις ικανότητες, το επίπεδο 
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β. το Εγχειρίδιο Ποιότητας στο οποίο περιλαµβάνονται: 

• ο σκοπός του Συστήµατος Ποιότητας 

• οι εξαιρέσεις απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 και οι λόγοι εξαίρεσης αυτών 

• ο κατάλογος των διαδικασιών του Συστήµατος Ποιότητας 

• η περιγραφή των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαδικασιών του Συστήµατος 

Ποιότητας. 

γ. τις Αρµοδιότητες και τις Υπευθυνότητες του προσωπικού: 

    τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες περιγράφονται είτε σε Περιγραφές Θέσεων Εργασίας είτε 

είναι ενσωµατωµένες και αναφέρονται στα έγγραφα (διαδικασίες, οδηγίες, κανονισµούς) του 

Συστήµατος Ποιότητας. 

δ. τις Γραπτές ∆ιαδικασίες ή/και Οδηγίες που απαιτούνται από το πρότυπο ISO 9001:2008 καθώς 

και από τις ανάγκες του ∆ήµου. Ο ∆ήµος έχει καταγράψει όλες τις εργασίες, δραστηριότητες και 

διαδικασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τον αποτελεσµατικό προγραµµατισµό, 

εκτέλεση/διενέργεια και έλεγχο των διαδικασιών και υπηρεσιών του. 

ε. Αρχεία, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή. 

στ. Νοµοθεσία και έγγραφα εξωτερικής προέλευσης σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις 

δραστηριότητες του ∆ήµου.16 

Επιπρόσθετα έχει Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας σύµφωνα µε την οποία δύναται να 

υλοποιεί και να διαχειρίζεται έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της προγραµµατικής 

περιόδου 2007-2013.. Η διαχειριστική επάρκεια του ∆ήµου Κοµοτηνής επιβεβαιώθηκε από την 

αρµόδια Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τις 

κατηγορίες:  

I. Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις µε τεχνικό αντικείµενο και πιο συγκεκριµένα δηµόσια 

έργα υποδοµής και τεχνικές µελέτες. 

II.  Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών 

5.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο πέµπτο κεφάλαιο έγινε µια συνοπτική παρουσίαση του ∆ήµου Κοµοτηνής, τα χαρακτηριστικά 

και οι στόχοι των Επιχειρησιακών προγραµµάτων του, τα σηµαντικότερα ολοκληρωµένα 

προγράµµατα που υλοποίησε ο ∆ήµος τα τελευταία χρόνια καθώς και τις πιστοποιήσεις που αυτός 

διαθέτει.   

 

 

                                                 
16
Εγχειρίδιο ποιότητας ∆ήµου Κοµοτηνής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μεθοδολογία Έρευνας 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, περιγράφεται αναλυτικά η µέθοδος η οποία χρησιµοποιήθηκε για 

την συλλογή των δεδοµένων, η δειγµατοληψία, η παρουσίαση του ερωτηµατολογίου, η 

προκαταρκτική έρευνα και η διεξαγωγή της έρευνας. Συνεπώς, παρουσιάζεται όλη η διαδικασία 

συλλογής και επεξεργασίας των  δεδοµένων.  

6.2 Τρόπος διενέργειας έρευνας 

Η εργασία γενικότερα αποτελείται από το θεωρητικό µέρος και την έρευνα. Αρχικά, 

επικεντρώνεται στο θεωρητικό κοµµάτι του ερευνητικού ερωτήµατος. Στη βάση αυτή, 

συγκεντρώθηκε όλη η απαραίτητη πληροφορία για το θεωρητικό µέρος και στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου µέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Το ερωτήµατα που τέθηκαν 

στους ερωτηθέντες προέκυψαν από την θεωρητική επισκόπηση, µε απώτερο σκοπό να προκύπτει 

µία σύνδεση των δύο µερών της εργασίας, αφού βασικό χαρακτηριστικό µίας ερευνητικής 

εργασίας, είναι η εσωτερική συνοχή των τµηµάτων της. Ο αντικειµενικός σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι αρχικά η καταγραφή των προβληµάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση 

προγραµµάτων στο ∆ήµο Κοµοτηνής και στη συνέχεια η διατύπωση προτάσεων για µέτρα 

βελτίωσης των διαδικασιών παρακολούθησης και υλοποίησης έργων-δράσεων αρχικά στο ∆ήµο 

Κοµοτηνής και κατ’ επέκταση στους ελληνικούς πρωτοβάθµιους ΟΤΑ.  

Οι έρευνες πεδίου διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Οι 

ποσοτικές έρευνες έχουν ως σκοπό στην εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων για τον βαθµό ή την 

έκταση ενός ζητήµατος και για τον λόγο αυτό απαιτούν µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων και χαµηλό 

επίπεδο ανάλυσης των απαντήσεων του καθενός. Οι ποιοτικές έρευνες αποσκοπούν στην εις βάθος 

ανάλυση ενός ζητήµατος, ώστε να εξάγονται συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά, τις πηγές και 

τις αιτίες του ζητήµατος αυτού. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκε µία ποιοτικού 

χαρακτήρα έρευνα, και δόθηκε έµφαση στην ανάλυση του ζητήµατος από όλες τις σκοπιές του, 

αφού ο αντικειµενικός σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η παρουσίαση και η εξαγωγή 

γενικών συµπερασµάτων, αλλά  η σε βάθος διερεύνηση των παραγόντων και των συνθηκών που 

επιδρούν (θετικά ή αρνητικά) στη διαδικασία παρακολούθησης και υλοποίησης έργων-δράσεων 

