
 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ  ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ  ΔΠΗΣΖΜΧΝ  ΓΗΟΗΚΖΖ  ΚΑΗ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΤΓΧΝ 

«ΟΡΓΑΝΧΖ  ΚΑΗ  ΓΗΟΗΚΖΖ  ΓΖΜΟΗΧΝ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : « Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Οξγαληζκώλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε : 

Η πεξίπηωζε ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο » 

 

 

Δξγαζία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ακηψηε  Κσλζηαληίλνπ   

(A.M. : mapm 10035) 

 

 

 

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα : Πέηξνπ Αλαζηαζία 

Δπηηξνπή :  

 

Σρίπολη Φεβρουάριοσ 2012 



 

 σελ. - 2 - 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 

ΧΟΛΘ  ΕΠΙΣΘΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΘΘ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΤΔΩΝ 

«ΟΡΓΑΝΩΘ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΘΘ  ΔΘΜΟΙΩΝ  ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 

ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ : « Επιχειρηςιακά Προγράμματα Οργανιςμών Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ 

(Ο.Σ.Α.) και η ςυμβολή τουσ ςτην Βιώςιμη Ανάπτυξη :  

Θ περίπτωςη του Δήμου Ανατολικήσ Μάνησ » 

 

Εργαςία του μεταπτυχιακοφ φοιτητή αμιώτη  Κωνςταντίνου   

(A.M. : mapm 10035) 

 

Επιβλζπουςα Καθηγήτρια : Πζτρου Αναςταςία  

Επιτροπή :  

 

Σρίπολη Φεβρουάριοσ 2012 

 

  



 

 σελ. - 3 - 

«Αλ κηα πνιηηεία βξίζθεηαη, ζην ζύλνιν ηεο ζε αθκή εμππεξεηεί πνιύ θαιύηεξα ηνπο 

πνιίηεο, παξά όηαλ νη πνιίηεο επηηύρνπλ ν θαζέλαο, αιιά ε πνιηηεία ζην ζύλνιν ηεο 

δπζηπρεί…….» 

ΠΔΡΗΚΛΖ 

  



 

 σελ. - 4 - 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Οη επξείεο θαη ηαρχηαηεο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ Διιεληθφ Γεκφζην Σνκέα θαη νη λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ επίπεδν, αλαδεηθλχνπλ θαη εληζρχνπλ  ηνλ 

ξφιν θαη ηελ ζπκβνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη νδεγνχλ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο Ο.Σ.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζε λέεο πξνθιήζεηο, λα 

επηιχζνπλ θξίζηκα πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηήζνπλ επθαηξίεο.  

Ο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ελζσκάησζε ηηο δχν βαζηθέο αξρέο  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ αξρή ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη ηελ αξρή ηεο 

«επηθνπξηθφηεηαο» θαη ζεζκνζεηήζεθε ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηεηξαεηψλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηνλ λφκν Ν.3852/2010 Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-«Καιιηθξάηεο» ελίζρπζε ηνλ ζεζκφ απηφ θαη ηνλ έθαλε 

ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Γήκν θαη επέθηεηλε ηνλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ απφ 

ηέζζεξα ζε πέληε έηε. Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ηνπηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπ φξακα θαη ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θάζε Γήκνπ θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. θνπφο απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηνλ 

ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ.  
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ABSTRACT 

 

The rapid changes in the Greek public sector and the new environment that is 

formulated in European and National level, enforces the role of Local Government in 

creating development. Therefore the need for the local communities to respond to the 

new challenges and deal with critical issues by benefiting from new opportunities is 

vital. Towards this direction and in compliance with the two basic principles of the 

European Union –those of partnership and subsidiarity- the Municipalities and 

Communities Code enacts the requirement for the Municipalities to create a four - 

year Operational Program. The new architecture of Local Government enforced this 

statute by making it obligatory for all the Municipalities of the country and by 

prolonging the mid-term planning from four to five years. According to the existing 

bibliography, Operational Programs are an important tool for the Local Government, 

in order to achieve sustainable local growth. The Operational Programs include the 

vision of the Municipalities their development objectives and their plan for 

implementation. The aim of the present thesis is to point the importance of the  

operational programs to the process of local development.    
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Οη ηαρχηαηεο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε 

Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ επίπεδν, εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

αλάπηπμε θαη θαινχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο Ο.Σ.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζε λέεο 

πξνθιήζεηο, λα επηιχζνπλ θξίζηκα πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηαζέζηκεο 

επθαηξίεο. 

Σν 1988 κε ηελ αλακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο εηζάγεηαη ν 

πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο θαη αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα πνιπεηή 

πξνγξάκκαηα. ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε μεθίλεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Ν.1622/1986 πεξί Γεκνθξαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Σ.Α.Π.). Όκσο ν 

ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ απέηπρε. Όκσο ε πξνζπάζεηα 

γηα πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε δελ ζηακάηεζε θαη 

ππνζηεξίδεηαη ζηνλ Δπξσπατθφ θαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν.  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη επζπγξακκηζκέλνο κε ηηο δχν βαζηθέο αξρέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ αξρή ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη ηελ αξρή ηεο 

«επηθνπξηθφηεηαο», ν λένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζεζκνζέηεζε ηελ 

ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηεηξαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Σα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα απνηεινχλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνπ έρνπλ ζηελ 

δηάζεζε ηνπο νη Ο.Σ.Α. πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θάζε ζχγρξνλνπ Γήκνπ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο.  

Με ηνλ λέν Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ην 2006, θαζνξίζηεθε φηη νη Γήκνη άλσ 

ησλ 10.000 θαηνίθσλ ππνρξενχληαη λα έρνπλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ θαη λα 

ζπληάμνπλ ηεηξαεηή Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Με ηνλ λφκν Ν.3852/2010 

«Καιιηθξάηεο» ε ζχληαμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή, ε δε πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ παξαηείλεηαη απφ ηέζζεξα ζε πέληε 

έηε.  
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θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ελδνγελνχο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ κηθξήο θιίκαθαο 

δξάζεσλ θαη κεζφδσλ. Με αθεηεξία ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

αλαιπζεί ν ζεζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, λα επηβεβαησζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ ζχγρξνλε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ βαζκφ πξνζαξκνγήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα λέα 

δεδνκέλα. 

Σν 1988 κε ηελ αλακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο εηζάγεηαη ν 

Πνιπεηήο Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηακνξθψλνληαη ηα αληίζηνηρα πνιπεηή 

πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο πεξηφδνπο 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηελ αξρή θάζε Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, ηίζεηαη έλαο θαηλνχξηνο πξνγξακκαηηθφο 

ζηφρνο, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ θαη 

αλακνξθψλνληαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ. Δληφο ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ θαηαλέκνληαη νη πφξνη θαη 

δηακνξθψλεηαη ε πνιηηηθή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Σν ζχζηεκα απηφ, κε 

φινπο ηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ επήιζαλ, ηζρχεη έσο ζήκεξα. Με πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο, νη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηεξίδνληαη ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Έηζη, εηζάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ δεκνζηψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ θαηεπζχλνληαη νη πφξνη (Δζληθνί θαη 

Κνηλνηηθνί) ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, κέζα ζε έλα απζηεξφ πιαίζην ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 
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ΚΟΠΟ  

Ζ ηειηθή εξγαζία «Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε : Ζ πεξίπησζε 

ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο» έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ Ο.Σ.Α. 

ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο ζχληαμεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

θαζψο θαη ε κειέηε ηνπ λένπ εξγαιείνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, 

δειαδή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

εμεηάδνληαη σο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηα δηέπεη θαη σο πξνο ηελ έσο ηψξα 

(Ηαλνπάξηνο 2012) πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή, ηδίσο κέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο 

ηνπ Δ.Π. Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

 

ΣΟΥΟ 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο απνηειεί ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α.. Ζ εξγαζία επηρεηξεί λα νξίζεη κε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα ην πεδίν ησλ Δ.Π., βνεζψληαο παξάιιεια ζηνλ 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ επηινγή ησλ ζηφρσλ έγηλε θπξίσο βάζεη ηεο ζαθήλεηάο ηνπο, 

ηεο εθηθηφηεηάο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

 

ΜΔΑ 

Ζ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηελ αλαδήηεζε πξσηνγελψλ 

πεγψλ (ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζεζκηθφ πιαίζην, άηππεο ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε  

ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηνπ 

νπνίνπ είκαη ζηέιερνο, κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Δ.Π. Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) αιιά θαη ζε πεξηνξηζκέλε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία (βηβιία, 

άξζξα, δηαδηθηπαθέο πεγέο), θπξίσο φζνλ αθνξά ζην θαζαξά ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο κειέηεο 

είλαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ε κειέηε πεξίπησζεο.  

Κπξίαξρα θξηηήξηα επηινγήο κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο απνηέιεζαλ ε πξφζβαζε ζε πξσηνγελέο πιηθφ θαη βηβιηνγξαθία, ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα πνξίζκαηα θαη νη 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ζπλεξγαζία κε ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα. 

Θέινληαο λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ζεζκφ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, αλαιχζεθε (κε ηελ βνήζεηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ) ε έλλνηα ηεο 

ελδνγελνχο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, νη βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, 

θαζψο θαη ν ζεζκφο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Ά 

βαζκνχ, φπσο ηζρχεη κέζα απφ ηελ ηξέρνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία. 

ηνρεχνληαο ζε κηα νιηζηηθή, ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία απνηειεί κηα ηδαληθή 

κεζνδνινγία πνπ αλαδεηθλχεη κε ιεπηνκέξεηα ηα θαίξηα δεηήκαηα απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ. Χο 

κειέηε πεξίπησζεο επηιέρζεθε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο, δηφηη εξγάδνκαη ζην ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα, ε εξγαζία εληάζζεηαη ηειηθά ζηηο πεξηγξαθηθέο έξεπλεο ή αιιηψο έξεπλεο 

πεδίνπ (Αθξίβνο, Ρνπκπάλεο θαη Φαξφπνπινο, 2009). ηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε 

πξσηνγελνχο πιηθνχ θαη ηδίσο ζηε κειέηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζε άηππεο 

ζπλεληεχμεηο θαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγνληαη ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία δηαηξέρνπλ ην 

ζψκα ηεο εξγαζίαο: 

- Πνηά είλαη ε λνκφηππε ηππηθή δνκή θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο; 

- Πνηά είλαη ε ζεκαζία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 

ζηελ βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε; 

- Πφζν ζπκβαδίδεη ν ζεζκφο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηελ 
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Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε;  

 

ΤΠΟΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ  

Ζ επηινγή ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ππαγνξεχεη απηφκαηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο (Αθξίβνο, 

Ρνπκπάλεο θαη Φαξόπνπινο, 2009).  

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εμήο:  

- πκβάιινπλ ηα ηεηξαεηή Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχλ νη Ο.Σ.Α. α΄ 

βαζκνχ ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ Γήκσλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο πνπ νη ίδηνη νη Γήκνη ζέηνπλ; 

ηελ ππφζεζε απηή σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζεσξνχληαη ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ησλ Γήκσλ, ελψ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή δχλαηαη λα ζεσξεζεί ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ησλ Γήκσλ. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο απηήο, αλ θαη επηβεβιεκέλε, δελ είλαη εχθνιν λα 

επηηεπρζεί, ιφγσ ηεο κηθξήο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ησλ Δ.Π. ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηεο ζπλαθνχο έιιεηςεο ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Χζηφζν ζεσξείηαη 

εθηθηή ε έζησ θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

  

ΓΟΜΗ 

Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Σν πξψην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο 

ζηελ Διιάδα, εμεηάδνληαο ηελ ζπληαγκαηηθή θαη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο, ηελ 

απηνηέιεηά ηεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην απνηππψλεηαη ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ζηελ ελδνγελή βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ηηο Δπξσπατθέο Δπηηαγέο, φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη απφ ηεο αξρέο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

Σέινο, ην ηξίην θεθάιαην εμεηδηθεχεηαη ζηνλ ζεζκφ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαζψο θαη 

ηελ νξζή δηαδηθαζία θαηάξηηζήο ηνπο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο επηθεληξψλεηαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ 
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Αλαηνιηθήο Μάλεο, φπνπ ζην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ Ο.Σ.Α σο 

νξγαληζκνχ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειεί αλάιπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 2012 - 

2014 ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο αθνινπζψληαο βήκα πξνο βήκα ηελ δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ηνπ θαη θαηαγξάθνληαο ην φξακα θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο φπσο 

απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ δεκνηηθή αξρή. 

Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο 

απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ην παξάξηεκα 

κε ζηνηρεία ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. 
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1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ. ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΡΦΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ ζεζκνύ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Απφ ηνλ 6
ν
 π.Υ. αηψλα, ν Κιεηζζέλεο δεκηνχξγεζε ηνπο πξψηνπο 100 δήκνπο ζηελ 

ηζηνξία, ρσξίδνληαο ηνπο Αζελαίνπο ζε δέθα θπιέο κε δέθα δήκνπο ε θαζεκία, κέρξη 

ηνλ πξφζθαην λφκν «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη δηαλχζεη πάξα 

πνιιά βήκαηα. Λίγν κεηά ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε, ην 1822 ςεθίδεηαη ην πξψην 

νπζηαζηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κε ηελ δηαίξεζε ηεο ρψξαο 

ζε 28 επαξρίεο, ζε ππνεπαξρίεο θαη ζε θνηλφηεηεο. Σν 1828 ν Η. Καπνδίζηξηαο έζεζε 

ηα ζεκέιηα ελφο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Ζ ρψξα δηαηξέζεθε ζε 

ηκήκαηα, ζηα νπνία ηέζεθαλ επηθεθαιείο  επίηξνπνη, θαη θάζε ηκήκα δηαηξέζεθε ζε 

επαξρίεο πνπ απνηεινχληαλ απφ πφιεηο, θσκνπφιεηο θαη ρσξηά. Σν 1833 ν λφκνο ηεο 

Αληηβαζηιείαο «Πεξί ζπζηάζεσο ησλ Γήκσλ» δηαθξίλεη ηνπο δήκνπο ζε ηξείο 

θαηεγνξίεο (δήκνη κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, δήκνη κε πιεζπζκφ 

2.000-10.000 θαηνίθνπο θαη δήκνη κε πιεζπζκφ κέρξη 2.000 θάηνηθνπο).  Με ην λφκν 

απηφ εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο δεκαξρίαο. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε 

άκεζε ςεθνθνξία θαη έρνπλ ελλεαεηή ζεηεία. ηνπο Γήκνπο κε πιεζπζκφ κέρξη 

10.000 θαηνίθνπο ν δήκαξρνο δηνξηδφηαλ απφ ηνλ βαζηιηά ελψ ζηνπο δήκνπο κε 

πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ  10.000 θαηνίθσλ απφ ηνλ πιεξεμνχζην λνκάξρε. Με 

απηφ ηνλ λφκν ε ρψξα είρε 750 δήκνπο. Με ην χληαγκα ηνπ 1864 ζεζπίζηεθε ε 

άκεζε εθινγή ησλ δεκάξρσλ. ην λφκν ηνπ 1912 «Πεξί ζπζηάζεσλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ» επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο Απηνδηνίθεζεο. Οη 

πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ή πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ έγηλαλ 

δήκνη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ήηαλ κεγαιχηεξνο ησλ 

6.000. Δπί επνρήο Βεληδέινπ δεκηνπξγνχληαη θαη νη 14 λνκνί κε 27 ππνδηαηξέζεηο. Σν 

1927 ζην χληαγκα πξνβιέπνληαη δχν βαζκνί απηνδηνίθεζεο, δηαηξψληαο ηελ ρψξα 

ζε πεξηθέξεηεο θαη νξίδνληαο σο πξψην βαζκφ ηηο θνηλφηεηεο.  Οθηψ ρξφληα αξγφηεξα 

ζα επαλέιζεη ην θαζεζηψο ηνπ λφκνπ ηνπ 1912 κε ηηο ρηιηάδεο δηάζπαξηεο θνηλφηεηεο. 

Ο Η. Μεηαμάο ην 1938 κε λφκν θαζνξίδεη νξηζκέλεο λνκαξρηαθέο αξκνδηφηεηεο. 

Αθνινπζεί ην χληαγκα ηνπ 1952, κε ην νπνίν δελ επέξρνληαη ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο. Ο πξψηνο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο ζπληάρζεθε ην 1954, 

ελψ κε ην χληαγκα ηνπ 1975 επαλαθαζνξίδνληαη νη βαζκνί απηνδηνίθεζεο, ν πξψηνο 

βαζκφο είλαη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο. Οη πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πξηλ απφ ηνλ «Καπνδίζηξηα» ήηαλ αξθεηέο. ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ην 1912 έσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ν αξηζκφο ησλ θνηλνηήησλ παξέκεηλε ζρεδφλ 

ν ίδηνο. Σν 1939 ήηαλ 5.582, ην 1953 ήηαλ 5.639 θαη ην 1986 ππήξραλ 5.697 

θνηλφηεηεο. Γηα λα κεησζεί απηφο ν κεγάινο αξηζκφο θνηλνηήησλ θαη δήκσλ, γηα 

πξψηε θνξά ην 1984 ζεζπίδνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα εζεινχζηεο ζπλελψζεηο. Με 

ηνλ ίδην λφκν δεκηνπξγνχληαη θαη 572 αλαπηπμηαθνί ζχλδεζκνη. Σν 1986 κε λέν λφκν 

θαζηεξψλνληαη 1.116 γεσγξαθηθέο ελφηεηεο δήκσλ θαη πξνβιέπνληαη αθφκε πην 
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ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα εζεινχζηεο ζπλελψζεηο. Ζ ππνρξεσηηθή ζπλέλσζε 

πξνβιέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 3/5 ησλ δήκσλ κηαο γεσγξαθηθήο 

ελφηεηαο, ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ θαη ζην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, επηζπκνχζαλ λα 

ζπλελσζνχλ, νπφηε ε επηινγή απηή ήηαλ αλαγθαζηηθή θαη γηα ηα ππφινηπα 2/5 ησλ 

δήκσλ. Παξά ηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ήηαλ απνγνεηεπηηθή, θαζψο ιηγφηεξνη απφ 400 δήκνπο 

θαη θνηλφηεηεο απφ ηνπο 5.775 ζπλνιηθά αμηνπνίεζαλ ην θίλεηξν ησλ ζπλελψζεσλ. 

Μηα θαηλνηνκία ην 1994, κε ην λφκν γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο, 

ήηαλ ε ζπγθξφηεζε 492 ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο. Σα ζπκβνχιηα πεξηνρήο ήηαλ 

ζχλδεζκνη δήκσλ θαη θνηλνηήησλ κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πφινο έιμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ φιεο ηεο πεξηνρήο θαη λα ζπκβάιινπλ ψζηε ζηαδηαθά λα 

πξνρσξήζνπλ νη εζεινληηθέο ζπλελψζεηο. Οχηε απηή ε πξνζπάζεηα απέδσζε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Χο απνηέιεζκα ε ρψξα καο εμαθνινπζνχζε ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990 λα έρεη 5.318 θνηλφηεηεο θαη 457 δήκνπο. Απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο πνζνζηφ 94% είρε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη 

αληηζηνηρνχζε κφιηο ζην 31% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Απφ απηνχο πνζνζηφ 64% 

ήηαλ Ο.Σ.Α. κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 510 θαηνίθνπο, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο δελ απνηεινχζαλ εληαίεο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, αθνχ 

δηαηξνχληαλ ζε 12.315 νηθηζκνχο.  Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καπνδίζηξηα», 

ην 1997, εηζήγαγε ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπλελψζεσλ θαη κεηά απφ 

ηζρπξέο αληηδξάζεηο νδήγεζε ζε 914 δήκνπο θαη 120 θνηλφηεηεο. Με ηνλ λ. 

3845/2010 «Καιιηθξάηεο» πξαγκαηνπνηήζεθε ππνρξεσηηθή ζπλέλσζε θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ 325 λένη δήκνη  (Δπηζεψξεζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (2010)/ 

Σεχρνο 126).       
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1.2    Ο ζεζκόο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

1.2.1    Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  

Ζ πνιπκνξθία θαη νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαη λα επηιχζεη έλα θξάηνο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληψλ εμεγνχλ ηελ αλάγθε πξνζθπγήο ηεο 

έλλνκεο ηάμεο ζην ζεζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο. Λφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο λα γλσξίδεη ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, νη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη ε 

πνιηηηθή επζχλε δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κεηαβηβάδεηαη ζηηο ίδηεο. 

Ο φξνο Γηνίθεζε δηαθξίλεηαη ζε Γεκφζηα (Πνιηηηθή θαη ηξαηησηηθή), θαη ζε 

Ηδησηηθή. Γηα ηελ δεκφζηα πνιηηηθή δηνίθεζε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«Γεκφζηα Γηνίθεζε» (administration), ελψ ζπλήζσο γηα ηελ ηδησηηθή ρξεζηκνπνηείηαη 

ν ηαπηφζεκνο αγγιηθφο φξνο ηνπ „management‟. Με ηνλ φξν Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ραξαθηεξίδεηαη γεληθά ην ζχλνιν κέζσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο ησλ πνιηηψλ (Σζάηζνο, 1999). Ζ δεκφζηα δηνίθεζε κηαο ρψξαο 

απνηειεί κέξνο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο θαη εηδηθφηεξα ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο.  

Απνθέληξσζε είλαη ε κεηαβίβαζε απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ην θέληξν ζηελ 

πεξηθέξεηα, είηε κε ηε κεηαβίβαζε ηνπο κε λφκν ζηηο κνλάδεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ζηνπο ινηπνχο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο εηδηθήο αξκνδηφηεηαο, είηε κε 

ηελ απνζπγθέληξσζε, δειαδή ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηα πεξηθεξεηαθά 

θξαηηθά φξγαλα γηα ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα ηνπηθήο ζεκαζίαο (Σζάηζνο, 

1999, ζει. 16).  

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ν θαηεμνρήλ θνξέαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ακεζφηεξα 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δίλαη ν θνξέαο πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη ν θνξέαο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κηαο θαη ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε είλαη ε αξκνδηφηεξε πνιηηηθή βαζκίδα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ (Π. Μαΐζηξνο, 2000).   

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ε απηνηειήο άζθεζε ηνπηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ 

έλα εδαθηθφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ (ιανχ) θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. 

χκθσλα θαη κε ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδνο πξνθχπηνπλ πέληε 

νπζηαζηηθά ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα εμήο :   
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1. Ύπαξμε νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο εδαθηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, 2. Άκεζε εθινγή ησλ νξγάλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 3. 

Απηνηέιεηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 4. Κξαηηθή επνπηεία, 5. 

Γηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(Μπεζίια-Βήθα Δ., 2004).  

Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαπηπμηαθή απνζηνιή ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαζηεξψλεη γεληθή αξκνδηφηεηα ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο σο πξνο φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο κε ηξφπν ψζηε λα παξαθνινπζεί 

ηηο εμειίμεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Οη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο, αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, 

ηεο νπνίαο νη δξάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο θαηαηάζζνληαη ζε 3 δηαθξηηνχο αιιά θαη 

αιιεινεκπιεθφκελνπο κεηαμχ ηνπο ηνκείο : 

 α) Σν δεκφζην ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ην ππφ ηελ ζηελή έλλνηα θξάηνο 

(θπβέξλεζε-θξαηηθή δηνίθεζε) φζν θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη Ο.Σ.Α.- νη Οξγαληζκνί 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ειεγρφκελνη απφ ην θξάηνο-δεκφζηεο επηρεηξήζεηο),  

β) Σνλ ηνκέα ηεο «ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο» (επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη ζηα πιαίζηα θαη θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο) 

θαη γ) Σνλ θνηλσληθφ ηνκέα ή ηνκέα ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ζπιινγηθνχο θνξείο φπσο ζπλεηαηξηζκνί, 

επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, ηνπηθνί ζχιινγνη ή άιιεο κνξθέο ζπιινγηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ κε θνηλσληθφ ζηφρν (Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, 2002).  

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θνηλσληθφο ζεζκφο δηφηη κε ηελ 

δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο επηηειεί πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή θαη έθθξαζε ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο, κέζσ ησλ    απηνδηνηθεηηθψλ 

ζεζκψλ θαη δξάζεσλ. 

Κάζε ζχγρξνλν απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνηθήζεσο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θάπνηεο 

αξρέο φπσο : ε αξρή ηεο ελφηεηαο ηεο δηνηθήζεσο, δειαδή ε ελφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη 

ηεο θαηεπζχλζεσο ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ 

αξρή ηνπ νξζνινγηζκνχ θαηακεξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, ε αξρή ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ζηφρσλ θαη 

νξγαλψζεσο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ην κέγεζνο θάζε νξγαλσηηθήο 

δηάξζξσζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη. 
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  Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε νπνία θαζηεξψλεηαη θαη σο  ζεζκηθή ππνρξέσζε ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. απφ ηελ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, φηη φιεο 

νη αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα αζθνχληαη απφ κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πην θνληά ζηνλ πνιίηε. Σν θξάηνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ κέζα λα επηθνπξεί ηηο 

κνλάδεο απηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο απνζηνιήο ηνπο (Φαλαξηψηεο 

Π., 1999). 

Ζ αξρή ηεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο κε ηελ νπνία ζεζκνζεηνχληαη νη πφξνη θαη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ. ε απηή ηελ αξρή 

ζπκππθλψλεηαη ε θξνληίδα ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ βησζηκφηεηα πξνγξακκάησλ ή 

δξάζεσλ.  

Ζ αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, ε ζπλαίλεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ είλαη 

αζθαιψο κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ. Καλέλα 

κέηξν πνιηηηθήο, δελ είλαη δπλαηφ λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ, ζην πιαίζην ηεο 

δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο, ρσξίο ηελ απνδνρή απφ εθείλνπο πξνο ηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη θαη ησλ νπνίσλ πξνζδνθίεο πξννξίδνληαη λα ηθαλνπνηήζεη.  

Ζ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο αληηπξνζψπεπζεο, 

ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ πξέπεη λα είλαη ε ζπγθξφηεζε Ο.Σ.Α. ηθαλψλ 

λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζην ρψξν ηνπο θαη ηθαλψλ 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο βάζεη ζχγρξνλσλ κνξθψλ δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο.  

Ζ αξρή ηεο ελδνδεκνηηθήο αλαπηπμηαθήο ηζνξξνπίαο: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ν ζπγθεξαζκφο θαη ηαπηφρξνλα ε εγγχεζε έθθξαζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θάζε Ο.Σ.Α., ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ, αθφκε 

θαη ηηο δηαθνξέο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηνπο. 

Δπίζεο ε κε νξζνινγηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζε ελφο ειαρηζηνπ νξίνπ έξγσλ ζηνπο 

νηθηζκνχο ηνπ δήκνπ. 

Ζ αξρή ηεο εγγπεκέλεο αληηπξνζψπεπζεο: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηνρπξψλεηαη ε 

αξρή ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο αληηπξνζψπεπζεο ζε ζπιινγηθά φξγαλα ιήςεο 

απνθάζεσλ ή γλσκνδνηηθά φξγαλα.  

Ζ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ δηεπθνιχλζεσλ ησλ θαηνίθσλ κηθξψλ ρσξηψλ : Ζ 

βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα κηθξά θαη 

ζρεδφλ άδεηα ρσξηά ηεο ππαίζξνπ θαη ε αλάγθε λα παξακείλεη ην παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ ζε απηά, απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ζηφρσλ ησλ Ο.Σ.Α. 

(Παπαγεσξγίνπ Γ., 2008). 



 

 σελ. - 21 - 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα είλαη (Γ. Πεηξάθνο-Γ. 

Φπράξεο, 2004: 261) :  

1. Γεκνθξαηηθή ζπγθξφηεζε 

2. Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ 

3. Ζ δηνηθεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα 

4. Ζ άζθεζε δηνηθεηηθήο επνπηείαο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

 

1. Γεκνθξαηηθή πγθξφηεζε ησλ Ο.Σ.Α. 

χκθσλα κε ην άξζξν 102 § 2 ηνπ πληάγκαηνο, νη Αξρέο ησλ Ο.Σ.Α. εθιέγνληαη κε 

θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. Άξα ζεκειηψλεηαη απφ ην χληαγκα ε 

δεκνθξαηηθή ζπγθξφηεζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α.. Ζ ειιεληθή 

απηνδηνίθεζε, απφ ηα πξψηα ρξφληα εκθάληζήο ηεο ζπλδέζεθε κε ηε «δεκνθξαηηθή 

αξρή» θαη θαζηεξψζεθε σο ν ζεζκφο πνπ πξαγκαηψλεη ηε ιατθή θπξηαξρία ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Ο αηξεηφο ραξαθηήξαο ησλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εμππεξεηεί 

θαιχηεξα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θξάηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο ηα φξγαλα απηά 

εθιέγνληαη άκεζα απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο.  

2. Ζ δηνίθεζε ησλ «ηνπηθψλ ππνζέζεσλ» 

ηα φξγαλα ησλ δεκνθξαηηθά ζπγθξνηεκέλσλ θαη λνκηκνπνηεκέλσλ Ο.Σ.Α., ην 

χληαγκα (άξζξν 102 § 1) πξνβιέπεη απνθιεηζηηθά ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ.  

3. Ζ απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α. 

Οη Ο.Σ.Α. δηαθξίλνληαη γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα. Ζ 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α. πξσηνεκθαλίζηεθε ζην χληαγκα ηνπ 1975 (άξζξν 

102 § 2). Οη Ο.Σ.Α. κε δηθή ηνπο επζχλε, κε δηθά ηνπο φξγαλα, ειεχζεξα θαη ρσξίο λα 

δέρνληαη δηαηαγέο απφ ην θξάηνο ή άιιν δεκφζην θνξέα εμνπζίαο, ιακβάλνπλ θαη 

εθηεινχλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Όκσο ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α. δελ ζεκαίλεη θαη «απηνλνκία», δειαδή 

ηθαλφηεηα λνκηθήο απηνξξχζκηζεο (Μπέζηια-Βήθα, 1995: 160). Ζ αλάγθε γηα εληαία 

ζπκκφξθσζε ζην λφκν, ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, θαζηζηά απνδεθηφ ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ζηνπο Ο.Σ.Α.. Αληίζεηα ν έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο επί πξάμεσλ ησλ 

Ο.Σ.Α. θξίλεηαη αληηζπληαγκαηηθφο δηφηη ε θαζηέξσζε ηέηνηνπ ειέγρνπ ζα εκπφδηδε 

ηελ πξσηνβνπιία θαη ειεπζεξία δξάζεο ηνπο (Γ. Πεηξάθνο-Γ. Φπράξεο, 2004: 263).      
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 Σν χληαγκα νξίδεη ξεηά ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α., δειαδή ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία. Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα έρνπλ δηθή ηνπο πεξηνπζία θαη 

δηθά ηνπο έζνδα, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα δηαζέηνπλ απηά θαηά βνχιεζε, λα 

θαζνξίδνπλ ηα έμνδα, λα επηβάιινπλ δεκφζηα βάξε, λα ζπληάζζνπλ δηθφ ηνπο 

πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ θαη λα αζθνχλ ην δηθφ ηνπο δεκνζηνλνκηθφ 

απηνέιεγρν. Σν θξάηνο πεξηνξίδεηαη ζην λα ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο θαη ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ζηνπο Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά 

ηελ δηαρείξηζε απηψλ ησλ πφξσλ. Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ή 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαθνξά 

ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ (άξζξν 102 § 5 ηνπ πληάγκαηνο).   

4. Ζ θξαηηθή επνπηεία 

Ζ απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α. πεξηνξίδεηαη κε ην άξζξν 102 § 4 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ 

ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θξαηηθήο επνπηείαο, έγθεηηαη ζηε 

δηαθχιαμε ηεο ελφηεηαο ηνπ θξάηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ δηνηθνχκελνπ (Υιέπαο, 2000).  Ζ επνπηεία επί πξάμεσλ ησλ 

νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αθνξά απνθιεηζηηθά έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη 

δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηεο. Με ην Ν.2218/1994 

θαζηεξψζεθε ε αξρή ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ειέγρνπ ζθνπηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ 

Ο.Σ.Α..  

Γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α., ε επνπηεία επί πξάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ επηηξνπψλ, ησλ Γεκάξρσλ αζθείηαη απφ ηνλ Διεγθηή 

Ννκηκφηεηαο.     

1.2.2 Αξκνδηόηεηεο ηωλ Γήκωλ  

Οξίδεηαη σο «αξκνδηφηεηα» ε ηθαλφηεηα «πνπ απνλέκεη ην δίθαην ζην φξγαλν γηα ηελ 

επηηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ» δειαδή «είηε λα ζεζπίδεη κε πξάμεηο ηνπο θαλφλεο 

δηθαίνπ (αηνκηθνχο ή απξφζσπνπο) κνλνκεξψο ή κε ζπκβάζεηο, είηε λα ζπκβάιιεη 

ζηε ζέζπηζε ηέηνησλ θαλφλσλ είηε λα πξνβαίλεη ζε πιηθέο ελέξγεηεο». Ζ αξκνδηφηεηα 

είλαη ε «ππνθεηκεληθή φςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ε εμεηδίθεπζε ηεο» (Υιέπαο Ν., 1998, 

ζει. 186).  
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Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη σο ζθνπφ ηελ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα νδεγεί ζηελ βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε, δειαδή ηελ πξνψζεζε 

θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπκθεξφλησλ, πάληα ζχκθσλα κε 

ην χληαγκα, ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη θπξίσο ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ 

Κψδηθα. 

ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα (ΓΚΚ) γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο παξαθάησ επηά ηνκείο : 1. Αλάπηπμε, 2. Πεξηβάιινλ, 3. 

Πνηφηεηα Εσήο θαη Δχξπζκε Λεηηνπξγία ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ, 4. 

Απαζρφιεζε, 5. Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη Αιιειεγγχε, 6. Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη 

Αζιεηηζκφο θαη 7. Πνιηηηθή Πξνζηαζία. 

Οη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο αζθνχλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θξαηηθνχ ραξαθηήξα 

αξκνδηφηεηεο, πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Βαζηθέο αξρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

ηεξνχληαη θαηά ηελ θαηαλνκή θαη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ είλαη ε αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ε αξρή ηεο εγγχηεηαο (Γειεζένπ Β., 2008).  

Ο Γ.Κ.Κ. αλαθέξεη θαη ηηο «γεληθέο αξρέο» άζθεζεο αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψλεη 

ηελ ελαξκφληζε ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ πέξα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζε πνιηηηθέο 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ (πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο, επξσπατθέο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δπίζεο αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζίεο θαη ζπληνληζκφ κε 

άιιεο αξρέο θαη θνξείο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, 

επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. Δπίζεο θαηνρπξψλεηαη ε αξρή ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο, ελψ εηζάγνληαη σο ζηφρνη, ε 

αλάπηπμε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.      

Μηα ζχληνκε θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξάζεσλ ησλ Γήκσλ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ : 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή: Δίλαη κηα ζεηξά παξαδνζηαθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σ.Α. φπσο 

ε θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

έξγσλ δεκνηηθήο νδνπνηίαο, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πιαηεηψλ, ειεθηξνθσηηζκνχ, 

ρψξσλ πξαζίλνπ, αλαςπρήο θαη παηδηθψλ ραξψλ. Δπίζεο ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ χδξεπζε, ηελ άξδεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε δηαηάμεσλ.  
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Κνηλσληθή πνιηηηθή: Κπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη επξεία παξαρψξεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηνπο Ο.Σ.Α. Δλψ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο 

ζεζκφο βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε θαη κπνξεί λα παξέρεη ηέηνηεο ππεξεζίεο 

ιφγσ εγγχηεηαο, ην θφζηνο ηνπο είλαη πςειφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ 

αληαπνδνηηθά ηέιε ή εηζθνξέο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη :  

Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί: Δλψ αξρηθά ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηθψλ, βξεθηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ απνηεινχζε απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο, κε ηνλ Ν.2503/1997 νη βξεθνλεπηαθνί θαη βξεθηθνί 

ζηαζκνί κεηαθέξνληαη ζηνπο Γήκνπο κε ηελ αληίζηνηρε κεηαθνξά ησλ πφξσλ.  

Κέληξα ςπραγσγίαο ειηθησκέλσλ θαη θέληξα αλνηρηήο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ θαη 

θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Απφ ην 1984 

μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχ Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) θαη 

Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ). Σα ηειεπηαία ρξφληα 

δεκηνπξγνχληαη Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαζψο θαη 

κνλάδεο θξνληίδαο ΑκΔΑ ζε κεγάινπο Γήκνπο.  

Μειέηε θαη εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ: ηνλ ηνκέα απηφ νη Ο.Σ.Α. 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα φπσο ε απεμάξηεζε λαξθνκαλψλ, 

θνηλσληθή έληαμε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, ηελ αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ θαη 

άιισλ πφξσλ γηα ηα αλσηέξσ θαη ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θνξείο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνγξακκάησλ
1
.     

Ζ αλσηέξσ απαξίζκεζε αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α. είλαη ελδεηθηηθή, αθνχ θάζε άιιε 

αξκνδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «ηνπηθή ππφζεζε» αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηά 

ηνπο. Οη Γήκνη αζθνχλ γλσκνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο θαη ρσξνηαμηθά (άξζξν 77 ΚΓΚ) 
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2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

2.1 Η έλλνηα ηεο Αλάπηπμεο  

Δίλαη δχζθνιν λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλαλ νξηζκφ ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

αλάπηπμεο, φρη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή, είλαη έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα γηαηί ην πεξηερφκελν ηεο 

αλάπηπμεο είλαη πνιπδηάζηαην θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζχζηεκα 

αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ πνπ ππάξρεη άκεζα ή έκκεζα πίζσ απφ θάζε νξηζκφ. (Κ. 

Αζαλαζφπνπινο, 2007). 

Οη Oberle, Stowers θαη Darby ζεσξνχλ φηη ζηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο εκπιέθνληαη 

ηξείο επηζηήκεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, ε Κνηλσληνινγία θαη ε Ζζηθή θαη δίλνπλ 

ηνλ εμήο νξηζκφ : «αλάπηπμε είλαη κηα δηαδηθαζία, ζηελ νπνία φιν  θαη κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο αηφκσλ κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο ή ελφο δεδνκέλνπ πεξηβάιινληνο ιακβάλεη 

θαη πινπνηεί θνηλσληθά ππεχζπλεο απνθάζεηο, ε πηζαλή ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ είλαη ε 

θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κεξηθψλ αηφκσλ, ρσξίο λα ρεηξνηεξεχνπλ ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ άιισλ» (ζε Απνζηνιφπνπινο Κ., 2007). 

Ζ αλάπηπμε είλαη δηαρξνληθή επηδίσμε θάζε θνηλσλίαο. Απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, 

αλάπηπμε ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα παξάγεη δηαξθψο απμαλφκελν 

φγθν αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

θαη είλαη κεηξίζηκε κε νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Θεσξείηαη πην νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε απηή πνπ πξνζδίδεη ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν νηθνλνκηθφ αιιά θαη 

πνηνηηθφ πεξηερφκελν, ηαπηίδνληάο ηελ κε ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

(Μπεζίια-Βήθα Δ., 1995). 

Ο φξνο αλάπηπμε, έρεη εκπινπηηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε λέεο παξακέηξνπο ελψ 

δηαθαίλεηαη ε ηάζε αληηθαηάζηαζήο ηεο κε παξεκθεξείο φξνπο φπσο ε βηψζηκε θαη ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε. Οη έλλνηεο ηεο αεηθφξνπ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη 

νινθιεξσκέλεο έλλνηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (Γειεζένπ Βαζ., 2007). 

Με ηνλ φξν αλάπηπμε ελλνείηαη θπξίσο ε επίηεπμε ή επηδίσμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζεηηθψλ κεηαβνιψλ ζηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Ζ αλάπηπμε έρεη ζρέζε κε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο, πνπ δηθαηνχληαη λα έρνπλ φινη νη άλζξσπνη αλεμαξηήησο εάλ δνπλ ζε κηα 

αλεπηπγκέλε ή κε αλεπηπγκέλε ρψξα (Μεηνχια Ρ., 2011). 
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ε θάζε θνηλσλία, αλεμαξηήησο επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη βαζηθφηαην εξγαιείν ηεο θάζε αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

θνηλσληθήο επεκεξίαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

πθηζηάκελσλ δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ.  

2.2 Η Έννοια τησ Βιώςιμησ ή Αειφόρου Ανάπτυξησ   

Ο φξνο βηψζηκε αλάπηπμε, σο ζρεδηαζηηθφο ζηφρνο, έρεη ήδε "„δσή‟ δχν πεξίπνπ 

δεθαεηηψλ. Ο φξνο αξρηθά εκθαλίζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ επηζηήκε ηεο 

βηνινγίαο θαη ηεο γεσπνλίαο, πεξίπνπ απφ ην 18ν αηψλα, αιιά θαζηεξψζεθε σο 

επηζηεκνληθφο φξνο πνπ έρεη δηάζηαζε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

(ρήκα 1) κέζα απφ ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο Brundtland ζηνλ ΟΖΔ, ην έηνο 1987.  

χκθσλα κε ην θείκελν ηεο έθζεζεο απηήο, σο βηψζηκε αλάπηπμε νξίδεηαη ε 

αλάπηπμε ε νπνία «ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (Brutland 

Report, 1987). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ε επίηεπμε κηαο πςειήο 

πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο γεο, ηφζν ησλ παξφλησλ φζν θαη ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ. Βαζηθφ κέιεκα ηεο επηδίσμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο είλαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ψζηε αθελφο κελ λα 

θαιχπηνληαη νη παξνχζεο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο, αθεηέξνπ δε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμή ηνπο ζε ηέηνηα πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

θαη νη κειινληηθέο γελεέο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, νπφηε θαη εκθαλίζηεθε ν φξνο βηψζηκε 

αλάπηπμε, ε αλάπηπμε ήηαλ ζπλπθαζκέλε θπξίσο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σα 

θξάηε „κάρνληαλ‟ γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπο, παξαβιέπνληαο ηηο επηπηψζεηο 

πνπ είρε απηή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Οη θπζηθνί 

πφξνη θαηαζπαηαιήζεθαλ, ν αζηηθφο ηζηφο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαπηχρζεθε 

άλαξρα, δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο θιίκαθαο αζηηθά θέληξα, φπνπ ζπγθεληξψζεθε 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην πεξηβάιινλ επηβαξχλζεθε κε ξππνγφλα 

ζηνηρεία. Δπηπιένλ, απηφ ην κνληέιν αλάπηπμεο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, πνπ νδήγεζαλ ζε δηεζλείο εληάζεηο θαη δηαθνξέο, νη 

νπνίεο πνιιέο θνξέο εθδειψλνληαη κε θαηαζηξνθηθνχο πνιέκνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ν θχξηνο θαη κνλαδηθφο δείθηεο κέηξεζεο ηεο αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο ήηαλ, 
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θαη αθφκα απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο δείθηεο, ην ΑΔΠ 

(Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ), ην νπνίν είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη 

αγαζψλ πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, δειαδή 

απνηειεί έλαλ θαζαξά νηθνλνκηθφ θαη κφλν φξν. 

 Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ κέρξη ηφηε κνλνδηάζηαηνπ 

κνληέινπ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ελφο λένπ 

πνιπδηάζηαηνπ κνληέινπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλάπηπμε επηδηψθεηαη κέζα απφ 

ηελ θνηλσληθή πξφνδν, πνπ αλαγλσξίδεη θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

πνιηηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

 

Δηθόλα 1  : Σν ηξίπηπρν ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο 

 

Πιένλ ε πξφνδνο κηαο ρψξαο δελ εμεηάδεηαη κφλν ζηε βάζε νηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη κε κνλαδηθφ δείθηε επεκεξίαο ην ΑΔΠ, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε 

φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε βησζηκφηεηα.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ απηήο αλαπηχρζεθαλ επηπιένλ «θνηλσληθνί 

δείθηεο», ελψ αξγφηεξα πεξηειήθζεζαλ θαη «πεξηβαιινληηθνί δείθηεο». εκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο γίλνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψο απνδεθηψλ «δεηθηψλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο». Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλε ην 

1996, φπνπ θαηαξηίζηεθε έλαο πίλαθαο κε ην ζχλνιν κεξηθψλ δεηθηψλ, ελψ έγηλαλ 2 

αλαζεσξήζεηο απηψλ ην 2001 θαη ην 2006. 

ήκεξα ην ζχλνιν ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ έρνπλ εληάμεη ηε  

βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ πνιηηηθή ηνπο θαη ηελ έρνπλ ζέζεη σο βαζηθφ ζρεδηαζηηθφ 

ζηφρν.  
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ε δηεζλέο επίπεδν, ππάξρεη ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο απφ νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΖΔ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

κέζα απφ ηελ νξγάλσζε παγθφζκησλ ζπλεδξίσλ θαη δηαζθέςεσλ κε θχξην ζέκα 

ζπδήηεζεο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. Οη επξχηαηεο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζην πιαίζην απηφ έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή εκβάζπλζε ζηελ ελ ιφγσ 

έλλνηα, ζηελ απνζαθήληζε ησλ δηαζηάζεψλ ηεο θαη ησλ πνιηηηθψλ κε ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, ελψ έρνπλ ππνγξαθεί ζπλζήθεο δέζκεπζεο ησλ θξαηψλ γηα ηελ 

πηνζέηεζε κηαο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαζθέςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη:  

 Σν Παγθφζκην πλέδξην γηα ην Πεξηβάιινλ ην 1982, ζην νπνίν απνθαζίζηεθε 

λα ζπζηαζεί κία Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ε νπνία νινθιήξσζε 

ηελ έξεπλά ηεο ην 1987 θαη θαηέζεζε ηελ έθζεζε «Σν θνηλφ καο Μέιινλ» («Our 

Common Future») ή έθζεζε Brundland, ζηα θείκελα ηεο νπνίαο εηζάγεηαη θαη 

πεξηγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ν φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε». 

 H παγθφζκηα ζπλάληεζε γηα ην πεξηβάιινλ πνπ έγηλε ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν 

ηεο Βξαδηιίαο ην 1992, κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε», ε νπνία 

απνηειεί νξφζεκν ζηελ εμέιημε ηνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ηεο ήηαλ ε «Αηδέληα 21», έλα νινθιεξσκέλν 

ζρέδην δξάζεο πνπ αλαθέξεηαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 0ηεζλνχο Κνηλφηεηαο γηα ηελ 

επίηεπμε κίαο θαιχηεξεο δσήο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθνξίαο γηα ηνλ 21
ν
 

αηψλα θαη ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ, ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επηδίσμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνλ 21ν αηψλα. πλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ 

Ρίν απνηέιεζαλ ε Δηδηθή χλνδνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αλάπηπμε ην 1997 (Ρίν+5) θαη ε Παγθφζκηα χλνδνο Κνξπθήο γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Ν. Αθξηθήο ην 2002 (Ρίν+10). 
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 H δηάζθεςε ηνπ Κηφην πνπ έιαβε ρψξα ην 1997, ζηε πφιε Κηφην ηεο 

Ηαπσλίαο θαηά ηελ νπνία ζπλάθζεθε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, έλα 

ζεκαληηθφ λνκηθφ εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν πξσηφθνιιν απηφ πξνέθπςε 

απφ ηε χκβαζε Πιαίζην γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο πνπ είρε ππνγξαθεί ζηε 

δηάζθεςε ηνπ Ρίν θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005. 