στο ∆ήµο Κοµοτηνής. 
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 6.3 Ανάλυση ευρηµάτων ερωτηµατολογίου 

 
Το ερωτηµατολόγια χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αφορά το εσωτερικό περιβάλλον του 

∆ήµου Κοµοτηνής, η δεύτερη τους περιοριστικούς παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων από τον 

∆ήµο και η τρίτη τα µέτρα βελτίωσης στον τρόπο υλοποίησης δράσεων. Η τέταρτη ενότητα αφορά 

ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) προκειµένου να εντοπιστούν όλοι 

εκείνοι οι σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το περιβάλλον δράσης του δήµου για τον 

στρατηγικό του σχεδιασµό και κατά συνέπεια για την υλοποίηση δράσεων.  Η ανάλυση SWOT 

είναι γενικός ένα χρήσιµο εργαλείο για τον εντοπισµό προβληµάτων και για τον καθορισµό 

µελλοντικών στόχων και σκοπών.   
Το ερωτηµατολόγιο που απευθύνθηκε στους υπαλλήλους του ∆ήµου αποτελείται συνολικά από 13 

ερωτήµατα, εκ των οι 8 είναι ερωτήσεις µε χρήση κλίµακας και πέντε ερωτήµατα κλειστού τύπου, 

ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα. Από την άλλη το ερωτηµατολόγιο που απευθύνθηκε στους 

συµβούλους ανάπτυξης και στους αξιολογητές αποτελείται µόνο από τις οκτώ ερωτήσεις  µε χρήση 

κλίµακας προκειµένου να γίνει και µία σύγκριση των ευρηµάτων.  

Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αφορούν το ∆ήµο Κοµοτηνής και συγκεκριµένα την ύπαρξη ή µη 

στελεχωµένης υπηρεσίας προγραµµατισµού. Στο ∆ήµο Κοµοτηνής σύµφωνα µε τον ΟΕΥ 

υφίσταται µεν Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού το οποίο όµως δεν είναι στελεχωµένο. Οι 

όποιες δράσεις προγραµµατισµού αναπτύσσονται µέσω Ειδικών συνεργατών, Εξωτερικών 

συνεργατών και Στελέχη του ∆ήµου, παράλληλα µε τα καθήκοντα που ασκούν στα τµήµατα που 

είναι τοποθετηµένα. Η µη στελέχωση του συγκεκριµένου γραφείου θεωρείτε από όλους τους 

ερωτηθέντες ως ένας ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση προγραµµάτων, διότι δεν υπάρχει 

κάποιος να συντονίζει όλες τις υπηρεσίες από τον προγραµµατισµό µίας δράσης µέχρι την 

ολοκλήρωσή της.  

Στην τρίτη ερώτηση που τέθηκε στην έρευνα κατά πόσο η στελέχωση του ∆ήµου  Κοµοτηνή επαρκεί 

για τον όγκο των έργων που εκτελεί, τα στελέχη του ∆ήµου ισχυρίστηκαν, ότι η στελέχωση είναι 

ελάχιστη. Ιδιαίτερα επισήµανση, η οποία πραγµατοποιήθηκε από αρκετούς συµµετέχοντες (όλων των 

εµπλεκόµενων οµάδων) είναι ότι το ζήτηµα της στελέχωσης στο ∆ήµο Κοµοτηνής είναι και ποιοτικό 

και ποσοτικό, διότι λόγω των συνταξιοδοτήσεων των υπαλλήλων και της διεύρυνσης των διοικητικών 

ορίων του ∆ήµου εξαιτίας του Καλλικράτη ο αριθµός των υπαλλήλων που υπηρετεί αυτή η στιγµή είναι 

οριακός µε τα καθήκοντα που αυτός πρέπει να ασκεί. 



 

 Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο

Α και Β και ISO 9001:2008. Η

εξωτερικού συνεργάτη η διατήρησή

Επίσης η διαχειριστική επάρκεια του

Οι επόµενες πέντε ερωτήσεις 

προγραµµάτων στον ∆ήµο Κοµοτηνής

πόσο τα οριζόµενα στο πρότυπο

κατ’ επέκταση γενικότερα στους ΟΤΑ

στους ελληνικούς δήµους, µε βάση

βαθµολόγηση να είναι 2.5 από όλες

από την πραγµατικότητα των δήµων

προγραµµάτων στους ΟΤΑ γενικότερα

 Στην ερώτηση «σε ποιο βαθµό θεωρείτε

τον παραπάνω παράγοντα» και τ

του παράγοντα αυτού, µε υψηλή 
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κεφάλαιο 5.5 ο ∆ήµος Κοµοτηνής διαθέτει διαχειριστική

9001:2008. Η µεν πιστοποίηση του ISO 9001:2008 έγινε

διατήρησή του όµως γίνεται µε τους ανθρώπινους

επάρκεια του ∆ήµου έγινε µε ιδία µέσα.  

τήσεις αφορούν στους περιοριστικούς παράγοντες

Κοµοτηνής και γενικότερα στους ΟΤΑ  µε την πρώτη

πρότυπο συµφωνούν µε την πραγµατικότητα του ∆ήµου

στους ΟΤΑ Α’ βαθµού. Η συχνότητα εµφάνισης του

µε βάση την έρευνα είναι σχετικά χαµηλή, µε

από όλες τις οµάδες των ερωτηθέντων και θεωρούν

των δήµων και κατά συνέπεια να επηρεάζει ταυτόχρονα

γενικότερα.  

βαθµό θεωρείτε σηµαντικό για την ανάπτυξη ενός προτύπου

και τα στελέχη ΟΤΑ και οι αξιολογητές, αξιολόγησαν

υψηλή βαθµολόγηση περίπου 4,50.  