 Σν Δαξηλφ πκβνχιην Κνξπθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2000 ζηε 

Ληζζαβφλα, φπνπ ε ΔΔ πηνζέηεζε ηε «ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο», ζηφρνο  

ηεο νπνίαο είλαη ε επίηεπμε κίαο πγηνχο θαη δπλαηήο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιειεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη ε εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην πνιιψλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ κεηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ (2001), ζην νπνίν δφζεθε ε πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη εγθξίζεθε ε ηξαηεγηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, θαη ηέινο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ην 2006, ζην νπνίν έγηλε επαλεμέηαζε ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηειηθά εγθξίζεθε ε 

Αλαζεσξεκέλε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη δεζκεχηεθαλ 

ηα θξάηε κέιε λα επεμεξγαζηεί ην θαζέλα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή ηνπ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε. 

Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ δηαζθέςεηο-ζηαζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη απφ ζεηξά άιισλ δηαζθέςεσλ γηα ην ζέκα απηφ, έρεη 

δηακνξθσζεί ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ηε 

δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο βησζηκφηεηαο. 

Γεδνκέλσλ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζπλεπάγνληαη νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνπ γίλνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν εκθαλείο θαη αληηιεπηνί, ν ΟΖΔ ζπγθαιεί ζπλερψο λέεο δηαζθέςεηο 

φπνπ θαινχληαη νη εγέηεο φισλ ησλ θξαηψλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε λέα δεζκεπηηθά 

θείκελα θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ζε πιαίζηα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηνπ ζηφρνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
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2.3  Η ηνπηθή- ελδνγελήο αλάπηπμε: έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Πξέπεη φκσο λα ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη νη αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν, δειαδή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, πνπ είλαη θαη νη 

απνδέθηεο ησλ εθάζηνηε κεηαβνιψλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Barquero V.A., 1991).   

O Garofoli (1990,1992: ζε ζε Υξηζηνθάθεο Μ., 2004) ππνζηεξίδεη φηη ε ηνπηθή 

αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ελδνγελείο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ εμσηεξηθέο 

κεηαβιεηέο. Ζ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε εμσγελείο παξάγνληεο απ‟ φηη ζε ελδνγελείο. Οη Coffey θαη Polese 

(1984,1985:ζε Υξηζηνθάθεο Μ., 2004) ηαπηίδνληαο ηελ ηνπηθή κε ηελ ελδνγελή 

αλάπηπμε, πξνηείλνπλ ηα εμήο ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο : α. 

αλάδπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, β. αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δηαηήξεζε απηψλ θάησ απφ ηνπηθφ έιεγρν θαη γ. επίηεπμε κηαο 

νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο κε ιεηηνπξγίεο  θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ ηνπηθφ έιεγρν.  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ηεο ηνπηθήο – ελδνγελνχο αλάπηπμεο 

θαη ηα ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηά ηνπ νδήγεζαλ ζηελ θαζηέξσζή ηνπ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξάιιεια κε ην πνιηθφ πξφηππν (Παπαδαζθαιφπνπινο, 1995 ζε 

Υξηζηνθάθεο Μ., 2004).  

Ζ κεηαβιεηή ηνπ ρψξνπ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε αξγά ζηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη 

ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα, θαζψο 

νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ (δηαπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηα 

εηζνδήκαηα, επίπεδα αλεξγίαο θηι), δεκηνπξγνχλ εληάζεηο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεδίν. Οη ζεσξίεο θαη νη πνιηηηθέο ηνπ ρψξνπ αλαπηχρζεθαλ αξρηθά γηα 

ηελ εξκελεία θαη αληηκεηψπηζε ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θπξίσο 

νηθνλνκηψλ θαη ησλ καδηθψλ δηαδηθαζηψλ απνβηνκεράληζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. 

Σα λέα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε 

κείσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο επηκέξνπο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ε 

αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχληαη ζ‟ απηέο απφ ηηο κεηαβνιέο 

ζηελ παγθφζκηα θιίκαθα, έδσζαλ λέα ρξνηά ζηελ δπλακηθή ησλ ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ. 

(Κφλζνιαο, 1997). 
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Ο ρψξνο απνηειεί βαζηθή κεηαβιεηή ζηελ ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη 

επεξεάδεη ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ άκεζα 

ηνλ ρψξν θαη αληίζηξνθα επεξεάδνληαη απφ απηφλ (Κφλζνιαο Ν., 1997). Σα 

πξνβιήκαηα φπσο ε αλεξγία, ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν εηζνδεκάησλ θαη βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ε παξαθκή θάπνησλ θιάδσλ νξηζκέλσλ πεξηθεξεηψλ θ.α. έρνπλ θαη ρσξηθή 

δηάζηαζε. Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο πνπ πξνζπαζεί λα απαιχλεη ηηο ρσξηθέο αζπκκεηξίεο θαη λα 

πεηχρεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλνρήο. 

Μηα πξσηνπνξηαθή εξγαζία ηνπ Krugman (1991) έδεημε φηη ν γεσγξαθηθφο 

παξάγνληαο παίδεη έλα ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ρψξν (Γ. Πεηξάθνο-Γ. Φπράξεο 2004 ζει. 27).  

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ είλαη νη ζεσξίεο θαη νη πνιηηηθέο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο λα δηέξρνληαη κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ δηαδνρή ηνπ πξνηχπνπ ηεο «εθ ησλ άλσ» αλάπηπμεο (φπνπ νη 

θεληξηθνί θνξείο ηεο δηνίθεζεο θαηεπζχλνπλ ηελ αλάπηπμε κε δξάζεηο ζηα πνιηθά 

θέληξα θαη απηή ζηε ζπλέρεηα δηαρέεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ) κε ηελ εθαξκνγή πην 

ηζνξξνπεκέλσλ κνξθψλ ρσξηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ έρνπλ ζηελ βάζε ηνπο ην 

πξφηππνπ ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη φξνη απφ ηνπο νπνίνπ απνηειείηαη. Σν βαζηθφ ζέκα πνπ ηίζεηαη δελ 

αθνξά κφλν ηηο εμσγελείο επηδξάζεηο, αιιά πξσηαξρηθά ηε θχζε ηεο αλάπηπμεο ζην 

πιαίζην ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο απηήο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, ε ελδνγελήο αλάπηπμε ζεκαίλεη: α) ηθαλφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ηθαλφηεηα 

αληίδξαζεο ζε εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο, γ) πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο πιεξνθφξεζεο, 

δ) ηθαλφηεηα εηζαγσγήο εηδηθψλ κνξθψλ θνηλσληθήο ξχζκηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ 

επλννχλ ηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία.  

Δλδνγελήο αλάπηπμε είλαη, κε άιια ιφγηα, ε ηθαλφηεηα λα θαηλνηνκεί θαλείο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν (Garofoli, 1992). 

Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο αλάπηπμεο είλαη ε 

πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ ηνπηθψλ αλζξψπηλσλ, ζεζκηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη 
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νηθνλνκηθέο νκάδεο δηαρεηξίδνληαη ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζε 

λέεο ζπλεξγαηηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή κεηαμχ ηνπο, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ παξαθίλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ζαθψο νξηζκέλε νηθνλνκηθή δψλε.  

Γίλεηαη έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ, αλζξψπηλσλ θαη ζεζκηθψλ πφξσλ θαη πνπ ηειηθά 

απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο ηνπηθήο – ελδνγελνχο αλάπηπμεο πνπ 

θπξηάξρεζε κεηά ηελ πνιχπιεπξε θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. (Υξηζηνθάθεο Μ., 

2004). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε εθ ησλ θάησ αλάπηπμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ζπληζηψζεο: 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. 

 Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

 Γεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη 

ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ εμππεξεηήζεσλ. 

 Γηακφξθσζε ελφο βαζηθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ 

(ζεζκηθή απνθέληξσζε) 

 Γεκηνπξγία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ κηθξήο θιίκαθαο ζε απνθεληξσκέλνπο 

ηφπνπο (παξαγσγηθήο απνθέληξσζε ) θαη ελδπλάκσζε ηνπηθνχ ειέγρνπ. 

 Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο, ππφζεζε πνπ νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ 

ζπλεξγαζία δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά φηη φια ηα ζηνηρεία είλαη ηζφηηκα, αιιά 

θάζε έλα απφ απηά εθπιεξψλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία νχησο 

ψζηε λα παξαρζεί έλαο βηψζηκνο κεραληζκφο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο. 

Ζ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε είλαη ζπλεπψο κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη 

παξάιιεια: 

1. Ζ πξνψζεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ε πεξηθέξεηα 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο, 

2. Ζ ηζφξξνπε αλάπηπμε φισλ ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ε απνθπγή 

ζπγθεληξψζεσλ (Υξηζηνθάθεο Μ., 2001) 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ηνπηθή ελδνγελήο αλάπηπμε ζπκβαδίδεη 

απφιπηα κε ην πξφηππν ηεο νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη απνηειεί 
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ζπζηαηηθφ ζηνηρεηφ ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ ην θξαηηθφ θαη ην πεξηθεξεηαθφ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο-ελδνγελνχο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

κηαο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζπρλά θαιχπηεη κηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε ή ίζε 

απφ κηα πεξηνρή ηνπηθήο εμνπζίαο (θπβέξλεζεο-απηνδηνίθεζεο), αιιά κε 

δξαζηεξηφηεηα εζηηαζκέλε ζε εηδηθέο ζέζεηο, ηνκείο ή θνηλσληθέο νκάδεο. Σν 

ζηνηρείν ην νπνίν πάληα ππεηζέξρεηαη ζην ζέκα είλαη ε ηνπηθή εμνπζία-δηνίθεζε θαη 

νη ηνπηθνί νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο-εηαίξνη (Bennet-Krebs,1991: ζε Μ. 

Υξηζηνθάθεο, 2004).  

Ζ ηνπηθή εμνπζία θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο απνξξίπηνπλ ηελ ζηάζε ηεο αλακνλήο 

θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε . 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη αλαγθαία ε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, θχξην εξγαιείν ηεο νπνίαο απνηειεί ν πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

 

2.4 Η ζεκαζία ηνπ πεξηθεξεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ν 

νξηζκφο ηεο: 

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απνηειεί « έλα ζχζηεκα ζθνπψλ , κέζσλ θαη θνξέσλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη ζ‟ έλα πξφγξακκα γηα λα επηηχρνπλ ηελ ηζφξξνπε κεηαβνιή ηεο 

δηαπεξηθεξεηαθήο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο» (Κφλζνιαο 1997, ζει 42-43). 

Ο δεκφζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

πξνζδηνξίδεηαη σο κηα νκάδα δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο νη δεκφζηνη θνξείο, 

πξνζπαζνχλ λα θαηεπζχλνπλ νκάδεο κέζσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, ν νπνίνο έρεη πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

(Παπαδαζθαιφπνπινο - Υξηζηνθάθεο , 2002). 

Οη ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ παξέκβαζε ηεο νξγαλσκέλεο πνιηηείαο δελ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επαηζζεζίεο ησλ αζθνχλησλ ηελ πνιηηηθή, 

αιιά κε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν αληίζηνηρα.  

Σα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ιηγφηεξν κε ην θξηηήξην ηεο ηζφηεηαο (Γ. 

Πεηξάθνο-Γ. Φπράξεο 2004 ζει. 179).  
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Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είλαη βαζηθή επηδίσμε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη ηηο ρσξηθέο αζπκκεηξίεο θαη λα πεηχρεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλνρήο.  

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απνηειεί έλα ζχζηεκα ζθνπψλ, κέζσλ θαη θνξέσλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη ζε έλα πξφγξακκα γηα λα επηηχρνπλ ηελ ηζφξξνπε κεηαβνιή ηεο 

δηαπεξηθεξεηαθήο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο (Κφλζνιαο Ν., 1997).   

Ο πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί βαζηθφ κέζν ηνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη βνεζά θαηαιπηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

1. Σα κέηξα ηνπ Δζληθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεχνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αλάινγα κε ηηο κηθξφηεξεο θιίκαθαο αλάγθεο θαη έηζη 

δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηεο εθεθηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ησλ ζηφρσλ 

2. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη ξεαιηζηηθφηεξε 

3. Δληζρχεηαη ε απνθέληξσζε ηνπο ζπζηήκαηνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ε ζπκκεηνρή 

ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ε απνδνρή ησλ ζηφρσλ ηνπ Δζληθνχ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ. 

Σν θχξην ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο γεσγξαθηθήο νληφηεηαο ηελ νπνία αθνξνχλ ηα επηθείκελα 

κέηξα θαη δξάζεηο. Πξέπεη λα ηνληζζεί βέβαηα, φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη 

πεξηθέξεηεο πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα κελ απνηεινχλ δηνηθεηηθή νληφηεηα, αιιά 

κφλν πξνγξακκαηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη, αλ θαη δελ ηηο ραξαθηεξίδεη ελφηεηα  

δηνηθεηηθήο δηθαηνδνζίαο, ππφθεηληαη ζε κηα εληαία πξνγξακκαηηθή αξρή, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα πξνγξακκαηηθήο δηθαηνδνζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Οη πεξηθέξεηεο πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα είλαη είηε πνιηθέο, είηε νκνηνγελείο 

πεξηθέξεηεο. Όηαλ ε παξέκβαζε γίλεηαη ζε καθξνεπίπεδν, ε νξηνζέηεζε γίλεηαη κε 

θξηηήξηα πφισζεο, δειαδή κε ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο, 

ηηο ξνέο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ. Καη απηφ γίλεηαη 

γηαηί κέζα απφ ην πιέγκα ησλ ξνψλ ζρεδηάδεηαη θαη ειέγρεηαη ε δηάρπζε ηεο 

επίδξαζεο κηαο επέλδπζεο ή ελφο πξνγξάκκαηνο.  

Όηαλ φκσο ζέινπκε λα παξέκβνπκε ζε κηθξνεπίπεδν, ην θξηηήξην νξηνζέηεζεο ησλ 

κηθξνπεξηθεξεηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηαπηίδεηαη κε ηε ρσξηθή ηεξάξρεζε, πνπ  

ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλν πιέγκα ξνψλ θαη εμαξηήζεσλ κε έλαλ θπξίαξρν πφιν.  
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Σν βαζηθφ θξηηήξην νξηνζέηεζεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

νκνηνγέλεηα ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ θάζε 

κηθξνπεξηθέξεηα παξνπζηάδεη νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε εληαία κέηξα πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ αξκνληθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ θαηάξηηζε θαη 

εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. (Παπαδαζθαιφπνπινο 1995, Kφλζνιαο 

1997). 

Οη κηθξνπεξηθέξεηεο πξνγξακκαηηζκνύ, ινηπφλ, είλαη ηνπηθέο νκνηνγελείο δψλεο 

κηθξήο γεσγξαθηθήο θιίκαθαο, κε ελφηεηα δηθαηνδνζίαο ζηνλ αλαπηπμηαθφ  

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ άζθεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή εληαίσλ πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεθηηθέο δξάζεηο (Υξηζηνθάθεο,2001). Δλδεηθηηθά, νη ηνπηθέο 

νκνηνγελείο δψλεο κηθξήο γεσγξαθηθήο θιίκαθαο, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε κηα 

δψλε ελφο κεγάινπ αζηηθνχ θέληξνπ, ζε κηα νξεηλή ή κηα παξάθηηα πεξηνρή ελφο 

Ννκνχ, κηαο Δπαξρίαο, κηαο νκάδαο Γήκσλ ή ελφο Γήκνπ θ.η.ι. 

πλεπψο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηα αλαπηπμηαθά θαη 

ρσξνηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηήζνπλ 

κηα κηθξνπεξηθέξεηα, φπσο ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ε απφζηαζε ησλ νηθηζκψλ, νη 

νδηθέο ζπλδέζεηο θαη γεληθά νη κεηαθνξέο, ε εγθαηάζηαζε ησλ εμππεξεηήζεσλ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην παξαγσγηθφ πξφηππν, νη παξαδφζεηο, ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θ.ιπ. Δπίζεο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κηα κηθξνπεξηθέξεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη θαη εδψ, ηα αλαπηπμηαθά ηεο φξηα λα ηαπηίδνληαη κε ηα 

δηνηθεηηθά ή ελαιιαθηηθά, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π.ρ. ιφγσ 

κεγέζνπο ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο), ε αλαπηπμηαθή κηθξνπεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα 

ππφθεηηαη ζε κηα εληαία πξνγξακκαηηθή αξρή. Έηζη, ζα ππάξρεη ελφηεηα 

(πξνγξακκαηηθήο ή θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνδνζίαο) ζην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηειηθά ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

Ζ ζεζκηθή απνθέληξσζε, ε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ  

θνξέσλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπηθήο αλάπηπμεο θξίλεηαη 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο (Αζαλαζφπνπινο, 1992). 
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πκπεξαζκαηηθά, βαζηθφ εξγαιείν ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκόο, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα πξνζαλαηνιίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία εθθξάδεηαη απφ κηα αέλαε αιιαγή ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηηο πεξηθέξεηεο.  

Όκσο ζηελ ζχγρξνλε παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα ην «ηνπηθφ» θαη ην «παγθφζκην» 

αξζξψζεθαλ κε λένπο φξνπο. Μηιάκε γηα έλα λέν είδνο παγθνζκην-ηνπηθφηεηα 

(Glocalization) φπνπ ην παγθφζκην ελππάξρεη κε ην ηνπηθφ θαη ην αληίζηξνθν. ηελ 

λέα πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ηνπηθφηεηα απνηεινχλ φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο (CDLR Report 2001:7). 

«Οη παγθφζκηνη φξνη ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηα παγθφζκηα πνιηηηζκηθά θαη 

πνιηηηθά πξφηππα γηα λα παξακείλνπλ θεξδνθφξνη έπξεπε λα ζπλδεζνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο. Καη απηφ γηαηί νη παγθφζκηεο 

ηάζεηο ελνπνίεζεο ζα παξέκελαλ κεηέσξεο αλ δελ κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο. Ζ άξζξσζε ηνπ παγθφζκηνπ κε ην ηνπηθφ έπξεπε λα ηχρεη 

κηαο ειάρηζηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη ξχζκηζεο, έηζη ψζηε νη εθάζηνηε επηινγέο 

λα παξνπζηάδνληαη λνκηκνπνηεκέλεο» (Υαηδεκηράιεο Κ.,1993:42-43). 

 

2.5 Η ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ ελδνγελή αλάπηπμε θαη ηνλ 

πεξηθεξεηαθό πξνγξακκαηηζκό. 

Γχν είλαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ην ζπγθεληξσηηθφ θαη ην 

απνθεληξσηηθφ. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο αλαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ δηακφξθσζε θαη 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε απνηέιεζκα λα αθαηξείηαη θάζε 

πξσηνβνπιία απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα απνθιείεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Έηζη ην πξφγξακκα πνιιέο θνξέο κεηαβάιιεηαη ζε κέζν 

επηβνιήο θαη φρη εμππεξέηεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο (Κφλζνιαο Ν., 1997). ηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ κηα ηζρπξή θεληξηθή 

πξνγξακκαηηθή αξρή, ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ελαξκφληζεο ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο 

θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ηερλνθξαηηθήο αληίιεςεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ, ην πεξηθεξεηαθφ θαη δεκνηηθφ 

πξφγξακκα απνηειεί νπζηαζηηθφ έξγν ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ  

θαη αξρψλ, γηαηί απηέο έρνπλ ηελ επζχλε ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ηεο  
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θαηάξηηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ. ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα νη πεξηθεξεηαθνί 

θαη ηνπηθνί θνξείο έρνπλ άκεζε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη 

επηιέγνπλ ην είδνο θαη ηα κέζα αλάπηπμεο πνπ επηζπκνχλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο. 

Παξάιιεια παξαθνινπζνχλ θαιχηεξα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο θαη 

δηνξζψζεηο. Βέβαηα ν πεξηθεξεηαθφο θαη ηνπηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα εμππεξεηεί 

γεληθφηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο.  

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζεσξνχληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν παξάγνληεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο
2
. Πην πξφζθαηα, ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλή Αληίιεςε γηα ηελ Αλάπηπμε, ζηελ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία ηνπ 

Κνηνλνχ θαη ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ, ςεθηζκάησλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πνπ 

εμέδσζαλ θνηλνηηθά φξγαλα
3
 γίλεηαη επαλεηιεκκέλα ιφγνο γηα ηε ζεκαληηθή 

ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηνπλ νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φρη κφλνλ σο 

πάξνρνη ππεξεζηψλ, αιιά θαη σο θαηαιχηεο γηα ηελ αιιαγή, ηελ πξφιεςε 

ζπγθξνχζεσλ, ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δηαζέηνπλ ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

(νη νπνίνη ζηελ Ηζπαλία γηα παξάδεηγκα αληηζηνηρνχλ ζην 15% πεξίπνπ ηεο εζληθήο 

επίζεκεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο), θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη εηδηθά κέζα γηα ηελ 

παξάδνζε ηεο βνήζεηαο (πξνγξάκκαηα, κέζα ρξεκαηνδφηεζεο, αδειθνπνηήζεηο 

πφιεσλ, ζπκθσλίεο άκεζεο ζπλεξγαζίαο). πγρξφλσο φκσο απνπζηάδεη κηα θαιά 

ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν Δ.Δ. γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ απηήο ηεο απμαλφκελεο ζπκκεηνρήο ησλ Ο.Σ.Α. 

ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 

Ζ δηαξθψο απμαλφκελε ζπκκεηνρή, ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ 

θηλεηνπνηνχληαη θαη ε απμαλφκελε πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαζηζηνχλ πξφδειε ηελ αλάγθε ελφο πνηνηηθνχ θαη  

                                                           
2
 Σν ξφιν ηνπο αλαγλψξηζαλ επίζεκα νη δηαζθέςεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ρίν Νηε Σδαλέηξν 1992, 

Κσλζηαληηλνχπνιε 1996) γηα ην πεξηβάιινλ & ηελ αλάπηπμε θαη ηνπο αλζξψπηλνπο νηθηζκνχο, ε 

Γηάζθεςε ηεο Υηιηεηίαο 2000 θαη ε παγθφζκηα ζχλνδνο θνξπθήο ηνπ 2002 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ.  
3
 Αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Γηαθπβέξλεζε θαη αλάπηπμε», COM 2003, 615 ηειηθφ, γλσκνδνηήζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ηίηιν «Ζ απνθεληξσκέλε ζπλεξγαζία ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ», 2006/15/09, γλσκνδφηεζε κε ηίηιν «Ζ δηαθπβέξλεζε ζην πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο Αληίιεςεο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή», 2007/C197/09, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ 

αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, 2006/2235 (ΗΝΗ), Κνηλή ηξαηεγηθή Αθξηθήο-ΔΔ θαη ρέδην Γξάζεο 2007. 
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πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο εμέιημεο θαη δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο κηαο ζπληνληζκέλεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηε δηαξζξσκέλε ζπκκεηνρή ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ πνιηηηθή αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. Μηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν Δ.Δ. ζα  δηεπθνιχλεη ηνλ 

θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΔ, κε ζεβαζκφ ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο: Φνξείο Αλάπηπμεο» (2008) 626 επηδηψρζεθε λα ππνγξακκηζηεί ε 

ζεκαζία απηνχ ηνπ πξφζθαηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα πξψηα ζηνηρεία 

κηαο ζηξαηεγηθήο αληαπφθξηζεο ε νπνία ζα επηηξέςεη λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ε 

πείξα πνπ δηαζέηνπλ νη Ο.Σ.Α. σο εηαίξνη ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή. Οπζηαζηηθά ην 

ελ ιφγσ θείκελν έζεζε ζε θίλεζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα εληζρχζεη ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ Ο.Σ.Α. ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ηξφπν ζπληνληζκέλν θαη ζηξαηεγηθφ.  

ηελ Διιάδα ε παξαδνζηαθά ηζρπξά ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ζηαδηαθά αληηθαζίζηαηαη απφ πην απνθεληξσκέλεο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθφηεξεο 

ηάζεηο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ζε επξσπατθφ θαη 

επξχηεξν επίπεδν ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Ζ ελίζρπζε ηεο 

απνθέληξσζεο ζηελ Διιάδα θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο.  