17%

83%

0%0%0%

Ερώτηση  3

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%

42%

25%

33%
0%

Ερώτηση 6

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

 

διαχειριστική Επάρκεια  τύπου 

έγινε µε τη συνεργασία 

ανθρώπινους πόρους του ∆ήµου. 

παράγοντες στην υλοποίηση 

την πρώτη να αφορά κατά 

∆ήµου Κοµοτηνής και 

εµφάνισης του παράγοντα αυτού 

χαµηλή µε την συνολική µέση 

θεωρούν ότι απέχει κατά πολύ 

ταυτόχρονα την υλοποίηση 

 

ενός προτύπου στους ΟΤΑ 

αξιολόγησαν την εµφάνιση 



 

Σχετικά µε την τεκµηρίωση του προτύπου

γραµµές χαρακτήρισαν την τεκµηρίωση

Ως προς το αν επέφερε αλλαγές το

∆ήµου απάντησαν ότι ελάχιστες ήταν

εφάρµοζαν στηριζόµενοι στη νοµοθεσία

Ένας ανασταλτικός παράγοντας

προβληµατική συνεργασία και

πρωτοβάθµιων ΟΤΑ α’ βαθµού. 

τόσο σε σχέση µε την συχνότητα

βαρύτητα των επιπτώσεων του, στην

συχνότητα εµφάνισης του συγκεκριµένου

συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου
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του προτύπου αν είναι απλή και κατανοητή  οι ερωτώµενοι

τεκµηρίωση απλή και κατανοητή µε µέση βαθµολόγηση

το πρότυπο ∆ιαχείρισης Έργων στην εργασία

ελάχιστες ήταν οι αλλαγές στην εργασία, διότι πολλές

νοµοθεσία.  

παράγοντας στην υλοποίηση δράσεων στους ΟΤΑ α

και ο κακός συντονισµός των υπηρεσιακών

βαθµού. Τέθηκε λοιπόν το σχετικό ερώτηµα σε όλους

συχνότητα εµφάνισης, του εν λόγω παράγοντα, όσο και

του, στην υλοποίηση δράσεων. Οι συµµετέχοντες

συγκεκριµένου παράγοντα. Τα στελέχη του δήµου

φαινοµένου, µε 3,50 και οι αξιολογητές µε 4.  

0%8%0%
17%

75%

Ερώτηση 7

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%8%

42%

17%

33%

Ερώτηση 8

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%

58%
42%

0%0%

Ερώτηση 10

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

 

οι ερωτώµενοι σε γενικές 

µολόγηση περίπου 4.  

 

εργασία τους τα στελέχη του 

πολλές διαδικασίες ήδη της 

 

ΟΤΑ α’ βαθµού, είναι η 

υπηρεσιακών µονάδων των 

όλους τους ερωτώµενους, 

όσο και σε σχέση µε την 

συµµετέχοντες κατέδειξαν υψηλή 

του δήµου αξιολόγησαν την 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

ε)Σε μεγάλο βαθμό



 

 Ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα συνεργασίας

οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου

αλληλεπιδρούν συχνά στην διάρκεια

εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισµός

αντικειµένου, οικονοµικό αρχείο

στελέχωση του Αυτοτελές Γραφείο

των υπηρεσιών. 

 Ένας επίσης ανασταλτικός παράγοντας

του ∆ηµοσίου για τις αδειοδοτήσεις

τεχνικών έργων απαιτούνται µια

παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση

βαθµολογία στα προβλήµατα συνεργασίας

στην υλοποίηση δράσεων.  

Η καθηµερινή τήρηση γραπτών

τυποποιηµένων εντύπων, οι επιτόπιοι

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων

απαιτήσεις οι ερωτώµενοι βαθµολόγησαν

αυτού στον ∆ήµο Κοµοτηνής, µε 
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πρόβληµα συνεργασίας είναι οι προβληµατικές σχέσεις

δήµου λόγω φόρτου εργασίας και των δύο υπηρεσιών

στην διάρκεια υλοποίησης µίας δράσης (για παράδειγµα

προϋπολογισµός, διαβιβάσεις και έλεγχος πιστοποιήσεων

αρχείο εγγραφών).Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω

Γραφείο Προγραµµατισµού πιθανόν να βελτίωνε τις

παράγοντας είναι τα προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ

αδειοδοτήσεις /εγκρίσεις. Για την υλοποίηση δράσεων

απαιτούνται µια σειρά από αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, 

καθυστέρηση στην έναρξη των έργων. Όλοι οι ερωτηθέντες

προβλήµατα συνεργασίας που είναι ένα σηµαντικός περιοριστικ

γραπτών διαδικασιών, τήρηση λεπτοµερών αρχείων

οι επιτόπιοι έλεγχοι, είναι ορισµένες από τις

δράσεων. Ως προς την αδυναµία προσαρµογής 

βαθµολόγησαν το συχνότητα εµφάνισης και την ένταση

µε 3 .   

8%
8%

34%
25%

25%

Ερώτηση 11α

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%0%

33%

50%

17%

Ερώτηση 11β

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

 

σχέσεις µεταξύ τεχνικής και 

δύο υπηρεσιών, οι οποίες 

παράδειγµα, απαραίτητη 

πιστοποιήσεων φυσικού 

και παραπάνω µια σωστή 

βελτίωνε τις συνεργασίες µεταξύ 

συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών 

δράσεων και κυρίως των 

εγκρίσεις, όπου πολλές φορές 

ερωτηθέντες έδωσαν υψηλή 

περιοριστικός παράγοντας 

 

λεπτοµερών αρχείων, η χρήση 

από τις απαιτήσεις των 

αρµογής στις εξειδικευµένες 

την ένταση του παράγοντα 

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

β) Ελάχιστα 

ε)Σε μεγάλο βαθμό



 

Ένας ακόµη παράγοντας που δηµιουργεί

βαθµού είναι, ότι οι υπηρεσίες 

προτάσεων, εξαιτίας της ανάθεσης

οι υπηρεσίες κληθούν να υλοποιήσουν

λεπτοµέρειες που προγραµµατίστηκαν

υπηρεσιών του οργανισµού, λόγω

τα στελέχη του ∆ήµου και οι αξιολογητές

σχετικά συχνός (λίγο πάνω από το

επίπτωσης, στην υλοποίηση προγραµµάτων

Στην επόµενη ερώτηση σχετικά

πιστοποίησης και της πραγµατικότητας

ερωτώµενων, σε σχέση µε τους ∆

και σε σχέση µε την βαρύτητα των

εµφάνισης του παράγοντα αυτού

υψηλή, µε την συνολική µέση βαθµολόγηση

διαδικασία πιστοποίησης, απέχει

ταυτόχρονα την υλοποίηση προγραµµάτων

υλοποίηση προγραµµάτων κατά

εµπειρία και εξοικείωση, µε τις

29%

34 

που δηµιουργεί προβλήµατα στην υλοποίηση δράσεων

υπηρεσίες αρκετές φορές δεν ασχολούνται µε την διαδικασία

ανάθεσης αυτής σε εξωτερικό σύµβουλο. Αυτό έχει σαν

υλοποιήσουν τις προτάσεις πολλές φορές να

προγραµµατίστηκαν. Στην ερώτηση «Εφησυχασµός και µη

λόγω της ανάθεσης της διαδικασίας σε εξωτερικούς

οι αξιολογητές έκριναν ότι ο εξεταζόµενος παράγοντας

από το µέσο της κλίµακας βαθµολόγησης), µε σηµαντική

προγραµµάτων στους δήµους. 

σχετικά µε το «Χάσµα µεταξύ των απαιτήσεων

κότητας των ελληνικών ΟΤΑ» το ερώτηµα τέθηκε

∆ήµους, τόσο σε ότι αφορά µε την συχνότητα

βαρύτητα των επιπτώσεων του περιοριστικού αυτού παράγοντα

αυτού στους ελληνικούς δήµους, µε βάση την έρευνα

µέση βαθµολόγηση να είναι 3,5. Οι περισσότεροι

απέχει κατά πολύ από την πραγµατικότητα των δήµων

προγραµµάτων. Γενικότερα ο ελληνικός δηµόσιος

κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο

µε τις διαδικασίες πιστοποίησης, δηλαδή µε τον

7%

28%

29%

29%

7%

Ερώτηση 11γ

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

25%

0%
17%

41%

17%

Ερώτηση 11δ

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

 

δράσεων στους ΟΤΑ α’ 

την διαδικασία ανάπτυξης 

έχει σαν αποτέλεσµα όταν 

φορές να µην γνωρίζουν τις 

και µη κινητοποίηση των 

εξωτερικούς συµβούλους» και 

εξεταζόµενος παράγοντας κρίθηκε ως 

µε σηµαντική βαρύτητα 

 

απαιτήσεων της διαδικασίας 

ερώτηµα τέθηκε στο σύνολο των 

συχνότητα εµφάνισης του, όσο 

αυτού παράγοντα. Η συχνότητα 

την έρευνα είναι σχετικά 

περισσότεροι θεώρησαν ότι η 

των δήµων και επηρεάζει 

ελληνικός δηµόσιος τοµέας, στην 

περίοδο παρουσίαζε µικρή 

µε τον ορισµό Υπευθύνου 

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

ε)Σε μεγάλο βαθμό



 

Συστήµατος, µε την προετοιµασία

διαθεσιµότητα των απαραίτητων

ελέγχους επιβεβαίωσης της τήρησης

Ένας επίσης περιοριστικός παράγο

προσωπικού σε ότι αφορά τη διαχείριση

εκπαίδευση του προσωπικού θα συνέβαλε

 Η αδυναµία αναδιοργάνωσης και

ένας περιοριστικός παράγοντας σύµφωνα

φάση σχεδιασµού νέων προτύπων

ενσωµάτωση στο σχεδιασµό, των

αποτελούν σήµερα τροχοπέδη στη

της ουσιαστικής συµµετοχής του ανθρώπινου

εργαλείων που αφορούν πρωτίστως

προτύπων λειτουργίας στους ΟΤΑ

καθηµερινό τρόπο λειτουργίας
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προετοιµασία των οργανικών µονάδων για τον επιτόπιο

απαραίτητων εγγράφων την ώρα της εξέτασης και µε

τήρησης εφαρµογής του συστήµατος. 

παράγοντας στην υλοποίηση έργων είναι η έ

διαχείριση έργων ο οποίος βαθµολογήθηκε αρκετά

θα συνέβαλε σηµαντικά στην υλοποίηση δράσεων

 

αναδιοργάνωσης και αλλαγής τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ α

παράγοντας σύµφωνα µε την έρευνα ο οποίος βαθµολογήθηκε

προτύπων λειτουργίας απαιτείται η καταγραφή, ανάλυση

ων αναγκών των ΟΤΑ και της αντιµετώπισης

τροχοπέδη στη καθηµερινή λειτουργία τους και η αναγνώριση

συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού των ΟΤΑ στη διαµόρφωση

πρωτίστως τη δική τους λειτουργία, Η αποτελεσµατική

στους ΟΤΑ δηλ. η  ενσωµάτωση των αλλαγών και

λειτουργίας τους προϋποθέτει τη διαχείριση της αλλαγής

8%

25%

17%
25%

25%

Ερώτηση 11ε

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%8%

34%

25%

33%

Ερώτηση 11στ

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

επιτόπιο έλεγχο, µε την 

και µε τους περιοδικούς 

 

είναι η έλλειψη εκπαίδευσης 

αρκετά υψηλά. Η συνεχής 

δράσεων. 