Ο πξψηνο αθνξά ην Γεκνθξαηηθφ Πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Δ.Δ., φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη ηεο «επηθνπξηθφηεηαο». Με ηηο αξρέο απηέο 

πξνσζείηαη ε γεληθφηεξε άπνςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φηη νη απνθάζεηο ζα πξέπεη 

λα παίξλνληαη ζην θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν δηνίθεζεο. Έηζη, δίλεηαη ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο κηα ηζφηηκε ζέζε δίπια ζηηο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο 

αξρέο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ.  

Ο δεχηεξνο αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

παξάιιεια κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο ρψξαο, εηζήρζεζαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ρσξηθψλ ελνηήησλ, ην εχξνο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θιπ θαη θαιχπηνπλ 

δηάθνξεο πιεπξέο ηεο πξνζπάζεηαο πξνψζεζεο ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο  
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πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
4
 (Μπέζηια-Βήθα Δ., 2005). 

Ζ ζεζκηθή απνθέληξσζε, ε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπηθήο αλάπηπμεο θξίλεηαη 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο (Αζαλαζφπνπινο, 1996).  

Ζ νινθιεξσκέλε ελδνγελήο αλάπηπμε είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη 

ε πξνψζεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ε πεξηθέξεηα 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο. Κάζε πεξηνρή έρεη δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε 

δηεξεχλεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνγελψλ δπλάκεψλ ηεο θαη απηφ βέβαηα ην 

γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ θάζε άιιν νη ίδηνη νη ηνπηθνί θνξείο, νη νπνίνη είλαη βαζηθνί 

παξάγνληεο δξνκνιφγεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (Παπαδαζθαιφπνπινο-

Υξηζηνθάθεο, 2009). Μεγάιε αμία έρεη λα κελ κεηαβιεζεί ε ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, 

λα κε ππάξρεη αιιαγή λννηξνπίαο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, λα εληζρπζεί ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα ππάξρεη γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο θαη φια απηά θάησ απφ ην πξίζκα ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

(Παπαθσζηαληηλίδεο Λ., 2002). Ζ ηνπηθή ελδνγελήο αλάπηπμε ζπκβαδίδεη κε ην 

πξφηππν ηεο νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο. Ζ θάζε ηνπηθή θνηλσλία, ηνπηθή εμνπζία θαη νη 

ζπιινγηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξάιιεια κε ηελ εμέιημε θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα, πξνσζήζεθαλ ζεκαληηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ρσξηθψλ ελνηήησλ, ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ αλαπηπμηαθή   

(consensus building) θ.ι.π θαη θαιχπηνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηεο πξνζπάζεηαο 

απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

Έηζη δηακνξθψλεηαη κηα λέα δπλακηθή , θηλεηνπνηψληαο ηνπηθνχο θνξείο θαη 

δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ ηνπο θπζηθνχο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ζην 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ζε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ δξνκνιφγεζε κηαο 

ελδνγελνχο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Υξηζηνθάθεο , 2001). 

                                                           
4
 Μεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήρζεζαλ θπξίσο κε ηνπο λφκνπο 1416/84, 1622/86 αιιά θαη πην πξφζθαηα 

κε ηνπο λφκνπο 2218/94, 2503/97 , 2539/97 θαη 3852/2010 ζπλέβαιαλ ζηελ απνθέληξσζε, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ 

Ο.Σ.Α. 
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Σνλίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο 

έρνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πνιηηηθψλ. Όρη κφλν ε άκεζε γλψζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ε ηνπηθή 

δηάζηαζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαζηζηνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηελ πην 

θαηάιιειε γηα ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη πξνγξακκαηηζηή ησλ ελεξγεηψλ. 

Ο Quevit (1986) δίλεη έλα επηπιένλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη 

ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο. Ο ιφγνο απηφο έρεη ζρέζε κε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ έρεη 

απνθηήζεη, φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θξίζεο. Ζ Κξαηηθή 

δηνίθεζε έρεη επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε επίιπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ιηγφηεξν ζηα πξνβιήκαηα ηεο αλάπηπμεο, κεηψλνληαο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ρψξνπ. 

Σν γεγνλφο απηφ δίλεη ζηηο ηνπηθέο αξρέο ζηξαηεγηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ησλ 

θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε. 

Μέζα ζε απηφ ην γεληθφ πιαίζην, o Quevit (1986) αλαθέξεη θαη ηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ δπλάκεσλ: 

 Σν ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

 Σε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ελδνγελνχο αλάπηπμεο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπο κέζα απφ ηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

 Σελ θαζεκεξηλή ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή απφ 

ηνπο θαηάιιεινπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο 

 Σελ δηάξζξσζε εζσηεξηθψλ ξνψλ αλάκεζα ζηνπο ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο , παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο θαη 

ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο αξρέο 

 Σελ νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ εκπνξίνπ 

θαη εμαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

ηελ Διιάδα, ε παξαδνζηαθά ηζρπξή ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ πην απνθεληξσκέλεο δηνηθεηηθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηε Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, έδσζαλ ηελ ψζεζε γηα δξνκνιφγεζε πην νινθιεξσκέλσλ – 

απνθεληξσηηθψλ κνξθψλ δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Δηδηθφηεξα, ε ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηε Διιάδα θηλεηνπνηήζεθε ζε δπν αιιειέλδεηεο θαηεπζχλζεηο , ζε 

έλα ζπλδπαζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηθνχ θαη ηνπ λένπ «απφ ηε βάζε» κνληέινπ 

ξχζκηζεο. (Παπαδαζθαιφπνπινο – Υξηζηνθάθεο, 2002) 

1. Ζ πξψηε αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ , κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ (Γεκνθξαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο) θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηηο δπν βαζηθέο αξρέο ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη 

ηεο «επηθνπξηθφηεηαο». Με απηέο ηηο αξρέο πξνσζείηαη ε γεληθφηεξε άπνςε 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ , φηη νη απνθάζεηο θαη ζα πξέπεη λα παίξλνληαη ζην 

θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν δηνίθεζεο. (Πιαζθνβίηεο , 1999) 

2. Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε, ζηελ νπνία θηλήζεθε ε απνθέληξσζε ζηελ Διιάδα 

αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο , παξάιιεια 

κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 

ρψξα καο , εηζήρζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη 

ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο απνθέληξσζεο. (Αζαλαζφπνπινο , 2000) .  

Μέζα ζην γεληθφηεξν απηφ πιαίζην, ε απνθέληξσζε απνηέιεζε έλλνηα πνιχπιεπξε 

θαη πνιπδηάζηαηε, γηαηί ε ζεκαζία ηεο δελ αθνξά κφλν ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αιιά έρεη θαη έλλνηα πνιηηηθή. Ζ ζρέζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο θαη 

αλαπξνζαξκνγέο γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ελψ παξάιιεια γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απνηειεζκαηηθά ζαλ νπζηαζηηθφο κνριφο 

αλάπηπμεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη ε ζρέζε ηεο κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε λα 

είλαη ζαθήο θαη αληηιεπηή. (Σζάηζνο, 1999) . 

ην πιαίζην απηφ θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο φηη ην απνηέιεζκα ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο. Ζ θαηλνηνκηθέο πνιηηηθέο ζε ηνκείο φπσο ε 

βηνκεραλία, ε παηδεία , ε απαζρφιεζε θαη ηα δεκφζηα έξγα , παξφιν πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ , επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα ηνλ 

ηνπηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε. 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε, ε αλππαξμία 
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ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ ζηειερψλ θαη ε αλειαζηηθφηεηα ησλ κηζζψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή άζθεζε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ. Με 

δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζέηεη ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελεξγεηψλ νηθνλνκηθήο πθήο. 

(Barquero, 1991) 

Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ 

ζρεδηαζκφ εληζρχεηαη ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία θαη ιφγσλ ησλ εμειίμεσλ ζε δηεζλέο , 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν : 

1) Σν Δζληθφ θξάηνο απνθηά ξφιν θεληξηθνχ ζηξαηεγείνπ θαη εθαξκφδνληαο ηελ αξρή 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

2) Οη Δπξσπατθέο ηάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο, ελδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ. 

3) Οη πνιίηεο , ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ακπλζνχλ έλαληη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο , αλεξγίαο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν . εκαληηθφο ζηφρνο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα κελ κεηαβιεζεί 

ε ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα ππάξρεη γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο, θάησ απφ ην πξίζκα ηεο βησζηκφηεηαο ηεο έλαληη ησλ δηεζλψλ 

εμειίμεσλ. (Παπαθσλζηαληηλίδεο , 2002) 

Δπνκέλσο, ν ξφινο ησλ Ο.Σ.Α ζηε ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 

 

2.6 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηωλ ηνπηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάηωλ 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεί ε ζεζκνζέηεζε ησλ Σνπηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Σ. Α .Π) κε ηνλ λφκν 1622/1986. (Αζαλαζφπνπινο, 

2007). 

Ζ πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ηνπο θαη ε απνηπρία πινπνίεζεο κεγάινπ κέξνπο ηνπο, 

επεηδή δελ είραλ ζεκείν αλαθνξάο έλα επξχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην απνηέιεζε 

έληνλε ηελ αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ 

κνξθή πνπ ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Οη βαζηθφηεξεο αδπλακίεο ησλ Σνπηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ απέξξεαλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
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1. ρεδίαζε ησλ πξνγξακκάησλ απφ εμσηεξηθά γξαθεία κειεηψλ ηα νπνία κε 

γλσξίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο έζεηαλ ζηφρνπο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζε πξαγκαηηθά ηνπηθά δεδνκέλα. 

2. Απνπζίαδε ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο ε νπνία ζέηεη ηα κέηξα ζε 

ξεαιηζηηθή βάζε θαη επηηπγράλεη θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 

3. Ζ απνπζία δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ζηελ θαηάξηηζε αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπο. 

4. Ζ αλεπάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

5. Ζ απνπζία θαηαξηηζκέλσλ ζηειερψλ θαη πνπ δεκηνπξγνχζε εζσηεξηθή 

αδπλακία ησλ Ο.Σ.Α ζηελ ζπλέρεηα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα Δηδηθά Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Α.Π.Σ.Α) 

ελζσκαηψζεθαλ ζηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ πξψηνπ 

ΚΠ (1989-1993) θαη απνηέιεζαλ μερσξηζηά ππνπξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθψλ έξγσλ 

κηθξήο θιίκαθαο. 

ρεδηάδνληαλ θαη πινπνηνχληαλ απφ ηνπηθνχο θνξείο , ελψ γηα ηελ θαιχηεξε 

πινπνίεζή ηνπο εμαζθαιίζηεθε εθπξνζψπεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζηηο επηηξνπέο 

παξαθνινχζεζεο ησλ Π.Δ.Π. (Κφλζνιαο , 1997). 

Σέινο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2539/97 πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε Δηδηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Π.Σ.Α) κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ Ο.Σ.Α. 

θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ Δ.Π.Σ.Α ήηαλ πεληαεηήο (1998 -2002) θαη κπνξνχζε, φπσο θαη έγηλε 

λα παξαηαζεί γηα δπν αθφκα ρξφληα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. (αξζξ 

13 παξ.2 ηνπ Ν.2539 /97) 

Σν ΔΠΣΑ απνηεινχληαλ απφ έμη ππνπξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο, πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, δηνηθεηηθήο , θνηλσληθήο , 

αζιεηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη άιισλ δεκφζησλ επελδχζεσλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο (Καιιηαληάζεο, 2009). 

Σν ΔΠΣΑ θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη ηνκή ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο θαη ζηφρεπε: 
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- ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ, 

- ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνπο 

πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. ψζηε λα βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

- ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ Ο.Σ.Α. γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Παξ‟ φια απηά, ην Δ.Π.Σ.Α δελ θαηάθεξε λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαζψο 

πνιιά απφ ηα εληεηαγκέλα γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγα δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηεζνχλ, 

ελψ ε έιιεηςε δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο (ex ante , on going θαη ex post) δελ νδήγεζε 

ζηελ πνιππφζεηε απηνδπλακία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ Κεληξηθή 

δηνίθεζε αιιά κάιινλ πξνο ηελ ζχζθημε ησλ «πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ». 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη άξξεηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ άζθεζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη 

κε ηηο επηκέξνπο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο (πξνγξάκκαηα έξγα, δξάζεηο θαη 

πξάμεηο) ηφζν ηεο Απηνδηνίθεζεο φζν θαη ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

δηνίθεζεο. Πέξα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο φπσο νη εηζξνέο ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

επηπηψζεηο , κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε νθείιεη λα αζρνιεζεί θαη κε κηα ζεηξά 

εηδηθψλ ζεκάησλ φπσο : 

1. Ζ ζπλάθεηα, πνπ δηεξεπλά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη πξνγξακκαηηζκέλνη  

ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζρέζε κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ζε 

ηνπηθφ , εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

2. Ζ απφδνζε πνπ δηεξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πφξνη κεηαηξάπεθαλ ζε  

απνηειέζκαηα. 

3. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηεξεπλά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα  

ζπλέηεηλε ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ. 

4. Ζ δηαηεξεζηκφηεηα, πνπ δηεξεπλά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλακέλεηαη λα  

δηαξθέζνπλ νη αιιαγέο αθνχ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα.  

(Παπαδαζθαιφπνπινο - Υξηζηνθάθεο , 2002) 

ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηα ηνπηθά 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ην νπνίν ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηηαγέο ησλ 

Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ γηα αμηνιφγεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη γηα 

άκεζνπο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο ιεηηνχξγεζε ε πξνζπάζεηα ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ  

θαη Κνηλνηήησλ λα ζεζκνζεηήζνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο  

αλάπηπμεο. 
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2.7 ΟΙ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

2.7.1 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη ηεο «επηθνπξηθόηεηαο» 

Σα επηρεηξεζηαθά θείκελα αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ απνηεινχλ νπζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην θαη ηεο δηαδηθαζίεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Κνηλφηεηαο , φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δπν βαζηθέο 

αξρέο ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη ηεο «επηθνπξηθφηεηαο». Με απηέο ηηο αξρέο 

πξνσζείηαη ε γεληθφηεξε άπνςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φηη νη απνθάζεηο ζα πξέπεη 

λα παίξλνληαη ζην θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν δηνίθεζεο. (Πιαζθνβίηεο , 1999) 

2.7.1.1 H απσή ηερ επικοςπικόηεηαρ 

Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. θνπφο ηεο αξρήο απηήο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ πνιίηε. Χο εθ ηνχηνπ, 

ειέγρεηαη αλ ε δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν 

δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή 

ηνπηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Έλσζε, 

ζηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, δξα κφλν φηαλ 

ε δξάζε ηεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ αληίζηνηρα κέηξα εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο 

ή ηνπηθήο εκβέιεηαο. Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δξάζε ηεο Έλσζεο 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλζήθεο 

φξηα.  

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Δδηκβνχξγνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992 εμέδσζε 

δήισζε γηα ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπνπ θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο 

ηεο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ απνξξέεη απφ ηε δήισζε απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλζήθε 

ηνπ Άκζηεξληακ κε ηε κνξθή πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζηε ζπλζήθε γηα 

ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν πξσηφθνιιν απηφ θαζηεξψλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ 

αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηε ρξήζε, φπνπ είλαη δπλαηφλ, άιισλ, ιηγφηεξν 

δεζκεπηηθψλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ. 

2.7.1.2 Απσή ηερ εηαιπικήρ ζσέζερ 

Ζ αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 1083/2006, γηα  

ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ εθαξκφζηεθε κέζα απφ δηαδηθαζίεο  



 

 σελ. - 46 - 

πνπ δηαζθαιίδνπλ επξχηαην δηάινγν κε φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη κε πιήξεηο φξνπο. 

Ζ εηαηξηθφηεηα, ε ζπκκεηνρή δειαδή ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ εηαίξσλ ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο, ιφγσ ηεο εκπεξηζηαησκέλεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ηνπο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο θαη ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθφηεηαο δίλεη κία εηθφλα ηεο ζνβαξφηεηαο κε ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε θαη νη 

αξκφδηεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ δηαδηθαζίεο, φπσο o αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο θαη 

αξρέο φπσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε ή αλ ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ κε ζηελά ηνκεαθά 

θξηηήξηα. 

2.7.2 Δπξωπαϊθόο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο 

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο ηνπ απφ ηα θξάηε κέιε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο μεθίλεζε ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1985. ρεδφλ φια ηα 

θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη θαη κέξε ηνπ Υάξηε - κε εμαίξεζε ηα ηξία κηθξά 

θξάηε ηνπ Μνλαθφ, ηεο Αλδφξαο θαη ηνπ αλ Μαξίλν. Σα λέα θξάηε κέιε ζην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλακέλεηαη λα επηθπξψζνπλ ηνλ Υάξηε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ. 

Ο Υάξηεο δεζκεχεη ηα θξάηε κέξε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ ζπλζήθε λα εγγπψληαη 

ηελ πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Πξνλνεί φηη 

ε αξρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νθείιεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

λνκνζεζία θαη, εάλ απηφ είλαη δπλαηφ, ζην χληαγκα. Οη ηνπηθέο αξρέο νθείινπλ λα 

εθιέγνληαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία, θαη είλαη ην πην πξψηκν λνκηθφ φξγαλν γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Οη ηνπηθέο αξρέο, ελεξγψληαο εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ λφκνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζχλε θαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ο Υάξηεο ζεσξεί φηη νη δεκφζηεο ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη θαηά πξνηίκεζε 

απφ αξρέο πνπ είλαη εγγχηεξα πξνο ηνπο πνιίηεο, ελψ έλα πςειφηεξν επίπεδν 

δηνίθεζεο ζεσξείηαη θαηάιιειν κφλν φηαλ ν ζπληνληζκφο ή ε παξαρψξεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ είλαη αδχλαηε ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζην ακέζσο θαηψηεξν 

δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Υάξηεο ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία 

ησλ νξίσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ηελ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη  
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πφξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο νη 

αξκνδηφηεηεο απηέο ζα αζθνχληαη, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη 

ηελ λνκηθή πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ εθηείλνληαη κέρξη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. 

2.7.3 Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

Μέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο ηεο πνιηηηθήο, ε Δ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θξίζηκνπο 

ηνκείο, έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο. Ζ παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ ρσξψλ 

κειψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπληνληζκέλα θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο θαη 

ηνπηθέο αξρέο θαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζηηο αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε φιε πνιηηηθή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία παξέκβαζεο θαη 

πνιχ ζπρλά αθφκε θαη ηε ζπλδξνκή θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ 

πνιηηψλ. (Μεηνχια Ρ., 2005) 

Σα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία (Γ.Σ.) απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο κεραληζκνχο 

παξέκβαζεο πνπ δηαζέηεη ε Έλσζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

Τπεξεηνχλ ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ, ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε κέζα 

ππνδνκήο θαη ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηθέξεηεο. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά Γηαξζξσηηθά Σακεία., ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

δηέπεηαη απφ έλα θνηλφ ζχλνιν θαλφλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ε ρνξήγεζε ησλ 

θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ εμαζθαιίδεηαη ζην πιαίζην καθξνπξφζεζκσλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο.  

Σα ηακεία απηά είλαη: 

1. Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηεί ππνδνκέο, παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη εληζρχζεηο ζηηο κηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 

2. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην νπνίν πξνσζεί ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αλέξγσλ θαη ησλ κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, θπξίσο 

ρξεκαηνδνηψληαο δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη ζπζηήκαηα εληζρχζεσλ γηα 

πξνζιήςεηο, 
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Σν Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΠΔ-, 

Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ), ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζηνπο γεσξγνχο, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ζην πιαίζην ηεο 

Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο ζηελ ππφινηπε Έλσζε,  

3. Σν Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηείαο (ΥΜΠΑ) ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηεί ηε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο. 

Οη ζηφρνη ησλ Σακείσλ είλαη: 

 Βνήζεηα ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε. 

Απφ ηηο εληζρχζεηο ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ θαιχπηεηαη ην 22,2% ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Δ.Δ. 

 Έμνδνο ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ηελ θξίζε θαη πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο 

αλαθέξεηαη ζε πεξηθέξεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο. Απφ ηηο εληζρχζεηο ηνπ θαιχπηεηαη ην πνιχ ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Δ.Δ. (10% θαηαλέκεηαη ζηνλ βηνκεραληθφ θαη ηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ, 5% 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 2% ζηηο αζηηθέο θαη 1% ζηνπο ηνκείο ηεο αιηεπηηθήο 

βηνκεραλίαο). 

 Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

πξνζαξκνγή θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ αιιαγή. Ο ζηφρνο 3 ζπκβάιεη ζηα 

εζληθά ζρέδηα δξάζεο πνπ εθπνλεί θάζε θξάηνο-κέινο ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλψλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. Σα κέηξα ηνπ ζηφρνπ απηνχ κε επξεία έλλνηα πεξηιακβάλνπλ 

δξαζηήξηεο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ πξνψζεζε 

ίζσλ επθαηξηψλ, ηε δηαξθή επηκφξθσζε, ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο αιιαγέο, θ.α. 

2.7.4 Ο Καλνληζκόο 1260/1999 πεξί δηαξζξωηηθώλ ηακείωλ 

Με ηνλ Καλνληζκφο (ΔΚ) 1260/1999 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1999, πεξί 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζθνπεχεη ζηε κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ θαη 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θνηλσληθψλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, κε ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

εληζρχζεσλ θαη απινχζηεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κέζσ κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηφρσλ παξέκβαζεο. 
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πκβάιεη, επίζεο, ζηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα: πξνγξακκαηηζκφο, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο. 

Οη παξαθάησ αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαξζξσηηθψλ Σακείσλ εμεηδηθεχνληαη ή 

εληζρχνληαη: α) πξνγξακκαηηζκφο ησλ εληζρχζεσλ, β) εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ 

κεγίζηνπ αξηζκνχ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ , γ) πξνζζεηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο 

ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο επηδνηήζεηο, δ) δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Σακείσλ, ε) πιεξσκέο θαη δεκνζηνλνκηθνί 

έιεγρνη. 

Πξνγξακκαηηζκόο :πλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε πνιπεηψλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πινπνηείηαη ζχκθσλα κε κία δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ βάζεη 

εηαηξηθήο ζρέζεο, ζε πεξηζζφηεξα ζηάδηα, κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ 

δξάζεσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ησλ έξγσλ. 

Δηαηξηθή ζρέζε : Ζ λέα λνκνζεζία ζπλερίδεη ηελ πξνζέγγηζε απηή, επεθηείλνληαο 

ηελ εηαηξηθή ζρέζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο ινηπνχο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο, εκπιέθνληαο ηνπο 

εηαίξνπο απηνχο ζε φια ηα ζηάδηα, ήδε απφ ηελ έγθξηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ. 

Πξνζζεηηθόηεηα :χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη επξσπατθέο εληζρχζεηο πξέπεη λα 

πξνζηίζεληαη ζηηο εζληθέο εληζρχζεηο θαη φρη λα ηηο ππνθαζηζηνχλ. Σα θξάηε νθείινπλ 

λα δηαηεξνχλ, γηα θάζε ζηφρν, ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζην ίδην 

επίπεδν κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

Γηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε :ην πιαίζην ηνπ λένπ θαλνληζκνχ 

γηα ηα δηαξζξσηηθά Σακεία, νξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε, γηα θάζε πξφγξακκα, κηα 

δηαρεηξηζηηθή αξρή, ηεο νπνίαο ηα θαζήθνληα θαιχπηνπλ ηελ πινπνίεζε, ηελ 

θαλνληθφηεηα η εο δηαρείξηζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηάξηηζε θαη 

απνζηνιή ζηελ Δπηηξνπή ησλ εηεζίσλ εθζέζεσλ εθηέιεζεο, δηνξγάλσζε ηεο 

ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θιπ.). Δπηπιένλ, ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο 

πνπ ππάγνληαη πάληα ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη επηηξνπέο απηέο, ζηηο 

νπνίεο πξνεδξεχεη έλαο εθπξφζσπνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ. 