 

ΟΤΑ α’ βαθµού είναι άλλος 

βαθµολογήθηκε υψηλά. Κατά τη 

καταγραφή ανάλυση, διάγνωση και 

αντιµετώπισης των εµποδίων που 

αναγνώριση της κρισιµότητας 

διαµόρφωση προτύπων και 

αποτελεσµατική εφαρµογή νέων 

αλλαγών και βελτιώσεων στον 

της αλλαγής µέσα από 

ε)Σε μεγάλο βαθμό



 

συνδυασµένες ενέργειες ευαισθητοποίησης

επιµόρφωσης και συµβουλευτικής

Σχετικά µε την ακαταλληλότητα του

Έργων (ΕΛΟΤ 1429 ή µεταβατικό

στο κριτήριο αυτό µε µέση βαθµολόγηση

 

 

Οι τελευταίες δύο ερωτήσεις αφορούν

ερώτηση «Σε ποιο βαθµό θεωρείτε

αυστηρότερος έλεγχος της εφαρµογής

ερωτηθέντες έκριναν ότι ο αυστηρότερος

δράσεων. Για να είναι ουσιαστικότερος

γνωρίζει όλες τις λεπτοµέρειες υλοποίησης

                                                 
17 ΥΠΕΣ- Στρατηγικό Σχέδιο για την Προτυποποίηση
αξιοποίηση ΤΠΕ στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση
 

42%

25%
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ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού

συµβουλευτικής υποστήριξης.17  

καταλληλότητα του προτύπου πάνω στο οποίο βασίστηκε το 

µεταβατικό σύστηµα ΕΕΤΑΑ) οι ερωτώµενοι έδωσαν

βαθµολόγηση 3,50.   

ερωτήσεις αφορούν τα µέτρα βελτίωσης στον τρόπο υλοποίησης

θεωρείτε, ότι θα επέφερε βελτίωση στην υλοποίηση

εφαρµογής των οριζοµένων του προτύπου από

αυστηρότερος έλεγχος θα επέφερε ελάχιστη βελτίωση

ουσιαστικότερος ο έλεγχος από τη διοίκηση, θα πρέπει

ς υλοποίησης προγραµµάτων.   

Προτυποποίηση και Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας
Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθµού 

0%8%

25%

25%

42%

Ερώτηση 11ζ

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%

33%

25%

25%

17%

Ερώτηση 11η

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

διαβούλευσης, ενεργού συµµετοχής, 

 

βασίστηκε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

έδωσαν υψηλή βαθµολογία 

 

υλοποίησης δράσεων. Στην 

υλοποίηση δράσεων, ένας 

προτύπου από την διοίκηση» οι 

βελτίωση στην υλοποίηση 

θα πρέπει η διοίκηση να 

διαδικασιών λειτουργίας µε την 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

ε)Σε μεγάλο βαθμό



 

 

Μία άλλη πρόταση βελτίωσης στον

πρότυπο:  

            α) διαδικασίες γρήγορης διάγνωσης

β) οδηγίες για τους καθοριστικούς

υλοποίησης 

 

γ) διαβάθµιση των έργων

οµαδοποίησης, όπου η κάθε
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βελτίωσης στον τρόπο υλοποίησης δράσεων είναι οι παρακάτω

γρήγορης διάγνωσης προβληµάτων του έργου 

 

καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους

των έργων, σε µεγάλα-µεσαία-µικρά µε αντικειµενικό

η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό χειρισµό 

17%

58%

8%

17%0%

Ερώτηση 12

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

8%
17%

0%

33%

42%

Ερώτηση 13α

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

8%
17%

17%

8%

50%

Ερώτηση 13β

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

 

οι παρακάτω αναφορές στο 

κινδύνους στη  διαδικασία 

 

αντικειµενικό σύστηµα 

ε)Σε μεγάλο βαθμό



 

δ) παρουσίαση µεθοδολογικών

παραδειγµάτων 

ε) παρουσίαση επιτυχηµένων

Όλοι οι ερωτηθέντες (υπάλληλοι

αναφορές στο πρότυπο θα συνέβαλαν

υψηλότερη βαθµολογία τη διαβάθµιση

επιτυχηµένων παραδειγµάτων υλοποίησης

Η τελευταία ενότητα του ερωτηµατολογί

Opportunities, Threats) έτσι ώστε

που καλούνται να υλοποιήσουν τη

παράγοντες που καθορίζουν το περιβάλλον
38 

µεθοδολογικών εργαλείων διαχείρισης έργων µε την παρ

επιτυχηµένων παραδειγµάτων διαχείρισης έργων από άλλους

υπάλληλοι του ∆ήµου και αξιολογητές) απάντησαν ότι

υνέβαλαν θετικά στην υλοποίηση δράσεων από το

διαβάθµιση των έργων σε µεγάλα-µεσαία και µικρά

παραδειγµάτων υλοποίησης έργων από άλλους ΟΤΑ.     