Πιεξωκέο θαη δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη : Ζ απμαλφκελε απνθέληξσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπλεπάγεηαη ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, 

πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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Ζ Δπηηξνπή εμαζθαιίδεη ε ίδηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ελαπφθεηηαη ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο θαη πιεξσκψλ. Πνζνζηφ 

5% ησλ δαπαλψλ ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ιεπηνκεξψλ 

ειέγρσλ κέζσ π.ρ. επηηφπησλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ. Δθφζνλ δηαπηζηψλνληαη 

παξαηππίεο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ επζχλε λα πξνβνχλ ζε δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο 

κέζσ ηεο αθχξσζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

ελεξγεηψλ. Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ, ελψ απηά πνπ αλαθηψληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

αθαηξνχληαη θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ. 

Σν έλα ηξίην πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ πξννξίδεηαη γηα ηα 

θνλδχιηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρνξήγεζεο, 

ην δήηεκα απηφ παξακέλεη δηαξθψο ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ. Σν πνζνζηφ πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηα πεξηθεξεηαθά θνλδχιηα ρξεηάδεηαη λα αηηηνινγεζεί. Καη ε 

αηηηνιφγεζε απηή δελ κπνξεί παξά λα έρεη ηε κνξθή μεθάζαξσλ παξαδεηγκάησλ 

νξζήο ρξήζεο ησλ ρξεκάησλ θαη επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ. Σν 

δήηεκα ηεο δηαθάλεηαο είλαη επίζεο βαζηθφ γηα ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο: ν ηξφπνο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ηα ρξήκαηα πξέπεη λα είλαη απνδεδεηγκέλα βηψζηκνο θαη ππεξάλσ 

ακθηζβήηεζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο βξίζθεηαη σο επί 

ην πιείζηνλ ζηα ρέξηα εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη φρη ηεο ΓΓ 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, νη ελεκεξσηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο δξάζεηο πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο. «Ο θαλνληζκόο, ν νπνίνο ςεθίζηεθε από ηηο 

ρώξεο κέιε, ζεζπίζηεθε γηαηί έδηλε έλα βαζηθό θίλεηξν ζηνλ θόζκν γηα λα πεη ηη 

επηηπγράλεη κε ηα ελ ιόγσ ρξήκαηα», εμεγεί ε Annabelle Maupas, ππεχζπλε Σχπνπ 

ζηε Γ.Γ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. «Εεηώληαο από ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, ν θαλνληζκόο πεξί ησλ Γηαξζξσηηθώλ Σακείσλ δίλεη ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηε δπλαηόηεηα λα δείμνπλ πόζν επηηπρεκέλα εθαξκόδνπλ ην πξόγξακκά 

ηνπο θαη πόζα θάλνπλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο».  

2.7.5 Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ 2007 -2013 ) 

Ζ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο, ε αλαζεσξεκέλε «ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο» θαη νη 

γεληθφηεξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελζσκαηψλνληαη 

νπζηαζηηθά ζηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Ζ άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή ζχγθιηζε 

πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ παξάιιεια κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη  
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αληαγσληζηηθφηεηα ζε κηα λέα δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε. 

ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο, επαλαβεβαηψζεθε θαη εληζρχζεθε ν θξίζηκνο ξφινο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο σο Δηαίξνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (Δ..Π.Α) 2007-2013. ηα βαζηθά Δπξσπατθά Κείκελα πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ, εληζρχεηαη ηδηαίηεξα ν 

ξφινο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο θαη 

πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο. 

εκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο απηνδηνίθεζεο ζηε Νέα  

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν απνηεινχλ: 

• Ο θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο «Δηαηξηθή ρέζε», ηφζν ζην επίπεδν ησλ Δπξσπατθψλ 

νξγάλσλ φζν θαη ζε επίπεδν ηεο ζρέζεο θξάηνπο- ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ 

αλαγλψξηζε δηαθξηηνχ ξφινπ ηεο απηνδηνίθεζεο, απνηππψλεηαη ζηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ην ζρέδην ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο γηα ηε λέα 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν.  

• Ο εληζρπκέλνο ξφινο ηεο απηνδηνίθεζεο απνηππψλεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ 

θεληξηθνχ ξφινπ ησλ πφιεσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Σν κνληέιν 

πξνψζεζεο ηεο εδαθηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ.  

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) αθνξά ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007–2013, έρεη σο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο ηελ «Αληαγσληζηηθφηεηα» θαη ηε 

«χγθιηζε» θαη ηηο αθφινπζεο Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο: 

1. Δπέλδπζε ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

2. Κνηλσλία ηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκία 

3. Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή πλνρή 

4. Θεζκηθφ πεξηβάιινλ 

5. Διθπζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο θαη θάζε Πεξηθέξεηαο, σο ηφπνπ επελδχζεσλ, 

εξγαζίαο 

6. θαη δηαβίσζεο. 

Σν Δ..Π.Α. πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα: 

- Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

- Δλίζρπζε πξνζπειαζηκφηεηαο 

- Αληαγσληζηηθφηεηα – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

- Φεθηαθή ζχγθιηζε 

- Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο αλάπηπμε 
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- Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

- Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε 

- Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

- Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο 

- Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

- Ήπεηξνο – Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα 

- Κεληξηθή – Γπηηθή – Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 

- Γπηηθή Διιάδα – Πεινπφλλεζνο – Ηφληα Νεζηά 

- Κξήηε – Αηγαίν 

- Αηηηθή 

- Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δδαθηθή πλεξγαζία» 

Δθηφο απφ ην Δ..Π.Α., ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007–2013 ππάξρνπλ θαη ηα 

αθφινπζα δπν Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα: 

- Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

- Πξφγξακκα Αιηείαο 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δ..Π.Α. θαη εηδηθφηεξα: 

 ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη ηεο 

αγξνηηθήο ελδνρψξαο ηνπο, 

 ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

ηεο γλψζεο, 

 ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

 ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνπο πνιίηεο, 

 ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

Ο.Σ.Α. 

Ζ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο (ΚΔΓΚΔ), έρνληαο ππφςε θαη 

ηα αλσηέξσ θείκελα δηαηχπσζε ηηο αθφινπζεο απφςεηο 

«Δθηηκνχκε φηη γηα λα κπνξέζεη ε Διιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα αληαπνθξηζεί  

ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζα ρξεηαζηεί ζνβαξέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηε δνκή, ηηο ιεηηνπξγίεο, ην αλζξψπηλν  

δπλακηθφ, ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο, θαζψο θαη  
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ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηα άιια επίπεδα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κε ηνπο πνιίηεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ, κε επξχηαηε πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, νη αλαγθαίεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα αιιάμνπλ ηε 

ζεκεξηλή δνκή ηνπ θξάηνπο: κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο θαη 

κε ηε δεκηνπξγία ιηγφηεξσλ θαη ηζρπξφηεξσλ Γήκσλ. 

Οη δπν βαζκνί Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα αλαιάβνπλ πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο, κε ηε 

κεηαθνξά ηνπο απφ ηελ θεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη κε λένπο 

πφξνπο, ρσξίο πξφζζεηνπο θφξνπο, αιιά κε κηα γελλαία θνξνινγηθή απνθέληξσζε. 

Οη δνκηθέο αιιαγέο θαη ε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Ο.Σ.Α., βέβαηα, δελ 

αξθνχλ. Απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε αλάπηπμε θαη ε 

νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επηηειηθψλ, ε νινθιήξσζε ηεο 

εηζαγσγήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηνπο Ο.Σ.Α. 

θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ην ππφινηπν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη κε 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Οη αιιαγέο θαη νη βειηηψζεηο απηέο νπζηαζηηθά ζα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ πνιηηηθή δηεχζπλζε θαη ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηφζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

φζν θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 

Σηο θαηεπζχλζεηο απηέο κπνξεί λα εληζρχζεη νπζηαζηηθά ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΓΑ)». 
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3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Ο.Σ.Α. 

3.1 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Δ ΣΟΠΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

3.1.1 Σν ζεωξεηηθό ππόβαζξν ηνπ ηνπηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

Ο πξνγξακκαηηζκφο, σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηέρεηαη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο, απνηειεί ζέκα άθξσο εθηεηακέλν. πληζηά ηε 

βάζε θάζε αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο θαζψο νπνηαδήπνηε 

αηνκηθή ή ζπιινγηθή απφθαζε κέρξη ηελ πινπνίεζή ηεο δηέξρεηαη αλαγθαζηηθά απφ 

νξηζκέλεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο θάζεηο, νη νπνίεο ππαθνχνπλ ζε κία ζαθψο 

ηεξαξρεκέλε ηάμε κέζα ζηε ζθέςε θάζε αηφκνπ ή ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ην νπνίν 

ελεξγεί ινγηθά. Ο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα. Όζν λσξίηεξα μεθηλά 

απηφο, ηφζν επλντθφηεξα ζα είλαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ηφζν 

κηθξφηεξν ζα είλαη ην θφζηνο ηεο επηδησθφκελεο αλάπηπμεο.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε δηεχζπλζε θάζε νξγαληζκνχ 

θαζνξίδεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

θαηάιιεια κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πινπνηήζεη ζην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ βαζκφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Παξάιιεια, ν πξνγξακκαηηζκφο ελφο 

νξγαληζκνχο έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ κειινληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

πλήζσο δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο κνξθέο πξνγξακκαηηζκνχ: 

 Σν ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο ν νξγαληζκφο 

δηακνξθψλεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ θαη δηακνξθψλεη ηηο ελδεδεηγκέλεο 

ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη, ψζηε λα ζεσξεζεί 

ηειηθά επηηπρήο ε απνζηνιή ηνπ.     

 Σνλ ηαθηηθφ ή ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ  

Ο πξνγξακκαηηζκφο απηήο ηεο κνξθήο, πνπ δηαξθεί ζπλήζσο κέρξη έλα ρξφλν, 

βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

αλάινγν ρξνληθφ νξίδνληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη ηζχλνληεο ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ηνπο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο απηήο ηεο κνξθήο έρεη ζηελφηεξε ζπλάθεηα κε ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα.  
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Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ  

Κάζε κνξθή πξνγξακκαηηζκνχ θαηαιήγεη ζηελ θαηάξηηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ηα ραξαθηεξίδνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία, 

φπσο είλαη ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ε ζηξαηεγηθή θαη νη ζηφρνη ηνπ, ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ηα ζπλαθή επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ν 

πξνυπνινγηζκφο, θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη.  

Ζ απνζηνιή (mission) θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη ν νξγαληζκφο, 

πξνζδηνξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

Ζ ζηξαηεγηθή (strategy) είλαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη θαη δξάζεηο πνπ ζέηνπλ νη 

νξγαληζκνί, δεδνκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθνί 

θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

Χο ζηφρνη νξίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη θαη 

ζέηεη ν θάζε νξγαληζκφο, ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ.  

Σα πξνγξάκκαηα δξάζεο νξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, ηα κέζα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (απφ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ), ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην αλάινγν πξνζσπηθφ θαη ηέινο ην ρξνληθφ πεξηζψξην κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Ο πξνυπνινγηζκφο, πνπ είλαη βαζηθφ ηκήκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, εκπεξηέρεη φια ηα 

νηθνλνκηθά εθείλα ζηνηρεία (π.ρ. έζνδα, δαπάλεο, θεθάιαηα) πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο. 

Ζ ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ δξάζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νξηνζεηνχλ ηειηθά ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί ν 

νξγαληζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο, είλαη νη ηαθηηθέο πνπ πξέπεη λα νξηνζεηήζεη ν θάζε 

νξγαληζκφο θαη αλαθέξνληαη θαηά βάζε ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε 

πνιινχο ηνκείο (π.ρ. ζέκαηα πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ θ.α.). Οη πνιηηηθέο απηέο 

δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην ην νπνίν νξηνζεηεί ην πλεχκα ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη θάζε θνξά, εμαζθαιίδνληαο έηζη ζηαζεξφηεηα, ελφηεηα θαη ζπλέπεηα ζε 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. Οη πνιηηηθέο δξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζπλδεδεκέλεο κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θαη ηε δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα 

θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. (Μνπδά,2007, ζει. 31-33). 
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Φάζεηο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ  

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί πέληε ζηάδηα, πνπ 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο θάζεηο αλάπηπμεο θαη πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. Πην 

αλαιπηηθά νη θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη : 

3.1.2 Καζνξηζκόο ηωλ Αληηθεηκεληθώλ ζηόρωλ 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηνί 

ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηνί, αληηθεηκεληθνί, ξεαιηζηηθνί, μεθάζαξνη, ζαθψο 

θαζνξηζκέλνη (πνζνηηθά, πνηνηηθά θαη ρξνληθά) θαη λα ηεξαξρνχληαη αλάινγα κε ηελ 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο.  

 Ζ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (πξνζσπηθνχ, κάξθεηηλγθ, εθνδηαζκνχ θιπ) ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ  

 Ζ ιήςε απνθάζεσλ, κεηά ηελ αλάιπζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο πνπ έρεη ήδε θαζνξηζηεί. Ο θαζνξηζκφο 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, απιφο, ζπγθεθξηκέλνο ρσξίο 

αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζην ηέινο, ή θαηά ηελ δηάξθεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο κε ηνπο αλάινγνπο ειέγρνπο ψζηε λα εθηηκεζεί  ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.    

ηελ πεξίπησζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ν πξνγξακκαηηζκφο «αζρνιείηαη βαζηθά κε 

ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ψζηε 

κέζσ ηεο πξφζθνξεο αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ, λα 

θαηαζηεί απηφ πεξηζζφηεξν σθέιηκν θαη απνδνηηθφ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

θαηνηθνχλ κέζα ζε επξχηεξεο πεξηνρέο, νη νπνίεο εθηείλνληαη πέξα απφ ηα 

θαζηεξσκέλα φξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο» (Φαλαξηψηεο, 1999 ζει. 297). 

Ο ηνπηθφο πξνγξακκαηηζκφο απαζρνιεί ζνβαξά ηηο ηνπηθέο αξρέο παγθνζκίσο, θαζψο 

ππάξρνπλ παληνχ πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε, ιφγσ ηεο απξνγξακκάηηζηεο 

αλάπηπμεο, βξίζθεηαη ζήκεξα πξν αλππέξβιεησλ δπζθνιηψλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ζπλζεθψλ ζχγρξνλεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη 

απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, νη νπνίνη 

απαζρνινχλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φπσο π.ρ. ε χδξεπζε, ε απνρέηεπζε,   
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ε ζπγθνηλσλία, ε θαζαξηφηεηα, ην πξάζηλν. 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη αθφκε θαη ε πξνζπάζεηα απιήο βειηίσζεο νξηζκέλσλ 

ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, νδεγεί ζε κεγαιχηεξν χςνο δαπαλψλ 

θαη πξνθαιεί δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα απφ ηελ εμ‟ αξρήο θαηαζθεπή ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεην λα επέιζνπλ 

δξακαηηθέο κεηαβνιέο ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ζσζηή δηαξξχζκηζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ. 

Οη αδπλακίεο απηέο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηνλ έγθαηξν θαη ππεχζπλν 

ζρεδηαζκφ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο πξέπεη λα ζεσξείηαη βαζηθφ 

ζθάικα ε ηδέα ηνπ λα αθεζεί ειεχζεξε ε αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ, ρσξίο θάπνην 

ξπζκηζηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη ηνπηθέο αξρέο νθείινπλ λα 

είλαη ελήκεξεο γηα ηελ απφδνζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη ν ηνπηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε θξίζηκε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ησλ πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ πξνο 

ην ζθνπφ ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή φπνπ δνπλ. 

Δμάιινπ, ζπλαθήο πξνο ηελ αλάγθε δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ κέζα ζηα φξηα 

ηεο πφιεο ηνπο είλαη θαη ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ δεκνζίνπ 

ραξαθηήξα, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ζχγρξνλσλ κέζσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. (Φαλαξηώηεο, 1999). Έλα 

δήηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

πξνηχπνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο ην νπνίν ζα πηνζεηεζεί απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο. 

Σν θπξίαξρν πξφηππν ζρεδηαζκνχ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 ήηαλ ε «αλάπηπμε εθ 

ησλ άλσ», φπνπ νη θπξηφηεξεο απνθάζεηο ιακβάλνληαλ απφ ηα αλψηεξα φξγαλα 

δηνίθεζεο ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  Χζηφζν, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 εδξαηψζεθε 

ην πξφηππν ηεο «αλάπηπμεο απφ ηα θάησ» (development from below).  

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ θαίλεηαη φηη επεξέαζαλ ζε έλα  

κεγάιν πνζνζηφ θαη ηηο ειιεληθέο πνιηηηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο (Evangelinides – 

Arachovitou, 1990). 
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Σν ελ ιφγσ πξφηππν ελζσκαηψλεη ηδέεο θαη θξηηήξηα επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ, 

ζπιινγηθψλ δξάζεσλ θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ ελδνγελψλ πφξσλ. Άιισζηε, ηα λέα 

κνηίβα ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηελ Ηηαιία θαη ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ησλ επηζηεκφλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη νξηνζεηεκέλεο εδαθηθήο πεξηνρήο, εζηηάδνληαο ζηα ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάπηπμεο, παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ 

αλάπηπμεο θαη βηνκεραλνπνίεζεο (Garofoli, 1990). Μεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο μερσξίδεη ε αλάπηπμε εθ κέξνπο 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ επαξθνχο ζρεδηαζηηθήο ηθαλφηεηαο φζνλ αθνξά ζε 

εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο ηνπηθνχ επηπέδνπ. ηα κέζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ εθηάζεσλ γηα αλέγεξζε ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Πην αλαιπηηθά, νη δεκνηηθέο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο 

αλάγθεο (Henriques, 1990): 

Α) Σελ αλάγθε γηα πξνψζεζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζε 

εζεινληηθή θαη γεκάηε πξνζπκία θνηλνηηθή δξάζε. ην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, νη Γήκνη νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηεζλείο δνκηθνχο 

πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο φζνλ αθνξά ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ 

έλα πιαίζην γηα ηνπηθέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ζηνπο ηνπηθνχο πφξνπο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηνπηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπηθήο θχζεο, επηβάιιεηαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο 

θνηλφηεηαο γχξσ απφ ηνπηθά ζρέδηα αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζπκπαγείο 

θαη ζαθείο ιχζεηο. Δπνκέλσο, ε δξάζε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ελφο 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ θαηάξηηζε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ 

πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

i. Αλαγλψξηζε ησλ θξίζηκσλ θαη «αηζζεηψλ» πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

ii. Αλαγλψξηζε θαη νξγάλσζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο. 

iii. Δπξεία ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο 

ηνπηθήο ππαλάπηπμεο. 

iv. Αλαδφκεζε ηεο αίζζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. 

v. Καηαλφεζε ησλ εμσγελψλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα 

πξαγκαησζεί ε ηνπηθή αληίδξαζε ζηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο. 

Β) Σελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη ζπιινγηθέο ηνπηθέο δνκέο θαη αξρέο. Απαηηείηαη 

πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 
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Οη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άκπλα ησλ ηνπηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πηζαλφηεηαο έληαμεο ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη. Ο Γήκνο δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πφξσλ αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Γ) Σελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε θνηλνηηθή αιιειεγγχε, ψζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά. 

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ν ηνπηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ πξέπεη λα αζρνιείηαη 

κφλν κε ην παξφλ θαη ηε ζηαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη κε ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ν ίδηνο ν Γήκνο πξνζθέξεη. 

3.1.3 Βαζηθέο αξρέο ηνπηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

πλνιηθά, νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ζπλζέηνπλ ηε θηινζνθία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη νη αθφινπζεο (Φαλαξηψηεο, 1999): 

i. Ζ αξρή ηνπ ζηξαηεγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Όια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο (θεληξηθή 

δηνίθεζε, πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ηζφηηκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνπ νπνίνπ άιισζηε θέξνπλ θαη ην κεγαιχηεξν 

βάξνο. Πεξαηηέξσ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπκκεηέρνπλ θαη νη νξγαληζκνί 

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαζψο επίζεο ηδησηηθνί θνξείο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα αλάπηπμεο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

ii. Ζ αξρή ηεο αλάπηπμεο εθ ησλ θάησ ( development from below). Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε ηνπηθή αλάπηπμε είλαη ππφζεζε θπξίσο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Καζψο ινηπφλ ε ηνπηθή θνηλφηεηα είλαη 

απηή πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαζνξίδεη νπζησδψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά. 

iii. Ζ αξρή ηεο απηνδύλακεο αλάπηπμεο. Σα πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πξέπεη 

λα πξνσζνχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπηθνχο πφξνπο θαη κέζσ 

ηεο πηνζέηεζεο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. Γεπηεξεπφλησο δε κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

iv. Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κνλάδεο ηνπηθνχ επηπέδνπ 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηνρή 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα απηά λα εθηεινχληαη απφ θνξείο 

αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ. 

2 Οη ηδησηηθνί θνξείο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ηηο ηξάπεδεο, ηνπο δηάθνξνπο 

επαγγεικαηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, επηκειεηήξηα, επηρεηξήζεηο θ.ά. 
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v. Ζ αξρή ηεο ελαξκόληζεο ησλ ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κε επξύηεξα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ. Ζ αξρή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνεγνύκελε θαη ελλνεί όηη ε αλάπηπμε, σο εληαία δηαδηθαζία, εμεηδηθεύεηαη θαηά 

επίπεδα. 

3.1.4 Βαζηθνί ζθνπνί ηνπηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

Βαζηθόο αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ηνπηθό επίπεδν είλαη ε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ησλ κνλάδσλ ηεο Σ.Α. κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθώλ πόξσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηνπηθόο πξνγξακκαηηζκόο απνζθνπεί (Φαλαξηψηεο, 1999): 

A. ηε δηακόξθσζε γεληθώλ πιαηζίσλ αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ κηαο πεξηνρήο. Σα 

πιαίζηα απηά ζηνρεύνπλ ζηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ δηαθόξσλ 

αλαγθώλ (νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηζηηθώλ, πλεπκαηηθώλ) ζε ηνπηθό θαη 

δηαηνπηθό επίπεδν. 

B. ην ζπληνληζκό ησλ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε ηνπηθό, 

πεξηθεξεηαθό θαη θεληξηθό επίπεδν. 

 

3.1.5 θνπόο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Δίλαη έλα αλαπηπμηαθφ 

πξφγξακκα ζε ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη έλα θχξην εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. 

ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο πνπ επηηάζζεη ηφζν ην επξσπατθφ 

επίπεδν απηνδηνίθεζεο φζν θαη ε αλάγθε αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Οη γεληθνί ζθνπνί ρσξίδνληαη 

ζε ηξία κέξε : α) ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, β) ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε 

ηνπ Ο.Σ.Α.  σο νξγαληζκνχ θαη γ) ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ηεο 

επηξξνήο άιισλ θνξέσλ
5
. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο δηνίθεζεο ζε κηα δεκνηηθή πεξίνδν, ηηο δξάζεηο θαη ηα κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ, ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη θαη ηνπο 

απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

Α) Πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

                                                           
5
 Οδεγφο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 2011, Δ.Δ.Σ.Α.Α. 
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Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θπξίσο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα εθηειέζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε 

ζθνπφ:  

i. Σελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δήκνπ ζε ηνκείο 

φπσο ε πξνζηαζία θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηελ βειηίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο. 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Ο.Σ.Α. ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο γίλεηαη θπξίσο 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ζέζπηζεο θαλνληζηηθψλ φξσλ 

θαη ξπζκίζεσλ.  

ii. Σελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ, πνπ πξνυπνζέηεη δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

παηδείαο/πνιηηηζκνχ/αζιεηηζκνχ θαη δξάζεηο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο.      

Β) Δζωηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Ο.Σ.Α. ωο νξγαληζκνύ 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δξάζεηο θαη ππνπξνγξάκκαηα γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. σο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, κε 

ζθνπνχο ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Οη δξάζεηο απηέο απνζθνπνχλ: 

ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ηεο αχμεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 

κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο γεο θαη 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Ο.Σ.Α., κε ηνλ κεζνπξφζεζκν 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο νξζνινγηθφηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.    

Γ) Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ ηνπ Ο.Σ.Α. 

Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ν ξφινο ησλ δήκσλ είλαη πνιπζχλζεηνο θαη πσο νη δήκνη δελ 

αξθεί λα πεξηνξίδνληαη ζηηο νξηνζεηεκέλεο, απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνπο δηέπεη,  
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αξκνδηφηεηεο αιιά είλαη «ππνρξεσκέλνη» λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ζπλνιηθή επεκεξία 

ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ο δήκνο ζεσξείηαη απφ πνιινχο φρη κφλν σο ε δηνίθεζε παξνρήο 

νξηζκέλσλ πάγησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά σο θνξέαο πνπ κεξηκλά γηα ην 

ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζπλεξγαζίεο 

ηνπ δήκνπ κε : 

 Σνπηθνχο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θ.α. θνξείο (ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζχιινγνη θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο) 

 Όκνξνπο, αδειθνπνηεκέλνπο θαη δήκνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ πνιίηεο πνπ 

έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνλ έλα δήκν (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο κε ηνλ Πεηξαηά, ηνλ δήκν ηνπ Καξγθέδε ζηελ 

Κνξζηθή-Γαιιία θαη ηνλ δήκν ηεο Montresta ζηελ αξδελία θαη ηνλ δήκν 

Villeneuve des Avignon-Γαιιία). Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πξνζθέξνπλ κνλαδηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ 

κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ επίηεπμε θνηλψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη 

γίλνληαη θήξπθεο ηεο αλάπηπμεο.  

 Όινπο ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(θεληξηθνχο θνξείο, απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, Πεξηθέξεηα) 

Άξα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο, ηα έξγα θαη φιεο ηηο άιιεο 

εθρσξεκέλεο ζηνλ δήκν αξκνδηφηεηεο, εληνπίδεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη επηξξνήο ησλ θνξέσλ απηψλ απφ ηνλ Ο.Σ.Α. Σν επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ζπληνληζκέλε κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ, 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ. Σν επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα εκπεξηέρεη θαη ηηο δξάζεηο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαζψο θαη 

ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (π.ρ. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο).    
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3.1.6 Η ζεκαζία ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηνπο Γήκνπο είλαη 

(Λίηζνο Ζ., 2002) :  

 Απνηειεί νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ ηνπηθψλ 

πξνβιεκάησλ ε νπνία παχεη λα έρεη απνηειεζκαηηθφ ραξαθηήξα δηεξεπλψληαο 

ζθαηξηθά θαη κε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε φιεο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο.  

 Απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή 

θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ αιιά θαη ηελ εμεχξεζε λέσλ πφξσλ   

 Δηζάγεη ηερληθέο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ κε απνηέιεζκα λα αλαθέξεηαη 

ζε κεηξήζηκα θαη ηαπηφρξνλα ειεγρφκελα ζηνηρεία.  

 Απνηειεί κέζν δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ελεξγνπνηψληαο ηνπο 

πνιίηεο ζε φια ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαηαγξάθνληαο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

 Αλαβαζκίδεη ηελ εηθφλα ηνπ Ο.Σ.Α. πξνζδίδνληάο ηνπ ην θχξνο ηεο 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ ράξαμε ζρεδίνπ αλάπηπμεο ζε Δζληθφ επίπεδν. 

 Βειηηψλεη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ Ο.Σ.Α., πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο 

εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε λέα πξφηππα εξγαζίαο θαη εηζάγνληαο λέεο 

ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο. Λεηηνπξγεί ζπλεθηηθά θαη ζπληνλίδεη ηηο επηκέξνπο 

δξάζεηο ηνπ δήκνπ αιιά θαη ησλ επηκέξνπο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

 Δπηζπεχδεη ηελ σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. 

 Δπλνεί ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ κε άιινπο θνξείο αιιά θαη επξχηεξσλ 

ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο ρψξνπο φπσο ηνλ αθαδεκατθφ, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ, 

ηηο Μ.Κ.Ο.        

3.1.7 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ησλ δήκσλ είλαη εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ, κε ηα θαησηέξσ ραξαθηεξηζηηθά
6
: 

1. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δήκσλ :  

                                                           
6
 Οδεγφο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 2011, Δ.Δ.Σ.Α.Α. 
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Απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ 

θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. Δίλαη πξφγξακκα πνιπηνκεαθφ, κε επξχηεηα 

ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Καιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ θαη 

ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ.  

2. Απνηειεί ην πεληαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ: ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε 

βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. Σν φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο απνηππψλεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή θαη 

αλαιχεηαη ζην πεληαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο 

ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. 

3. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξνγξακκαηηθνχ θχθινπ θαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο 

θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ: 

Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ δήκνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ. 

4. Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ:  

θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην πξφγξακκα ησλ 

ππεξεζηψλ. Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, πνπ πινπνηνχλ ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα.  

5. Δθπνλείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ:  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ ζπκκεηέρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν:  

 Αηξεηά φξγαλα ηνπ δήκνπ (Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

Σνπηθά πκβνχιηα, Δπηηξνπή Γηαβνπιεπζεο, Αληηδήκαξρνη, Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, Γεκνηηθφ πκβνχιην) 

 Τπεξεζηαθά ζηειέρε (Πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ, Γηεπζπληέο Δπηρεηξήζεσλ, 

ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ) 
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 Σνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ 

 Φνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Πεξηθέξεηεο θ.α.) 

Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ αλάιπζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ θαη 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δήκνπ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπκκεηνρήο.  

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί βαζηθφ πιαίζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ 

θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη 

πξέπεη λα είλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ 

ηνπ δήκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ 

επηπέδσλ, ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ζην νπνίν απηά 

εκπιέθνληαη.    

6. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο: 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηηκήο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη 

ηα ζηνηρεία (εζφδσλ/εμφδσλ, πφξσλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο) πνπ 

ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ελφο δήκνπ. 

Πέξα φκσο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο φπσο νη εηζξνέο ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

επηπηψζεηο, κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε νθείιεη λα αζρνιεζεί θαη κε κηα ζεηξά 

εηδηθψλ ζεκάησλ, φπσο (Λαγφο Γ., Σζηλφο Β., 2000): 

 Ζ ζπλάθεηα πνπ δηεξεπλά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη πξνγξακκαηηζκέλνη 

ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζρέζε κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 Ζ απφδνζε πνπ δηεξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πφξνη κεηαηξάπεθαλ ζε 

απνηειέζκαηα. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηεξεπλά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα 

ζπλέηεηλε ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ θαη  

 Ζ δηαηεξεζηκφηεηα πνπ δηεξεπλά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλακέλεηαη λα 

δηαξθέζνπλ νη αιιαγέο αθνχ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα.  
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Όκσο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ δήκσλ 

είλαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην θαη παξά ηελ ζεζκηθή ελίζρπζε γηα ηελ δηαδηθαζία, 

παζνγέλεηεο παξακέλνπλ θπξίσο ιφγν ηνπ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθή γηα ηνπο δήκνπο, δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αξθεηέο θνξέο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

είλαη αλεπαξθέο ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο κηα ηέηνηα εξγαζία.      

3.1.8 Δλδεηθηηθέο Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο  

Οη πφξνη πνπ δηαζέηνπλ νη δήκνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαηέρνπλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν. Οη εθάζηνηε δεκνηηθέο αξρέο θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ ηνπο, κε βάζε ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο 

εηζξνέο.  

ην άξζξν 102, παξάγξαθνο 5 ηνπ πληάγκαηνο, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «Σν Κξάηνο 

ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ησλ πόξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηελ δηαρείξηζε 

ησλ πόξσλ απηώλ». 

Ο Ν.1828/89 εηζάγεη ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζεζκνζεηψληαο, ππέξ απηήο πφξνπο, ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη θεληξηθνί 

απηνηειείο πφξνη (Κ.Α.Π.) ιεηηνχξγεζαλ επηηπρεκέλα γηα κηα 20εηία, είλαη φκσο 

εκθαλή ηα ζεκάδηα «θφπσζεο» ηνπο. ην  άξζξν 259 ηνπ Ν.3582/2010 

(Καιιηθξάηεο), επαλαλαπξνζδηνξίδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα πνζνζηά 

εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ηνπο Κ.Α.Π. ησλ λέσλ 

δηεπξπκέλσλ δήκσλ. 

Δθηφο απφ ηνπο Κ.Α.Π., νη δξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ησλ δήκσλ, πνπ είλαη έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηηο εηζθνξέο θαη ηα πξφζηηκα πνπ πιεξψλνπλ 

νη πνιίηεο απ‟ επζείαο ζηνλ δήκν θαη ηα νπνία δίλνπλ έλαλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο 

ζηνπο δήκνπο. Άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη θνηλνηηθνί θαη εζληθνί πφξνη θαη 

πξνγξάκκαηα. Οη εζληθνί πφξνη είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνπο Κ.Α.Π. θαη δίλνπλ 

κεγάιε ζηήξημε ζηηο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ δήκνπ. Οη θνηλνηηθνί πφξνη πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνέξρνληαη απφ δηαζξσηηθά ηακεία, θνηλνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη κέζσ θαηλνηνκηψλ.   
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Σν ηνπηθφ Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Π..Α.) πνπ εηζάγεη ν 

«Καιιηθξάηεο» πεξηιακβάλεη : α) ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο ησλ Ο.Σ.Α. κε 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία, β) ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ εμπγίαλζεο θαη αιιειεγγχεο 

ησλ Ο.Σ.Α., γ) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ζχγρξνλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε κε 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκηνπξγία 

εξγαιείσλ ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο βάζεηο δεδνκέλσλ κε έγθπξα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, δ) ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαθάλεηα ζε φια ηα επίπεδα κε έιεγρν ζε φιεο ηηο 

δαπάλεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ε) ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.»        

3.1.9 Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηωλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάηωλ δήκωλ 

ε ζεσξεηηθό πάληα επίπεδν, ε θαηάιιειε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη ε εμήο (Φαλαξηψηεο, 1999): 

1. Μειέηε θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη θαζνξηζκόο ησλ 

αλαπηπμηαθώλ αλαγθώλ. 

2. Καηάξηηζε καθξνρξόληνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ. 

3. Δθπόλεζε νηθνλνκνηερληθώλ κειεηώλ θαη πηλάθσλ. 

4. Καηάξηηζε επηκέξνπο κεζνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ πξνγξακκάησλ. 

5. πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ησλ Ο.Σ.Α. ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ησλ ππεξεζηώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ δηαηνπηθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ, ησλ νξγαληζκώλ παξνρήο 

θνηλσθειώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ηδησηηθώλ θνξέσλ θαη πνιηηώλ. 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ  1   ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΕΩΣ. (ΡΗΓΗ :ΦΑΝΑΙΩΤΗΣ,1999 ΣΕΛ. 
314) 
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3.1.10  Δηζαγωγή ηωλ ηνπηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάηωλ ζηελ Διιάδα 

Απόξξνηα ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ππήξμε ε απμαλόκελε ακθηζβήηεζε θαη 

ζηνλ ειιεληθό ρώξν ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή εηζαγσγή κεζόδσλ ζηξαηεγηθνύ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ κε ηε ρξήζε ζηόρσλ. Βαζκηαία ινηπόλ εηζάγνληαη ζηνπο 

ειιεληθνύο Ο.Σ.Α. (Γαιηέηνπ, Καιιηαληάζεο θαη Κνηηάθε, 2009): 

 Γηαδηθαζίεο εληνπηζκνύ ησλ ππαξρνπζώλ θαη πξόβιεςεο ησλ κειινληηθώλ 

αλαγθώλ 

 Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνύ ζηόρσλ γηα θάζε ιεηηνπξγία 

 Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

 ύλδεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνϋπνινγηζκνύ 

 πλερήο παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο 

ζπλνιηθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 

θνπόο είλαη ε ππέξβαζε ηεο απνζπαζκαηηθήο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ώζηε 

ε δεκνηηθή πνιηηηθή ζε όινπο ηνπο ηνκείο λα πάξεη έλα ραξαθηήξα ζρεδηαζκνύ θαη 

δηαρείξηζεο κε καθξνρξόληα πξννπηηθή. 

Αξρηθά, κε ην Ν. 1622/1986 εηζάγεηαη ν ζεζκόο ησλ Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία εθπνλνύληαη από ηνπο Γήκνπο ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθώλ 

θαηεπζύλζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηα αληίζηνηρα Ννκαξρηαθά Αλαπηπμηαθά 

Πξνγξάκκαηα (Νηθνιφπνπινο, αββατδνπ θαη απνπλάθεο, 2008). Χζηόζν, ε 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ ππήξμε πξνβιεκαηηθή, πνιιά από απηά δελ 

θαηάθεξαλ λα πινπνηεζνύλ θαη παξέκεηλαλ ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο. 

Οη θπξηόηεξεο αδςναμίερ ησλ Σ.Α.Π. πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζεσξείηαη όηη νθείινληαη 

ζηνπο εμήο ιόγνπο: 

 ρεδίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε εμσηεξηθά γξαθεία κειεηώλ, ηα νπνία κε 

γλσξίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο πξνρσξνύζαλ ζε εμσπξαγκαηηθέο 

κειέηεο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηα πξαγκαηηθά ηνπηθά δεδνκέλα. 

 Ζ ειιηπήο ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θαη θαηνίθνπο νη νπνίνη ζα έπξεπε 

θπζηνινγηθά λα έρνπλ ηνλ «πξώην ιόγν» ζηηο απνθάζεηο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ έιιεηςε αμηνιόγεζεο θαη ζπλερνύο αλαπξνζαξκνγήο ηνπο κεηά ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο. 
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 Ζ εγγελήο αδπλακία ησλ Ο.Σ.Α. ζηε ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κεηά 

ηελ παξάδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, ιόγσ αλεπάξθεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ηόζν πνηνηηθήο όζν θαη πνζνηηθήο. 

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ νη νπνίνη ήηαλ δπζαλάινγνη ζε ζρέζε κε 

απηνύο πνπ απαηηνύζε ην Σ.Α.Π. 

Ζ ηειηθή εγθαηάιεηςε ησλ Σ.Α.Π. νδήγεζε κε ην Ν. 3463/2006 ζηελ εηζαγσγή ησλ 

ηεηξαεηώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ζηνπο Γήκνπο. Σν Δ.Π. απνηειεί έγγξαθν 

πνπ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαζώο θαη νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηώλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπο Πξνζώπσλ. Πεξηέρεη ηε ζηξαηεγηθή θαη 

ηηο πξνηεξαηόηεηεο δξάζεο, ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο 

πόξνπο. Σν έγγξαθν απηό δηαηξείηαη ζε άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ησλ νπνίσλ ε θαηάξηηζε 

πξνβιέπεηαη κέζσ κηαο ζύλζεηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην πνιηηηθό όξακα, ηελ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Σν Δ.Π. σο βαζηθό εξγαιείν ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθώλ απνθηά βαξύλνπζα 

ζεμαζία θαζώο: 

 Απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ 

απνθεύγνληαο ηηο απνζπαζκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 Απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ νξζνινγηθόηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Ο.Σ.Α. 

θαζώο ζπκβάιιεη ηόζν ζηελ εμεύξεζε λέσλ πόξσλ όζν θαη ζηελ απνδνηηθόηεξε 

θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ. 

 Γηεπθνιύλεη ηε ράξαμε ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ζε Δζληθό θαη Πεξηθεξεηαθό 

Δπίπεδν. 

 Απνηειεί κέζν Γεκνθξαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ εληζρύνληαο ηε ζπκκεηνρή όισλ 

ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζε θάζε πνιηηηθή θαη εθθξάδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

θαη επηζπκίεο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. 

 Αλαβαζκίδεη ηελ εηθόλα ηνπ Ο.Σ.Α. πξνζδίδνληάο ηεο ην θύξνο ηεο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. 

 Βειηηώλεη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο εζσηεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε λέα πξόηππα εξγαζίαο θαη εηζάγνληαο λέεο ηερληθέο κεζνδνινγίεο. 

Λεηηνπξγεί ζπλεθηηθά θαη ζπληνλίδεη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ αιιά θαη 

ησλ επηκέξνπο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ. 
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3.2 ΥΔΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΣΧΝ Ο.Σ.Α. ΜΔ ΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙ Η Δ.Δ. (ΣΟΜΔΑΚΑ 

ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ) 

Απφ ην 1988 ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο, θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ 

σο ζχλνιν (Γεψξγκαο, Γθαλά θαη Εαραξάθε, 2009).  Με πξσηνβνπιία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο νη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ηεο Δ.Δ. ζηεξίδνληαη ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Πνιηηηθήο ηεο πλνρήο ζηελ Κνηλφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

εηζάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα ηα Δ.Π. κέζσ ησλ 

νπνίσλ θαηεπζχλνληαη νη θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία 

αλέδεημε ην Δ.Π. «σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζαξκνγή ελφο 

δεκφζηνπ θνξέα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Γεκηνχξγεζε επίζεο κία λέα πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εξγάδεηαη ζην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κε γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ απζηεξή ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ κεηξήζηκε παξαγσγή παξαδνηέσλ 

έξγσλ. ήκεξα ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, σο κηα δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ 

καθξνπξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ επηινγήο πνιηηηθψλ πινπνίεζεο ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε, ηε δηεζλή εκπεηξία, ηηο ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία 

θαη ηηο ππνδνκέο ελφο ηνκέα ή κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ζεζκνζεηείηαη θαη 

εμαπιψλεηαη ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξν εχξνο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (Γθαλά, 

2010 ζει. 1-2). 

ηελ Σ.Α. θαηαξηίδνληαη ήδε ζηελ πξάμε ηα αληίζηνηρα Δ.Π.,ψζηε λα νη Γήκνη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο κε βάζε έλα ζπλεθηηθφ θαη επέιηθην ηεηξαεηέο 

πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα 

πνπ νη θνξείο απηνί ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο άληιεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ηνπο πξσηνβνπιηψλ. 

Οη νκνηόηεηεο κεηαμχ ησλ Δ.Π. (Σνκεαθψλ θαη Π.Δ.Π.) πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ε 

Κνηλφηεηα ζε Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ησλ Δ.Π. πνπ εθπνλνχλ νη 

Ο.Σ.Α. είλαη πνιπάξηζκεο θαη νπζηαζηηθέο θαη πηζηνπνηνχλ ην γεγνλφο φηη ηα Δ.Π. 

ησλ Ο.Σ.Α. έρνπλ πξνθχςεη σο ηδέα θαη πξαθηηθή απφ ηα πξψηα. 



 

 σελ. - 71 - 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη 

θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θαη ησλ δχν ηχπσλ Δ.Π.: 

 ηελ αξρή θάζε πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηίζεηαη έλαο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, κε 

βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ. 

 Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

δηαβνχιεπζεο. 

 ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θαηάξηηζεο γίλεηαη θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

πεξηνρήο ή ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο. 

 Ζ γεληθή δηάξζξσζε είλαη παξφκνηα θαη πεξηιακβάλεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

 Ζ απνηχπσζε ηεο ζηνρνζεζίαο γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ζηξαηεγηθνί ζηφρνη – 

γεληθνί ζηφρνη – εηδηθνί ζηφρνη. 

 Οη ζηφρνη πξέπεη λα πνζνηηθνπνηνχληαη φπνπ είλαη δπλαηφ θαη λα εηζάγνληαη 

δείθηεο κέηξεζεο απνηειεζκάησλ. 

 ηα Πξνγξάκκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ θεθάιαην αλαιπηηθνί 

ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο. 

 Σα Πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή πξνβνιή θαη 

δεκνζηφηεηα, κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 

 

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

Πξνγξακκάησλ ιφγσ θαη ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπο αιιά θαη ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζθνπψλ πνπ εμππεξεηνχλ: 

 ηα Κνηλνηηθά Δ.Π. πξνβιέπεηαη ε «εθ ησλ πξνηέξσλ» (ex ante) αμηνιφγεζε, ζε 

αληίζεζε κε ηα Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. 

 ηα Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α ζπγρένληαη κεξηθέο θνξέο αληηθεηκεληθά δεδνκέλα κε 

πνιηηηθνχο ζηνραζκνχο, πξνζδνθίεο θαη πεξηηηά ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ δελ 

παξαηεξείηαη ζε ηέηνην βαζκφ ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα.  

 ηα Κνηλνηηθά Δ.Π. ππάξρεη ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ κε επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο 

(π.ρ. ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο), ελψ ζηα Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. δελ είλαη ηφζν ζαθείο 

αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο. 

 ηα Δ.Π. πνπ θαηαξηίδνπλ νη Ο.Σ.Α δελ πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο εθαξκνγήο, ψζηε 

λα θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπο. 
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 ηα Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. δελ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηξαηεγηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη παξά ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα 

παξαπάλσ φηη ε εηζαγσγή ησλ Δ.Π. ησλ Γήκσλ ζηε ρψξα καο νθείιεηαη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ θαζηεξψζεθαλ κέζσ 

ησλ κνξθψλ θνηλνηηθήο παξέκβαζεο πνπ είραλ πξνεγεζεί (ηδίσο Σνκεαθά θαη 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο θαη 

ηνπ Δ..Π.Α.). 
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3.3 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

3.3.1 Αξρέο πνπ πεγάδνπλ από ην πληαγκαηηθό Πιαίζην 

Οη θύξηεο αξρέο πνπ πεγάδνπλ από ην χληαγκα ηεο Διιάδαο 1975/1986/2001 θαη 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ζχληαμεο ησλ Δ.Π. είλαη νη θάησζη (Φαλαξηψηεο, 1999): 

Α. Σν πνιίηεπκα ηεο ρψξαο είλαη δεκνθξαηηθφ (Άξζξα 1-3): Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Δ.Π. θαηά ηξφπν 

απνθαζηζηηθφ. 

Β. Σν χληαγκα πξνζηαηεχεη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ (Άξζξα 4-25): 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά δίθαην 

θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. 

Γ. Σν θξάηνο έρεη θνηλσληθή απνζηνιή (Άξζξα 4-25): Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο πξνζδηνξίδεη ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο νπδέπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αδηθαηνιφγεησλ πιενλεθηεκάησλ ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη εηο βάξνο άιισλ. 

Γ. Ζ απνθέληξσζε θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηνρπξψλνληαη δηα ηνπ 

πληάγκαηνο σο απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ δεκφζηνπ βίνπ (Άξζξα 101-102): Οη 

κνλάδεο ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ηδίσο ζην ηκήκα εθείλν πνπ ηηο αθνξά άκεζα. Μία αθφκε βαζηθή αξρή πνπ απνξξέεη 

απφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν είλαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

«θάζε ηη ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί ζην πεξηθεξεηαθφ ή ζην ηνπηθφ επίπεδν, πξέπεη 

λα αζθείηαη εθεί, θαη νπδέπνηε λα κεηαθέξεηαη ζε αλψηεξα επίπεδα δηνηθήζεσο» 

(Φαλαξηψηεο, 1999 ζει. 302 – 303). 
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3.3.2 : Νόμορ 3230/2004 

Με ην Ν. 3230/2004 εηζάγεηαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο κε 

ζηφρνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ» (Management by 

Objectives, MBO) είλαη ε «απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα λέα 

πξφηππα δηνίθεζεο», ελψ ζθνπφο ηεο κέηξεζεο είλαη «ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ε επαχμεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ απηή, ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη 

γεληθφηεξα ε άζθεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε» ( άξζξν 1). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο Νφκνο αμηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπο αιιά θαη ν βαζκφο πινπνίεζήο ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε δεηθηψλ 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. 