ερωτηµατολογίου αφορά ανάλυση SWOT(Strengths

ώστε να καταγραφούν από τους ερωτηθέντες, οι οποίοι

υλοποιήσουν τη στρατηγική του ∆ήµου Κοµοτηνής,  όλοι εκείνοι

το περιβάλλον δράσης του δήµου για τον στρατηγικό

0%8%0%
17%

75%

Ερώτηση 13γ

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%0%8%

34%
58%

Ερώτηση 13δ

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

0%8%

25%

17%

50%

Ερώτηση 13ε

α) Καθόλου

β) Ελάχιστα 

γ) Αρκετά 

δ) Πολύ 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

 

την παράθεση οδηγιών και 

 

από άλλους ΟΤΑ 

 

απάντησαν ότι όλες οι παραπάνω 

από το ∆ήµο Κοµοτηνής µε 

µικρά και την παρουσίαση 

Strengths, Weaknesses, 

ερωτηθέντες οι οποίοι είναι και αυτοί 

όλοι εκείνοι οι σηµαντικοί 

στρατηγικό του σχεδιασµό 

ε)Σε μεγάλο βαθμό

ε)Σε μεγάλο βαθμό

ε)Σε μεγάλο βαθμό
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και κατά συνέπεια για την υλοποίηση δράσεων.  Από την έρευνα προέκυψε ότι ένα από τα δυνατά 

σηµεία του ∆ήµου Κοµοτηνής είναι η εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων και η υποστήριξη 

από την πολιτική ηγεσία. Μία από τις αδυναµίες του ∆ήµου στην υλοποίηση προγραµµάτων είναι 

οι γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Παρατηρείται συχνά τα φαινόµενο από την στιγµή 

που θα προγραµµατιστεί µία δράση µέχρι να ξεκινήσει η υλοποίησή της να περάσουν και δύο έτη 

µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Ευκαιρία για τον ∆ήµο Κοµοτηνής και για τους 

περισσότερους ∆ήµους της χώρας µας τη δεδοµένη χρονική περίοδο είναι οι χρηµατοδοτήσεις από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Άλλη µια ευκαιρία είναι οι νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού. Ως προς τους κινδύνους στην υλοποίηση προγραµµάτων 

στο ∆ήµο Κοµοτηνής, όλοι οι ερωτηθέντες συµφώνησαν στη µείωση του προσωπικού που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο ∆ήµο, κυρίως λόγο συνταξιοδότησης υπαλλήλων και µη 

αναπλήρωση των θέσεων αυτών µε νέο προσωπικό. Επίσης το ασταθές θεσµικό  πλαίσιο µε τις 

συχνές αλλαγές τα τελευταία χρόνια είναι άλλος ένας κίνδυνος στην υλοποίηση προγραµµάτων.  

6.4. Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την έρευνα 

της συγκεκριµένης εργασίας, έγινε ανάλυση του ερωτηµατολογίου και αναλυτική παρουσίαση των 

ευρηµάτων για κάθε µία ερώτηση ξεχωριστά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Κατά την υλοποίηση χρηµατοδοτούµενων δράσεων από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

συχνά δηµιουργούνται σύνθετα προβλήµατα τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την µη 

αποτελεσµατική ολοκλήρωση τους και τη µη µεγιστοποίηση στην απορρόφηση των εθνικών και 

ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων.  

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι τα εξής: 

• µη επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του ∆ήµου και ειδικότερα των υπηρεσιών 

προγραµµατισµού 

• η  προβληµατική συνεργασία και ο κακός συντονισµός των υπηρεσιακών µονάδων του 

∆ήµου 

•  τα προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου για τις αδειοδοτήσεις 

/εγκρίσεις που αφορούν την υλοποίηση δράσεων 

• έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού 

• τα οριζόµενα στα πρότυπα υλοποίησης έργων  δεν  συµφωνούν µε την πραγµατικότητα του 

∆ήµου Κοµοτηνής και κατ’ επέκταση γενικότερα των  ΟΤΑ Α’ βαθµού 

• η ανάπτυξη προτάσεων δράσεων από εξωτερικό συνεργάτη χωρίς την ταυτόχρονη 

συµµετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων  

• η αδυναµία αναδιοργάνωσης και αλλαγής τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθµού 

Οι προτάσεις βελτιστοποίησης προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που προέκυψαν 

στα πλαίσια της εργασίας αυτής  συνοψίζονται παρακάτω: 

• Ορθή σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε ουσιαστικές διαδικασίες 

διαβούλευσης µε απώτερο σκοπό τον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό ρεαλιστικών 

δράσεων 

• Ωρίµανση προτάσεων, προκειµένου να  υπάρχει άµεση ετοιµότητα, ώστε να είναι εφικτή η 

υλοποίηση τους µέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ 

• Στελέχωση του Αυτοτελούς γραφείου προγραµµατισµού µε έµπειρο προσωπικό και 

γενικότερα στελέχωση του ∆ήµου προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των χρηµατοδοτούµενων δράσεων 

• Καθιέρωση ενός ενιαίου προτύπου το οποίο θα ακολουθείται από όλους τους 

εµπλεκόµενους, στο οποίο θα έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι διαδικασίες και ενέργειες  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

1. Προβλέπεται υπηρεσία προγραµµατισµού στον οργανισµό του ∆ήµου (Ναι/Όχι) 
 

2. Αν Ναι, είναι η υπηρεσία προγραµµατισµού στελεχωµένη; Αν Όχι, µέσω ποιων 
διαδικασιών/ συνεργατών αναπτύσσονται τέτοιες δράσεις; 
(Αιρετοί, Ειδικοί συνεργάτες, Εξωτερικοί συνεργάτες, Στελέχη του ∆ήµου, άλλοι)  
 

3. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε τη στελέχωση του δήµου σας επαρκή, σε σχέση µε τον όγκο των 
έργων που αυτός διαχειρίζεται; 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Ικανοποιητικά ε) απολύτως επαρκής 
 