Δμάιινπ, ν Νφκνο ζην άξζξν 8 πξνβιέπεη ηε ζχληαμε εθζέζεσλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζε εηήζηα βάζε έθζεζε απνινγηζκνχ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Δ.Π. απφ ην Π.Γ. 185/2007, ην νπνίν πξνβιέπεη ηε ζχληαμε 

ελδηάκεζεο, ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο θαη έθζεζεο απνινγηζκνχ δξάζεο απφ ηελ 

αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Π. ππεξεζία 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

Παξαηεξείηαη επνκέλσο ε έληαμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο 

απνηειεζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Π.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηνίθεζεο βάζεη ζηφρσλ ζπλνςίδνληαη ζηα 

εμήο (Μνπδά,2007 ζει. 41) :  

 Γηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

 Βνεζά ζηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία θαη δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, απνζαθελίδνληαο 

ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
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 Βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ. Οη πθηζηάκελνη γλσξίδνπλ 

εμαξρήο ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ. Έηζη, παξαθηλνχληαη αλάινγα, ελψ ηνπο δίλεηαη παξάιιεια ε δπλαηφηεηα λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, κε γλψκνλα ηα εθάζηνηε 

πξφηππα απφδνζεο. 

 Βειηηψλεη θαη ελδπλακψλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξντζηακέλσλ 

θαη πθηζηακέλσλ. Μέζσ ηεο ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, 

επλνείηαη θαη ε επηθνηλσλία ησλ ηκεκάησλ, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ φηαλ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 Βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηελ πξφηππε 

απφδνζε θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  

Μεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηνίθεζεο βάζεη ζηφρσλ (Μνπδά,2007 ζει. 42)  :    

Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ε Γηνίθεζε Βάζεη ηφρσλ, 

παξνπζηάδεη θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο :  

 Ζ δεκηνπξγία γξαθεηνθξαηίαο, κε ηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο γξαθηθεο εξγαζίαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ψζηε φινη λα 

γλσξίδνπλ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.  

 Ζ δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηα ηκήκαηα φηαλ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε, 

θαζψο απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο.  

 Οη θαηψηεξεο βαζκίδεο ζπλήζσο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

απαηηείηαη. 

 Οη αμηνινγήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ, φηαλ δελ είλαη ακεξφιεπηεο, δεκηνπξγνχλ 

άζρεκν ελδνυπεξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε πξντζηάκελνπο θαη 

πθηζηάκελνπο. 

 Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη λα ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη απηνί είλαη 

επαξθψο πιεξνθνξεκέλνη γηα ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ, θάηη 

πνπ δελ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε. 

 Ζ ζπλερήο άζθεζε ειέγρνπ ησλ πθηζηακέλσλ πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπο.      
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3.3.2 Κώδηθαο Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ (Ν. 3463/2006) 

Σα Δ.Π. εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην λέν Κ.Γ.Κ. (Ν. 

3463/2006), άξζξα 203 – 207. 

Σν άξζξν 203 ηνπ Κ.Γ.Κ. αλαθέξεη φηη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα εθπνλνχλ νη 

Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη νη χλδεζκνη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Σν Δ.Π. πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο γηα δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. 

Σν άξζξν 204 θαζνξίδεη ηνπο ππφρξενπο εθπφλεζεο Δ.Π. νη νπνίνη είλαη α) νη Γήκνη 

κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη Γήκνη πξσηεπνπζψλ Ννκψλ, β) νη Γήκνη 

πνπ πξνέξρνληαη απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, γ) νη Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη νη 

χλδεζκνη πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη κεηά απφ γλψκε ηεο Κ.ΔΓ.Κ.Δ. θαη δ) άιινη Γήκνη ή 

Κνηλφηεηεο ζε εζεινληηθή βάζε. 

Οξίδεηαη αθφκε φηη ην Δ.Π. θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη θαιχπηεη 

ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ Ο.Σ.Α. πκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηνπο. 

Σν άξζξν 205 αλαθέξεη φηη ε εθπφλεζε ηνπ Δ.Π. πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην 

εμάκελν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θάζε δηεηία. 

Σν άξζξν 206 ζέηεη ην πιαίζην γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ησλ Δ.Π. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην Δ.Π. θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

Τπάξρεη επίζεο πξφβιεςε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Δ.Π. Σν ηειεπηαίν, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα, εμεηδηθεχεηαη ζε Δηήζην 

Πξφγξακκα Γξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη δηαθεθξηκέλα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ ηνπο. 
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Μέξνο ηνπ Δ.Π.Γ. είλαη ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Ο.Σ.Α., ελψ νη δξάζεηο 

πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δ.Π.Γ. θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Σν πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Δ.Π. ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κεηά απφ γλψκε 

ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

Σέινο, ην άξζξν 207 πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ Δ.Π. νξίδεη φηη ε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα φξγαλα 

ζχληαμεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ θαζνξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

Πξνο δηεπθξίληζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Γ.Κ. εθδφζεθε ε Δγθχθιηνο 

45/2006, ε νπνία αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζην ζθνπφ, ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη 

ζηε γεληθή δηάξζξσζε ησλ Δ.Π. 

Χο ζθνπφο ησλ Δ.Π. νξίδεηαη ε εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε. ηφρνο είλαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ θάζε Ο.Σ.Α. λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Χο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

ππνρξέσζεο εθπφλεζεο Δ.Π. απφ ηνπο Ο.Σ.Α. νξίδνληαη: 

 ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

 ε πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ, 

 ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, 

 ε απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, 

 ε πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

 ε επίζπεπζε ηεο σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, 

 ν πεξηνξηζκφο ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, 

 ν ζπληνληζκφο ησλ δνκψλ ηνπ Ο.Σ.Α., ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη 

 ε πξνψζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Ο.Σ.Α., 

 ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαη 

 ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα Δγθχθιην, ζην πιαίζην ελφο Δ.Π. ζπλνπηηθά: 

 Αλαιχεηαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ο.Σ.Α. 
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 Αλαιχεηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ο.Σ.Α. 

 Γηαηππψλεηαη ην φξακα, ε ζηξαηεγηθή θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

 Οη πξνηεξαηφηεηεο εμεηδηθεχνληαη ζε άμνλεο, κέηξα, δξάζεηο, πξνυπνινγηζκνχο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θ.ά. 

3.3.3 Τπνπξγηθή Απόθαζε 18183/2007
7
 

Με ηελ Τ.Α. 18183/2007 θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο 

ππνβνιήο ησλ Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 

Κ.Γ.Κ . ην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ηη πξνβιέπεη ε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 18183/2007.  

 

3.3.4 Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 185/2007 & ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 89/2011   

Σν Π.Γ. 185/2007 θαζνξίδεη ηα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Κ.Γ.Κ. 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π. πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην εμάκελν ηεο δεκνηηθήο 

πεξηφδνπ απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ε νπνία εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Γηα ην ζθνπφ ε αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί 

ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζπληάζζεη ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ. Σν ζρέδην εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο.  
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 Ζ Τ.Α. 18183/2007 έρεη δερζεί ηέζζεξεηο ηξνπνπνηήζεηο, ηελ 71841/21-12-2007 (ΦΔΚ 19 Β΄), ηελ 

16422/17-4-2008 θαη πξφζθαηα ηελ κε Α.Π. 5694/3-2-2011 
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3.3.4.1 Σα βήμαηα καηάπηιζερ ηος Δ.Π. είναι ηα εξήρ: 

1. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζή ηνπ πνπ 

ιακβάλεηαη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη ηα έξγα πνπ 

πξέπεη λα εθηειεζηνχλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνηάζεσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο 

πεξηνρήο) (άξζξν 86 παξ.4 Ν. 3852/2010). Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, 

ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ θαηαξηίδεηαη 

ρσξίο απηήλ. (άξζξν 86 παξ.5 Ν.3852/2010). 

2. Παξάιιεια νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ πξνβαίλνπλ 

ζε εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ γηα ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη 

απνηππψλνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

3. Ζ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζπγθεληξψλεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ, θαζψο θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ πξνο ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη 

ζπληάζζεη ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ δήκνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη ζηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή (παξ.1 άξζξν 2 Π.Γ. 185/07).  

4. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο φκνξνπο δήκνπο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηπρφλ 

δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. (παξ.2 άξζξν 2 Π.Γ. 185/07).  

5. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε. (παξ.2 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 3 

ηνπ άξζξνπ 2 Π.Γ. 185/07). 

6. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ςεθίδεη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

7.Σν εγθεθξηκέλν απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 76 

λ.3852/2010), θαη παξάιιεια δεκνζηνπνηείηαη γηα δηαβνχιεπζε, ηνπιάρηζηνλ επί δχν 

(2) εβδνκάδεο, κε θαηαρψξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη κε θάζε άιιν  

πξφζθνξν κέζν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη πξνηάζεηο,  



 

 σελ. - 80 - 

εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά (παξ.3 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 

185/07). 

8. Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ, αθνχ ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν απνηειεί 

πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, κε γξαπηή εηζήγεζε ηνπο, θαη' αληηζηνηρία πξνο ηνπο 

άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε ππεξεζίαο γηα 

ηελ επφκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, 

ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. (παξ.4 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 5 ηνπ 

άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/07).  

9. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ, εληφο κηαο (1) 

εβδνκάδαο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ιακβάλεη απφθαζε γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ην αθνξνχλ (παξ.5 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 6 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ.185/07).«Χο «Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ» λννχληαη ηα ηδξχκαηα 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ, νη αζηηθέο εηαηξείεο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη νη θάζε ινγήο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α΄βαζκνχ 

(επηρεηξήζεηο ηνπ Π.Γ 410/95, θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, 

θαζψο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ).» (παξ.5 φπσο αλαξηζκήζεθε ζε 3 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/07) θαη (παξ.2 άξζξν 1 απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ 

18183/02.04.2007). 

10. Ζ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ επεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ππνβάιεη ζηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή. (παξ.6 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 

185/07) 

11. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, επηζπλάπηνληαο ηηο απνθάζεηο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. (παξ.7 ε νπνία 

αλαξηζκήζεθε ζε 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/07) θαη (άξζξν 63β Ν.3852/10)) 

12. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ςήθηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. (παξ.7 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/07) 
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13. Απνζηνιή Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ Διεγθηή λνκηκφηεηαο (ή ζηνλ 

Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έσο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο) 

κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ γηα έιεγρν (άξζξν 225 Ν.3852/2010) 

Γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ππνβάιιεηαη ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ, 

κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ, έθζεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, εγθεθξηκέλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. (άξζξν 9 απφθαζεο 

18183/02.04.2007) 

Τπφδεηγκα απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο έθζεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

14.Σν εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, 

θαηαρσξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θαη δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε άιιν 

πξφζθνξν κέζν. (παξ.8 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/07 

(ΦΔΚ 221/12.09.2007 ηεχρνο Α‟)  

Όζνλ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Π., αξκφδηνο θξίλεηαη ν 

Γήκαξρνο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ηειεπηαία 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη 

ζπληάζζεη ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη 

ζηνλ Γήκαξρν. Μεηά ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε είλαη δπλαηή ε αλαζεψξεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Δ.Π. κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Με ζθνπφ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Π. ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ επηηξέπνπλ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ φπσο επίζεο θαη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, 

πνπ ζπζρεηίδνπλ ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο κε ηηο εθξνέο ησλ δξάζεσλ. 

Σν Δ.Π. εμεηδηθεχεηαη ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζε αληίζηνηρα 

εηήζηα πξνγξάκκαηα ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. Σα Δ.Π.Γ. θαηαξηίδνληαη θάζε 

έηνο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, καδί κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Ο εηήζηνο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαιχπηεη ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

αληίζηνηρν Δ.Π.Γ.  
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 Οη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο Ο.Σ.Α. ηφρνο είλαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπο.  

 Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 νη Γήκνη ζα θιεζνχλ πιένλ λα 

αλαιάβνπλ έλα επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο λα 

αζθνχληαη θνληά ζηνλ πνιίηε θαη κε επίγλσζε ησλ ηνπηθψλ ζεκάησλ. Ζ δηεχξπλζε 

ησλ γεσγξαθηθψλ-δηνηθεηηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ νξίσλ ησλ δήκσλ ελδπλάκσζε ηνλ 

ξφιν ησλ λέσλ δήκσλ ζηνλ ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ζε θαίξηνπο ηνκείο.  

 Σν άξζξν 266 ηνπ Ν.3852/2010 αλαθέξεηαη ζηνλ ζεζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ δήκσλ. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 266  ηνπ Ν.3852/2010 

αλαβαζκίδεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πεληαεηνπ΄ο πιένλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ζχλδεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα.  

Με ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ε δηνίθεζε ελφο δήκνπ θαη νη δεκφηεο ζα κπνξνχλ 

πιένλ λα ζπλδέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ 

κε ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

 Ο πξνυπνινγηζκφο, εθηφο απφ ηελ βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία σο εξγαιείν 

ειέγρνπ θαη εμνπζηνδφηεζεο ηεο δηαρείξηζεο, απνηειεί πιένλ καδί κε ην εηήζην 

πξφγξακκα δξάζεο ην εξγαιείν ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

δήκνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ελαξκνλίδεηαη κε ηα πεξηερφκελα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη εμππεξεηεί ηνπο 

επελδπηηθνχο, αλαπηπμηαθνχο θαη άιινπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ
8
.  

Ο Ν.3852/2010 επηθέξεη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο είλαη νη εμήο:  

 Έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ζχληαμε πξνζρεδίνπ ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη νη 

δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο (§5 αξ. 266) 

                                                           
8
 Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010-πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ., 2010 
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 Γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηείηαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (αξ 76 

Ν.3852/2010), ζε θάζε δήκν γηα ηελ ζπγθξνηεκέλε ζεζκνζεηεκέλε θαη αλνηθηή 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, πνπ εληζρχεη ηελ ηνπηθή δεκνθξαηία φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 214 ηνπ 3463/2006. 

 Γηα πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, κε ηελ θαζηέξσζε ελφο ειαρίζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο 

πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ, κέζσ ηεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αξ 266 Ν.3852/2010). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

νξζήο πινπνίεζεο ηνπο. 

 Καζηεξψλεηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε φινπο ηνπο 

δήκνπο αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ (αξ 275 Ν.3852/2010), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

εμαξρήο θαηαξρήλ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 Με ηα άξζξα 99 θαη 101 ηνπ Ν.3852/2010 εληζρχεηαη ε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία 

θαη ηα δίθηπα ησλ δήκσλ ηα νπνία είραλ αξρηθά ζεζκνζεηεζεί κε ηα άξζξα 219 

θαη 220 ηνπ 3463/2006.  

 

Δηδηθά γηα ηελ πξψηε δεκνηηθή πεξίνδν (2011-2014), ηζρχνπλ νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηα αλσηέξσ: 

α. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα (αληί γηα πεληαεηή) 

β. Ζ πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2011 

γ. Γηα ην έηνο 2011 εηήζην πξφγξακκα δξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο θαη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα 

ε. Καηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο.  

 

Απφ φια ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη δήκνη  θαινχληαη λα επηιχζνπλ 

πεξηζζφηεξα θαη πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή θνηλσλία έλαλ πνιπζχλζεην ξφιν, ρσξίο λα έρνπλ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα θαη ρσξίο ηελ αληίζηνηρε κεηαθνξά καδί κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

αληίζηνηρσλ πφξσλ, πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο 

δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. Παξφια απηά δηαθαίλεηαη φηη ε  
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ηεο επηθνπξηθφηεηαο είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ, κηαο θαη πνιιέο απφ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε δφζεθαλ ζηνπο δήκνπο. 

Δπίζεο κε ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ ππνρξεσηηθή ζχληαμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, νη δήκνη δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν θαη σο φξγαλα 

ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, νξγαλψλνληαο θαη πξνσζψληαο ηνπο 

θαηεπζπληήξηνπο πξνγξακκαηηθνχο άμνλεο, φπσο απηνί εθθξάδνληαη απφ ηελ ηνπηθή 

δηαβνχιεπζε.  

  

        

3.3.5 Οδεγόο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ Ο.Σ.Α.
9
 

Σν επηέκβξην ηνπ 2011 εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ν «Οδεγφο θαηάξηηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γήκσλ» πνπ έξρεηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηνλ 

πξνεγνχκελν Οδεγφ ηνπ 2007,   κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα εθπνλήζνπλ ηα Δ.Π. ηνπο γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2012. Ο 

Οδεγφο απηφο βαζίδεηαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ είρε δηακνξθσζεί ζην κεηαμχ, 

ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζην 

πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο Δ.Π. 

Οη βαζηθέο αιιαγέο, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν νδεγφ, είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Πξνζαξκνγή ηνπ Οδεγνχ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

2. Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ 

3. Σππνπνίεζε εληχπσλ θαη θσδηθνπνίεζε ηεο αλαγθαία πιεξνθνξίαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

4. Έθδνζε νδεγηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εληχπσλ 

5. Δμεηδίθεπζε ησλ δεηθηψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

6. Πξφηαζε εληχπσλ γηα ηελ θαηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Γήκσλ, κε 

πιεζπζκφ <10.000 θαηνίθσλ, Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απινπνηεκέλεο 

κνξθήο 

3.3.5.1 Φιλοςοφία και Αρχέσ Εκπόνηςησ του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ των 

Δήμων 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν 

πξνγξακκαηηζκνχ, δξάζεσλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ: 

                                                           
9
 Αλαιπηηθφο Οδεγφο Καηάξηηζεο ΔΠ Γήκσλ, ζην: www.eetaa.gr    

http://www.eetaa.gr/
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- Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ θαη πξντφλ ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

- Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ 

θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ 

- Δίλαη εχρξεζην, ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ, θσδηθνπνηψληαο θαηά ην δπλαηφλ ηελ 

πιεξνθνξία πνπ παξέρεη, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηνπ   

- Γίλεη έκθαζε ζηε δηάγλσζε, ζε ζρέζε κε ηελ απνηχπσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ αλάδεημε βαζηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ  

- Γίδεη έκθαζε ζηνλ ηεθκεξησκέλν πξνζδηνξηζκφ ησλ νιηγάξηζκσλ θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ, ζηα νπνία πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ν Γήκνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα, ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ σο νξγαληζκνχ 

- Οη άμνλεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο  (4 

άμνλεο) (Ν 3852/2010) 

- Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ηελ θεληξηθή αλαθνξά ψζηε λα δίλεη 

εχθνια  ην ππφβαζξν, ζρεδφλ απηνκαηνπνηεκέλα, γηα ηελ εθπφλεζε επηκέξνπο 

ζρεδίσλ δξάζεο (αλά ππεξεζία πινπνίεζεο, αλά ζεκαηηθή, θιπ.) 

- Γηεξεπλά πιήζνο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, απνηειψληαο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη πινπνίεζε δξάζεσλ θπξίσο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα 

- πλδέεηαη κε ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

- Τπνζηεξίδεηαη, θαηά ην δπλαηφλ,  απφ κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή 

- Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  2 Καηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 
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3.3.5.2 Οργάνωςη του έργου 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην εμάκελν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ (έσο 30 

Ηνπλίνπ)
1011

 απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην.  Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, 

ζπληάζζεη ζρέδην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ
12

 

Ζ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ   θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο, ζηα 

νπνία εμεηδηθεχεηαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. 

ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ε Τπεξεζία 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ζπλεξγάδεηαη κε ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, πνπ δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ, κέζσ ησλ 

αληηθεηκέλσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζην ζρεδηαζκφ νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο πξνφδνπ ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο.  

Ο Γήκνο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηθνχ Πξνγξάκκαηνο, δχλαηαη λα νξγαλψλεη ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο 

θαη΄αληηζηνηρία κε ηνπο 4 άμνλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη εηδηθφηεξα: 

Άμνλαο 1
νο

«Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο» 

Άμνλαο 2
νο

«Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο»,  

Άμνλαο 3
νο

  «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε» 

Άμνλαο 4
νο 

  «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο 

ηνπ Γήκνπ» 

Ζ ζχζηαζε θαη νξγάλσζε ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη πξναηξεηηηθή θαη ζηφρν θαη 

αληηθείκελν έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

                                                           
10

Άρθρο 205 ΚΔΚ, N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).  
11

Καηά ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος προβλέπεηαι εννεάμηνο για ηοσς Δήμοσς ποσ 

προκύπηοσν από ζσνένωζη ζηο πλαίζιο ηοσ Προγράμμαηος Καλλικράηης, άρθρο 267 Ν 3852/2010. 
12

 Ως Νομικά Πρόζωπα ηοσ Δήμοσ νοούνηαι ηα Ιδρύμαηα και ηα νομικά πρόζωπα δημοζίοσ δικαίοσ, οι αζηικές 
εηαιρείες μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα και οι κάθε λογής επιτειρήζεις ηων ΟΤΑ α βαθμού (επιτειρήζεις ΠΔ 410/95, 
κοινωθελείς επιτειρήζεις, ανώνσμες εηαιρείες ΟΤΑ καθώς και δημοηικές επιτειρήζεις ειδικού ζκοπού). 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ  3 ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΟΗΣ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ 

ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΤΔ 1 ΤΔ 2 ΤΔ 3 ΤΔ .. 
 

Κοινωνικι Ρολιτικι, Υγεία, 
Ραιδεία Ρολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 

ΤΔ 1 ΤΔ 2 ΤΔ 3 ΤΔ .. 
 

 

Τοπικι Οικονομία - Απαςχόλθςθ 

ΤΔ 1 ΤΔ 2 ΤΔ 3 ΤΔ .. 
 

 

Βελτίωςθ Διοικθτικισ Ικανότθτασ 

του Δήμου 

ΤΔ 1 ΤΔ 2 ΤΔ 3 ΤΔ .. 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

& ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΑ-ΣΤΟΧΟΙ) 

Συνεργαςία με όμορουσ 

Διμουσ   

Συνεργαςία με τθν 

Ρεριφζρεια 

Πραμα & 

Αναπτυξιακι 

Στρατθγικι Δθμοτικισ 

Αρχισ 

ΥΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΥΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΓΚΙΣΗ 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ  4 : ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Ρ. 

 

3.3.5.3 Κωδικοποίεζε, σπονοδιάγπαμμα ςλοποίεζερ και πποϋπολογιζμόρ ηων 

δπάζεων 

Ζ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, κε βάζε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζπληάζζεη πίλαθα 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ 

… 

 

ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

 

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΑΣΕΩΝ  

2. ΔΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΡΗΕΣΙΑ/ΝΡ 
ΙΕΑΧΗΣΗ ΔΑΣΕΩΝ 

ΡΕΝΤΑΕΤΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ρ.  

ΕΓΚΙΣΗ ΑΡΟ 

Δ.Σ. Ν.Ρ. 

 

ΕΓΚΙΣΗ Ε.Ρ. 

ΑΡΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΓΚΙΣΗ Ε.Ρ. 

ΑΡΟ ΤΗΝ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜ

ΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

… 
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πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία γηα θάζε δξάζε (αλά άμνλα, κέηξν 

θαη ζηφρν):  

- θσδηθφο αξηζκφο θαη ηίηινο δξάζεο  

- πξνηεξαηφηεηα ηεο δξάζεο  

- θαηεγνξία δξάζεο 

- ρσξνζέηεζε ηεο δξάζεο (ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα, 

νηθηζκφο, θιπ.) 

- ραξαθηεξηζκφ ηεο δξάζεο σο ζπλερηδφκελε ή  λέα 

- ραξαθηεξηζκφ ηεο δξάζεο σο ιεηηνπξγία, ελέξγεηα, επέλδπζε/έξγν 

- αξκφδηα ππεξεζία 

- ππεξεζία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο 

- εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο 

- ρξνλνδηάγξακκα αλά έηνο  

- πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαλνκή εζφδσλ (θαη‟ έηνο θαη ζην ζχλνιν) 

- πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

- ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ή ζπλέξγηα κε άιιε δξάζε 

- εθηηκψκελεο εθξνέο 

Αλ ε δξάζε αλαιχεηαη ζε ελέξγεηεο, ζηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ελέξγεηεο.  