4. ∆ιαθέτει ο ∆ήµος Σύστηµα διαχείρισης έργων; Αν ΝΑΙ ποιο σύστηµα διαθέτει ο ∆ήµος; 
 

5. Η ανάπτυξη του Συστήµατος διαχείρισης έργων στο ∆ήµο σας έγινε µε ιδία µέσα ή µε 
εξωτερικό σύµβουλο 
 

6. Σε ποιο βαθµό τα οριζόµενα στο πρότυπο συµφωνούν µε την πραγµατικότητα του 
οργανισµού; (σε κλίµακα 1-5, από καθόλου-ιδιαίτερα σηµαντικό) 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Ικανοποιητικά ε) Συµφωνούν απολύτως 
 

7. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε σηµαντικό για την ανάπτυξη ενός προτύπου στους ΟΤΑ τον 
παραπάνω παράγοντα; (σε κλίµακα 1-5, από µηδαµινή-πολύ σηµαντική) 
 

8. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε την τεκµηρίωση του προτύπου απλή και κατανοητή; 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Ικανοποιητικά ε) Απολύτως 
 

9. Σε ποιο βαθµό, επέφερε αλλαγές το πρότυπο ∆ιαχείρισης Έργων  στην   εργασία σας; 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Επέφερε σηµαντικές αλλαγές ε) Ριζικά 
 

10. Αξιολογείστε τη συχνότητα εµφάνισης των παρακάτω παραγόντων στον ΟΤΑ, στον οποίο 
εργάζεστε και σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι εµποδίζουν την υλοποίηση δράσεων στους ΟΤΑ;  
(σε κλίµακα 1-5, από µηδαµινή-πολύ σηµαντική)  
 
α) Προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ των οργανικών µονάδων του φορέα. 
 
β) Προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου για τις αδειοδοτήσεις 
/εγκρίσεις. 
 
γ)Αδυναµία προσαρµογής στις εξειδικευµένες απαιτήσεις των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων (διαδικασίες, τυποποιηµένα έντυπα, επιθεωρήσεις)   
 
δ) Εφησυχασµός και µη κινητοποίηση των υπηρεσιών του οργανισµού, λόγω της ανάθεσης 
της διαδικασίας σε εξωτερικούς συµβούλους 
 
ε) Χάσµα µεταξύ των απαιτήσεων της διαδικασίας πιστοποίησης και της πραγµατικότητας 
των ελληνικών ΟΤΑ 
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στ) Έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού σε ότι αφορά τη διαχείριση έργων. 
 
ζ) Αδυναµία αναδιοργάνωσης και αλλαγής τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθµού 
 
η) Ακαταλληλότητα του προτύπου πάνω στο οποίο βασίστηκε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Έργων (ΕΛΟΤ 1429 ή µεταβατικό σύστηµα ΕΕΤΑΑ) 
 

11. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε, ότι θα επέφερε βελτίωση στην υλοποίηση δράσεων, ένας 
αυστηρότερος έλεγχος της εφαρµογής των οριζοµένων του προτύπου από την διοίκηση; (σε 
κλίµακα 1-5, από καθόλου –σε πολύ µεγάλο βαθµό) 
 

12. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι ένα πρότυπο στους δήµους θα συνέβαλε σηµαντικά στην 
υλοποίηση δράσεων στους ΟΤΑ, αν υπήρχαν στο πρότυπο, αναφορές για:  

            (σε κλίµακα 1-5, από καθόλου –σε πολύ µεγάλο βαθµό) 
α) διαδικασίες γρήγορης διάγνωσης προβληµάτων του έργου 
 
β) οδηγίες για τους καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους στη  διαδικασία 
υλοποίησης 
 
γ) διαβάθµιση των έργων, σε µεγάλα-µεσαία-µικρά µε αντικειµενικό σύστηµα 
οµαδοποίησης, όπου η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό χειρισµό 
 
δ) παρουσίαση µεθοδολογικών εργαλείων διαχείρισης έργων µε την παράθεση οδηγιών και 
παραδειγµάτων; 
 
ε) παρουσίαση επιτυχηµένων παραδειγµάτων διαχείρισης έργων από άλλους ΟΤΑ; 
 

13.  Σηµειώσετε τα δυνατά σηµεία, τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους ως προς την 
υλοποίηση δράσεων στον ∆ήµο σας : (σηµειώστε µε √ ) 
 
α) ∆υνατά σηµεία : 1.  Εξειδικευµένο προσωπικό 
          2. Εµπειρία στην υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων 
                     3. Υποστήριξη από την πολιτική ηγεσία 
          4. Ύπαρξη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
β) Αδυναµίες :         1. Ελλείψεις στην πληροφόρηση 
          2. Ανεπάρκεια πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
          3. Επικαλύψεις αρµοδιοτήτων 

4. Ανεπαρκής σύνδεση ιδρυµάτων τριτοβάθµιας µε τις τοπικές     
ανάγκες 
5. Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες 

           γ) Ευκαιρίες:            1. Χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
           2. Νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις 

3. Νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου 
δυναµικού 
4. Αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση της Χώρας 

 δ) Κίνδυνοι:         1. Χρονική υστέρηση στην εκµετάλλευση διαθέσιµων πόρων 
           2. Μη ύπαρξη συστήµατος ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
           3. Ασταθές θεσµικό πλαίσιο 
           4. Μειώσεις θέσεων εργασίας 
           5. Πιέσεις και παρεµβάσεις πολιτικών φορέων και παραγόντων  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

1. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε τη στελέχωση του δήµου Κοµοτηνής επαρκή, σε σχέση µε τον όγκο 
των έργων που αυτός διαχειρίζεται; 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Ικανοποιητικά ε) απολύτως επαρκής 
 

2. ∆ιαθέτει ο ∆ήµος Σύστηµα διαχείρισης έργων; Αν ΝΑΙ ποιο σύστηµα διαθέτει ο ∆ήµος; 
 

3. Σε ποιο βαθµό τα οριζόµενα στο πρότυπο συµφωνούν µε την πραγµατικότητα του 
οργανισµού; (σε κλίµακα 1-5, από καθόλου-ιδιαίτερα σηµαντικό) 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Ικανοποιητικά ε) Συµφωνούν απολύτως 
 

4. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε σηµαντικό για την ανάπτυξη ενός προτύπου στους ΟΤΑ τον 
παραπάνω παράγοντα; (σε κλίµακα 1-5, από µηδαµινή-πολύ σηµαντική) 
 

5. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε την τεκµηρίωση του προτύπου απλή και κατανοητή; 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Ικανοποιητικά ε) Απολύτως 
 

6. Σε ποιο βαθµό, επέφερε αλλαγές το πρότυπο ∆ιαχείρισης Έργων  στους ∆ήµους σας; 
α) Καθόλου β) Ελάχιστα γ) Αρκετά δ) Επέφερε σηµαντικές αλλαγές ε) Ριζικά 
 

7. Αξιολογείστε τη συχνότητα εµφάνισης των παρακάτω παραγόντων στους ΟΤΑ, και σε ποιο 
βαθµό θεωρείτε ότι εµποδίζουν την υλοποίηση δράσεων στους ΟΤΑ;  (σε κλίµακα 1-5, από 
µηδαµινή-πολύ σηµαντική)  
 
α) Προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ των οργανικών µονάδων του φορέα. 
 
β) Προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου για τις αδειοδοτήσεις 
/εγκρίσεις. 
 
γ)Αδυναµία προσαρµογής στις εξειδικευµένες απαιτήσεις των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων (διαδικασίες, τυποποιηµένα έντυπα, επιθεωρήσεις)   
 
δ) Εφησυχασµός και µη κινητοποίηση των υπηρεσιών του οργανισµού, λόγω της ανάθεσης 
της διαδικασίας σε εξωτερικούς συµβούλους 
 
ε) Χάσµα µεταξύ των απαιτήσεων της διαδικασίας πιστοποίησης και της πραγµατικότητας 
των ελληνικών ΟΤΑ 
 
στ) Έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού σε ότι αφορά τη διαχείριση έργων. 
 
ζ) Αδυναµία αναδιοργάνωσης και αλλαγής τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθµού 
 
η) Ακαταλληλότητα του προτύπου πάνω στο οποίο βασίστηκε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Έργων (ΕΛΟΤ 1429 ή µεταβατικό σύστηµα ΕΕΤΑΑ) 
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8. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε, ότι θα επέφερε βελτίωση στην υλοποίηση δράσεων, ένας 
αυστηρότερος έλεγχος της εφαρµογής των οριζοµένων του προτύπου από την διοίκηση; (σε 
κλίµακα 1-5, από καθόλου –σε πολύ µεγάλο βαθµό) 
 

9. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι ένα πρότυπο στους δήµους θα συνέβαλε σηµαντικά στην 
υλοποίηση δράσεων στους ΟΤΑ, αν υπήρχαν στο πρότυπο, αναφορές για:  

            (σε κλίµακα 1-5, από καθόλου –σε πολύ µεγάλο βαθµό) 
α) διαδικασίες γρήγορης διάγνωσης προβληµάτων του έργου 
 
β) οδηγίες για τους καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους στη  διαδικασία 
υλοποίησης 
 
γ) διαβάθµιση των έργων, σε µεγάλα-µεσαία-µικρά µε αντικειµενικό σύστηµα 
οµαδοποίησης, όπου η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό χειρισµό 
 
δ) παρουσίαση µεθοδολογικών εργαλείων διαχείρισης έργων µε την παράθεση οδηγιών και 
παραδειγµάτων; 
 
ε) παρουσίαση επιτυχηµένων παραδειγµάτων διαχείρισης έργων από άλλους ΟΤΑ; 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ελληνόγλωσση 
 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Κοµοτηνής 2012-2014 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Κοµοτηνής 2015-2019 

• Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Κοµοτηνής 

• Εγχειρίδιο ποιότητας ∆ήµου Κοµοτηνής 

• Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

• Οδηγός για την εκτίµηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

• ΥΠΕΣ- Στρατηγικό Σχέδιο για την Προτυποποίηση και Απλούστευση των 
διαδικασιών λειτουργίας µε την αξιοποίηση ΤΠΕ στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ 
και Β΄ βαθµού 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 2014-2020 

• ΥΠΕΣ- Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του Νόµου Καλλικράτη 
 

Νοµοθεσία 
• Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 550/1-2-2008 

• Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 550/1-2-2008 

• Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», άρθρο 
205 περί του χρόνου κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των δήµων 

• Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

• Απόφαση Υπουργείο  Εσωτερικών 41179/23-10-2014 

• Νόµος 3614/2007, «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 
Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007−2013»  

• Νόµος 3840/2010, «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» 

• Ν.  4314/2014-«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020»  

Ιστοσελίδες  
 

• http://www.mentoring.com.gr/ 

• https://www.espa.gr/ 

• http://www.skepsis.net.gr/wp-content/uploads/2015/12/eparkia.pdf 

• http://www.elot.gr/464_ell_html.aspx 

• https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 

• http://www.eydamth.gr/2014-02-12-12-02-26.html 

 
 