Οη δξάζεηο ηεξαξρνχληαη θαη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπο. Οη 

βαζκίδεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνηείλνληαη είλαη Α, Β θαη Γ: 

Α πξνηεξαηόηεηα: Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ άκεζα/βξαρππξφζεζκα, 

απαληνχλ ζε άκεζεο αλάγθεο πνιηηψλ, αλάγθεο ηεο πεξηνρήο, 

ή ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ σο 

Οξγαληζκψλ, θαη γηα ηηο νπνίεο  έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη 

απαξαίηεηνη πφξνη  (ρξεκαηνδφηεζε, αλζξψπηλνη πφξνη, 

ππνδνκή, εμνπιηζκφο, θιπ.) 

Β πξνηεξαηόηεηα: Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλκεζνπξφζεζκα ή 

πξνυπνζέηνπλ ζπλέξγηεο ή απαληνχλ ζε ιηγφηεξν άκεζεο 

αλάγθεο πνιηηψλ,ή αλάγθεο ηεο πεξηνρήο,  ή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ σο Οξγαληζκψλ, ή 

γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ δηαζθαιηζηεί ζπλνιηθά νη 

απαξαίηεηνη πφξνη  (ρξεκαηνδφηεζε, αλζξψπηλνη πφξνη, 

ππνδνκή, εμνπιηζκφο, θιπ.) 

Γ πξνηεξαηόηεηα: Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλκαθξνπξφζεζκα, 

πξνυπνζέηνπλ ηε επίηεπμε άιισλ δξάζεσλ πνπ πξνεγνχληαη 

ζηελ πινπνίεζε θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ κεξηθά δηαζθαιηζηεί 
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νη απαξαίηεηνη πφξνη  (ρξεκαηνδφηεζε, αλζξψπηλνη πφξνη, 

ππνδνκή, εμνπιηζκφο, θιπ.) 

Ζ αλσηέξσ δηάθξηζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλνκή πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηά ην βήκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Χο Καηεγνξία Γξάζεο νξίδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δξάζεο σο πξνο: 

1. Νέεο ζπλερείο ιεηηνπξγίεο ησλ Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ 

2. Νέα έξγα ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 

3. πλερηδφκελα έξγα ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 

4. Μειέηεο – Έξεπλεο   

5. Γξάζεηο θαηάξηηζεο / ελεκέξσζεο 

6. Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

7. Γξάζεηο βειηίσζεο ηεο νξγάλσζεο / δηνίθεζεο  

8. Πξνκήζεηεο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ 

9. Γξάζεηο κεραλνξγάλσζεο / αμηνπνίεζεο ΣΠΔ 

10. Γξάζεηο απφθηεζεο γεο 

11. Καηαζθεπή ή επέθηαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

12. Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο / πιεξνθφξεζεο / επαηζζεηνπνίεζεο 

13. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο 

14. Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

15. Γξάζεηο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

16. Γξάζεηο δηαδεκνηηθήο θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο πνπ πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ απφ άιινπο θνξείο 

17. Άιιε θαηεγνξία (απαηηείηαη δηεπθξίληζε)  …………… 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία είλαη ε ππεξεζία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζηφρνπ. 

Τπεύζπλνη πινπνίεζεο ηωλ δξάζεωλ ζα είλαη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη δνκέο πνπ νξίδνληαη σο θνξείο 

πινπνίεζεο ζηηο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο θνξείο.  

Πξνϋπνινγηζκόο ηεο δξάζεο είλαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ή ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απαηηείηαη ε αλάιπζε 

ζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ζε ζπκθσλία κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηνπο θσδηθνχο δαπαλψλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (θσδηθνί 60-68, 71, 73-75). Ζ αλάιπζε απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε γηα ηελ κεηέπεηηα εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ.  
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Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο κπνξεί λα είλαη  εζληθνί θαη θνηλνηηθνί πφξνη, δεκνηηθνί 

πφξνη, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θιπ). Υξήζηκν είλαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (θσδηθνί . 

Δθξνέο είλαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ κηα δξάζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δθξνέο κπνξεί επίζεο 

λα είλαη πξντφληα πιηθήο ή παξνρή άυισλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο ή ιήςε απνθάζεσλ 

θαη παξαγσγή ξπζκίζεσλ. Καηά πεξίπησζε, εθηηκψκελεο εθξνέο είλαη νη πνζνηηθνί 

ζηφρνη θάζε παξαγφκελνπ έξγνπ ή ζρεδηαδφκελεο δξάζεο. 

Με ηελ αλσηέξσ νκαδνπνίεζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη: 

- Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ  

- Γηα ηελ επάξθεηα ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο  

- Γηα ηελ ηεξάξρεζε δξάζεσλ ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο εχξεζεο εζφδσλ 

 

3.3.5.4 Έλεγσορ σεδίων Γπάζερ 

Με ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ηελ παξαγσγή «αλαθνξψλ», είλαη πηζαλφ λα 

ηξνπνπνηήζεθαλ νξηζκέλα ζρέδηα δξάζεο, δηφηη ε Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο κπνξεί λα πξφζζεζε λέεο δξάζεηο πνπ έθξηλε φηη απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ή λα νκαδνπνίεζε άιιεο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Ζ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο παξνπζηάδεη ηα ζρέδηα δξάζεο ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηεθκεξηψλεη ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηελ γξαπηή εηζήγεζε ηεο 

θάζε ππεξεζίαο.  

ηε ζπλέρεηα ε αξκφδηα ππεξεζία ειέγρεη ηα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα δξάζεο θαη 

ζπκθσλεί γηα ηηο αιιαγέο κε ηελ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ε 

νπνία ηηο ελζσκαηψλεη ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ εηζεγνχληαη ζην δηνηθεηηθφ 

ηνπο ζπκβνχιην ηα νξηζηηθά ζρέδηα δξάζεο, έηζη φπσο πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ 

επεμεξγαζία, γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, απνθαζίδεη εληφο κηαο (1) 

εβδνκάδαο απφ ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο. 

 

3.3.5.5 Οικονομικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ και Υπεμαηοδοηικοί Πίνακερ ηος 

Δπισειπεζιακού Ππογπάμμαηορ 

ηνλ «Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
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1. θαηαγξάθνληαη νη ζπλνιηθά δηαζέζηκνη πφξνη αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

νη πξνυπνζέζεηο άληιεζεο, φπσο ππνινγίδνληαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ  

2. κε βάζε ηε θαηαγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αλαδεηνχληαη 

ινηπέο/ζπκπιεξσκαηηθέο  ρξεκαηνδνηήζεηο ψζηε λαπινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ. 

3. εθηηκψληαη ηα ζπλνιηθά αλακελφκελα έζνδα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο 

πεληαεηίαο. 

4. ππνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

5. ζπληάζζνληαη νη πίλαθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, αλά έηνο θαη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 
 

3.3.5.6 Δκηίμεζε εζόδων και δαπανών ηος Γήμος ζε οπίδονηα πενηαεηίαρ και 

ζύνδεζήρ ηοςρ με ηο Δπισειπεζιακό Ππόγπαμμα 

ηελ ελέξγεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ 

ζε νξίδνληα πεληαεηίαο. Ζ εθηίκεζε απηή ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Δηδηθφηεξα θαηαγξάθνληαη: 

1. ηα ζπλνιηθά αλακελφκελα έζνδα ηνπ Γήκνπ γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο 

πεληαεηίαο. 

2. ηα ζπλνιηθά αλακελφκελα έζνδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

3. νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ. 

4. oη ζπλνιηθέο δαπάλεο  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 
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3.4 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ επηηπρεκέλν ρεδηαζκό θαη Τινπνίεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο  

Οη βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξζή πινπνίεζε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ δήκσλ είλαη :  

1. Ζ Πνιηηηθή Βνχιεζε.  

Ζ εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηνηρεηνζεηεί έλα πιήζνο απφ 

ζνβαξά δεηήκαηα ηφζν ζε επίπεδν ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλνπ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

φζν θαη ζε επίπεδν κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ άζθεζεο πνιηηηθήο. Ζ ελζσκάησζε ησλ 

αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

ησλ δήκσλ απαηηεί κηα καθξά πεξίνδν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ 

θαη λννηξνπηψλ ζε φια ηα επίπεδα άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. Χζηφζν 

νη αιιαγέο απηέο δελ κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ εάλ δελ ππάξρεη ζαθήο θαη πάγηα 

δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Γειαδή ησλ εθιεγκέλσλ δηνηθήζεσλ 

ησλ δήκσλ, ησλ ππεπζχλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο, ησλ θνηλσληθψλ 

θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ θαη ηέινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο σο ζχλνιν.  

Καηά ηελ θάζε εηζαγσγήο ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, αλακθίβνια ην κεγαιχηεξν βάξνο θαη επζχλε αλαινγεί ζηηο 

εθιεγκέλεο δηνηθήζεηο ησλ δήκσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη δεκνηηθέο αξρέο ζα πξέπεη 

πξψηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο λα δεζκεπηνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ 

ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη λα πξνάγνπλ απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο ππαλαρσξήζεηο 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη δξάζεηο.  

2. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έλα επξχ θάζκα απφ 

ηνπηθέο νκάδεο θαη άηνκα νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ κέζα απφ ηνπηθνχο ζπιινγηθνχο θνξείο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πνιινί δήκνη έρνπλ αλαγλσξίζεη φηη αλαπηχζζνληαο 

ζχγρξνλνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη δηαβνχιεπζεο κε ην θνηλφ, κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο απνθάζεηο κε επξεία θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 
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Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηα άξζξα 214-216 ζηνλ Ν.3463/2006 (Κψδηθαο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). Ο δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ βαζηθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ησλ θαηνίθσλ ελφο δήκνπ θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Έλαο αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε έλλνηα ηεο «ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ» ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο», ελψ 

είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Όκσο θαη νη δχν είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα έλα 

νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Με ηελ 

«ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ» αλαθεξφκαζηε ζηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

νξγαλψζεψλ ηνπο. Πεξηιακβάλεη δειαδή ηελ αηνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε θαη ηνπο 

ζπιιφγνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. πνιηηηζηηθνί, αζιεηηθνί, επαγγεικαηηθνί 

θ.α. ζχιινγνη). Με ηελ  «ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο» αλαθεξφκαζηε ζηε 

ζπκκεηνρή νκάδσλ ζπκθεξφλησλ απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα (π.ρ. 

επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη).  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηηο θάζεηο εμέιημεο κηαο 

πνιηηηθήο :  

πκκεηνρή ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ: ε νξγάλσζε δεκνςεθίζκαηνο, δηαβνχιεπζεο 

θαη ε πίεζε νκάδσλ ζπκθεξφλησλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

απφςεσλ. 

πκκεηνρή ζην ζηάδην ηεο απφθαζεο : ζπκβνχιηα γεηηνληάο, ζπκκεηνρηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, νξηδφληηεο ζρέζεηο κεηαμχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδησηψλ, 

δηαδξαζζηηθή (interactive) δηαθπβέξλεζε.  

πκκεηνρή ζηελ θάζε πινπνίεζεο : αλαζέζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ απφ Μ.Κ.Ο., 

ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπλεξγαζίεο.  

πκπεξαίλνπκε φηη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζα εκπιέθνληαη φιεο νη θνηλσληθέο 

δπλάκεηο.  
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Ζ πξνψζεζε θαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη θηλήηξσλ είλαη επζχλε 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνσζεί θαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο.   

Όπσο νξίδεηαη ζηελ Habitat Agenta ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη  

 Να εμαζθαιίδεη ηελ ίζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη απηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο 

 Να πξνσζεί πξνγξάκκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

ηάζεσλ 

 Να πξνσζεί ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο.  

 Να ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ 

πινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ θ.ι.π.  

 Να πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 

λα αμηνπνηεί ηελ αθαδεκατθή έξεπλα γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δήκνπ. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα είλαη νη επηηξνπέο θαη νη νκάδεο εξγαζίαο, ηα ζπκβνχιηα γεηηνληάο, νη 

ιατθέο ζπλειεχζεηο, ε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ θ.ιπ. Κάζε δήκνο κπνξεί λα 

επηιέμεη ηνλ πξνζθνξφηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηξφπν ελεξγνπνίεζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε επξεία θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

φζν θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ.  



 

 σελ. - 96 - 

Ο Ν.3852/2010 ζπκβάιεη ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ κέγηζηε ζπκκεηνρή ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζεζκνζεηψληαο ζην άξζξν 76 ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000 

θαηνίθσλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ιακβάλεηαη κε ζεηηθή 

ςήθν ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζπγθξνηεκέλεο, ζεζκνζεηεκέλεο θαη αλνηρηήο 

ζπκκεηνρήο θαη αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ ζε εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

αιιά θαη ζε δεκφηεο νη νπνίνη κέρξη ζήκεξα αλαδεηνχζαλ κεκνλσκέλα ηελ 

πξφζβαζε θαη επηξξνή ζηελ δεκνηηθή εγεζία. Μέζσ απηνχ ηνπ νξγάλνπ, ζα κπνξνχλ 

λα ζπγθξνηεζνχλ ζπλεθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη αλνηθηέο ζπλαηλέζεηο ησλ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, σο πξνο ηηο βαζηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο θαη 

ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ δήκνπ. 

3. πλεξγαζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Ζ Σξίηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ είλαη νη ζπλεξγαζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή 

κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο, πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαηάιιεισλ 

κεραληζκψλ θαη ηε δφκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο απηήο   ηεο ζχλζεηεο πξνζπάζεηαο. Ζ 

ζηελή, ζπλερήο, εηιηθξηλήο θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ ηνπηθψλ 

δπλάκεσλ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε.  
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4 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

4.1  ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 
Σν Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο «ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2014, ζε 

ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν» (Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γξάζεο 

πεξηφδνπ 2011 – 2014.  

 Απνηειεί έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ εμεηδηθεχνληαη 

ζε δξάζεηο κε νξίδνληα ηξηεηίαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Αθνξά δειαδή φρη κφλνλ 

ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, αιιά 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ, 

σο θνξέα Σ.Α., κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ δεκνηψλ θαη 

επηζθεπηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. 

Οη γεληθνί ζθνπνί ηνπ Δ.Π. είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ θαη ηεο επηξξνήο άιισλ θνξέσλ, ζε 

ελαξκφληζε κε εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

θαηεπζχλζεηο. 

Σν Δ.Π.Γ. ηνπ 2012 φπσο θαη ην αληίζηνηρν ηνπ 2013 έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη ηνλ ιεπηνκεξέζηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ηξηεηέο Δ.Π. ηνπ Γήκνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε αλαθνξάο (Γήκνο 

Αλαηνιηθήο Μάλεο, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο 2012 Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο θαη 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ). 

4.2 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Σν Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηε δηάξζξσζε 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Τ.Α. 18183/2007 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη πξνηείλεηαη 

ζηνλ Οδεγφ θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γήκσλ (βιέπε ελφηεηεο 

εξγαζίαο 3.3.3 θαη 3.3.5 αληίζηνηρα. Σν Δ.Π. ζπληάρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη νινθιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο :  

 

Α΄ ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

B΄ ΦΑΗ : ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  
Σν Δ.Π. απαξηίδεηαη απφ Άμνλεο θαη Μέηξα πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ ζηε βάζε ρξνληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Οη Άμνλεο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζεσξείηαη φηη ηαηξηάδνπλ ζηε θπζηνγλσκία ηνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο, επηιχνπλ πξνβιήκαηα, αμηνπνηνχλ δπλαηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε επηηπρεκέλεο επηινγέο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη Άμνλεο 

ρσξίδνληαη ζε Μέηξα θαη ηα Μέηξα ζε γεληθνχο ζηφρνπο θαη επηκέξνπο θχξηεο 

δξάζεηο (έξγα, ιεηηνπξγίεο) θαη ππνζηεξηθηηθέο (πξνκήζεηεο θαη πξνζιήςεηο) πνπ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηηο ηάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ Γήκνπ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο (Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο, 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γξάζεο πεξηφδνπ 2011 – 2014.  

 

Β΄ Δλφηεηα: Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο 
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4.3 Ο ΔΗΜΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 
Ο Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε

13
 ησλ ηέσο Γήκσλ: 1. 

Γπζείνπ, 2. Αλαηνιηθήο Μάλεο, 3. Οηηχινπ θαη 4. κχλνπο, θαη καδί κε ην Γήκν 

Γπηηθήο  Μάλεο (Μεζζεληαθή Μάλε), απνηεινχλ ηνπο λνηηφηεξνπο δήκνπο ηνπ 

επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο. Βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Μάλεο, εθηείλεηαη κέρξη ην λνηηφηεξν άθξν ηεο θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Ο Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο ζπλνξεχεη πξνο βνξξά κε 

ην Γήκν Δπξψηα, ηνλ Γήκν πάξηεο θαη ηνλ Γήκν Γπηηθήο Μάλεο. Πξνο αλαηνιάο 

βξέρεηαη απφ ηνλ Λαθσληθφ Κφιπν. Πξνο λφην θαη δπηηθά βξέρεηαη απφ ζάιαζζα απφ 

ην Κξεηηθφ Πέιαγνο θαη ηνλ Μεζζεληαθφ Κφιπν. Ο Δήμοσ Ανατολικήσ Μάνησ  

αποτελείται από 4 Δημοτικζσ Ενότητεσ και 52 Σοπικά Διαμερίςματα. 

Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Μάλεο είλαη ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ 

θαη απνηειεί ην λνηηφηεξν άθξν, φρη κφλνλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αιιά νιφθιεξεο 

ηεο Δπξψπεο (Υάξηεο 1). 

 
ΧΑΤΗΣ  1  : Χάρτθσ του Νομοφ Λακωνίασ όπου οριοκετοφνται τα όρια του Καλλικρατικοφ Διμου Ανατολικισ 
Μάνθσ 

     Ο Γήκνο θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 621,55 ηεηξ. ρηιηφκεηξα
14

. Απφ ηε 

ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη νη αγξαλαπαχζεηο 

θαηαιακβάλνπλ ην 20,3%, ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνχ 

Λαθσλίαο αλέξρνληαλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο ηνπ 1991, ζην 

26,6%.  

Οι βοςκότοποι καταλαμβάνουν ςυνολικά το 72,3% του εδάφουσ του Δήμου, εκ των οποίων 

οι ιδιωτικοί ανζρχονται ςτο 68,2%, ενώ το υπόλοιπο τησ ζκταςησ καταλαμβάνεται από 

εκτάςεισ που καλφπτονται από νερά, από τουσ οικιςμοφσ και από άλλεσ εκτάςεισ.  

Σν αλάγιπθν ηνπ Γήκνπ θαη ην ζχζηεκα θαηνίθεζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζ΄ απηφ,   

                                                           
13

 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-2010) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο 
14

 http://www.okxe.gr/kallikra/Default.aspx  

http://www.okxe.gr/kallikra/Default.aspx


 

 σελ. - 99 - 

φπνπ ζπλνιηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη 192 νηθηζκνί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (Απνγξαθή 2001), ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ έλα επξχ 

ζχλνιν ελνηήησλ θαη ππν-ελνηήησλ ην νπνίν πξνζδηνξίδεη θαη ην ζχλνιν ησλ 

αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ηζηνξηθφ παξαγσγηθφ πξφηππν θαη ηηο 

ππνδνκέο κεηαθηλήζεσλ (κνλνπάηηα, νδηθφ δίθηπν δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ). Ζ εηθφλα 

απηή ζπλδπάδεη θαηά εληππσζηαθφ θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν παξαδνζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ παξειζφληνο κε ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δεκηνπξγψληαο έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

πνιηηηζηηθφ ζχλνιν, κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη αληηθείκελν ζεζκηθήο 

πξνζηαζίαο. 

4.3.1 Ιςτορικά Μνημεία-Αρχαιολογικοί Φώροι 

Ζ Μάλε έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο έλα «αλνηθηό κνπζείν» ιφγσ ησλ πάξα 

πνιιψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.  

ηνλ Καιιηθξάηεην Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο πνπ ηεινχλ 

ππφ εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο, φπσο : 

α/α Ννκνζεζία  Σίηινο Πεξηγξαθή 

1 
ΤΑ 41382/2190/13-5-58  

ΦΔΚ 156/Β/58 

Πεξί θεξχμεσο ηζηνξηθψλ 

δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ 

 Υαξαθηεξίδνληαη σο ηζηνξηθά 

δηαηεξεηέα κλεκεία νη ππάξρνληεο 

ηζηνξηθνί πχξγνη θαζψο θαη πνιιά άιια 

κεκνλσκέλα κλεκεία (π.ρ. ηείρε, 

εθθιεζίεο θιπ.) 

2 
ΤΑ Α1/Φ/45/4968/2016  

ΦΔΚ 49/Β/87 

Κήξπμε βξαρνζθεπψλ 

Απεδήκαηνο Αξεφπνιεο σο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

  Υαξαθηεξίδνληαη σο αξραηνινγηθνί 

ρψξνη ηα βξαρνζθεπή ηεο Κνηλφηεηαο 

Αξεφπνιεο (απφ ηα φξηα ηνπ Ν. 

Μεζζελίαο κέρξη ηνλ Πχξγν Γηξνχ) 

3 
ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/20186/487 

ΦΔΚ 609/Β/1988 

Καζνξηζκφο δψλεο 

πξνζηαζίαο Κάζηξνπ Κειεθάο 

Οηηχινπ Λαθσλίαο 

Οξίδεηαη κηα δψλε πξνζηαζίαο γχξσ απφ 

ην Κάζηξν Κειεθά ηνπ Γήκνπ Οηηχινπ 

4 

ΤΑ  

ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ05/22154/1203 

ΦΔΚ 992/Β/99 

Θεζκνζέηεζε δσλψλ 

πξνζηαζίαο Α΄ θαη Β΄ ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ησλ 

ζπειαίσλ ηνπ Γηξνχ 

Λαθσλίαο θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο 

Θεζκνζεηείηαη Εψλε Α΄ θαη Εψλε Β΄ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ηνπ ζεκαληηθφηαηνπ 

θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ησλ 

ζπειαίσλ ηνπ Γηξνχ Λαθσλίαο θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ θαζψο θαη ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ (πιεζψξα ζπειαίσλ 

θαη βξαρνζθεπψλ κε αξραηνινγηθφ, 

γεσινγηθφ, ηζηνξηθφ θαη ζπειαηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ, παιαηνιηζηθέο ελαπνζέζεηο, 

κεγαιηζηθέο θαηαζθεπέο, βπδαληηλνί λανί 

θαζψο θαη πχξγνη θαη θνζκηθά θηίξηα ηνπ 

18νπ θαη 19νπ αηψλα). 

5 

ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/59831/3554 

ΦΔΚ 1314/30.10.2000 

πκπιήξσζε θήξπμεο σο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ησλ 

νηθηζκψλ Άιηθα θαη 

Κππάξηζζνο ηνπ Γήκνπ 

  Υαξαθηεξίδεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

δχν νηθηζκψλ Άιηθα θαη Κππάξηζζνο «Ζ 

Αθξφπνιηο ηεο Καηλεπφιεσο παξά ην 

ζεκεξηλφλ ρσξίνλ Κππάξηζζνο» σο 
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Ρίνακασ 1 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΡΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ην Ννκφ Λαθσλίαο ππάξρνπλ 576 θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία, 

πνζνζηφ ην νπνίν αλέξερεηαη ζην 23,24% ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηθέξεηαο. Αλαιπηηθφο 

πίλαθαο ησλ θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ επηζπλάπηεηαη ζην 

παξάξηεκα (ΠΗΝΑΚΑ 7).  

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηεθκεξηψλεηαη κε ηνλ πην πεξίηξαλν ηξφπν ν 

αξραηνινγηθφο πινχηνο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, κηαο θαη πεξηιακβάλεη ην 

47% ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ηνπ Ν. Λαθσλίαο. 

4.3.2 Σοπία Ιδιαίτερου Υυςικού Κάλλουσ15 

ηνλ Ννκφ Λαθσλίαο ππάξρνπλ 9 ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο εθ ησλ νπνίσλ ηα 

5 αλήθνπλ ζηνλ Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο.  

Τοπία Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ 

Πνομα Τόπου Κωδικόσ 

Αρεόπολη AT1011082 

Βάθεια AT1011076 

Γφθειο AT1010008 

Κεντρικόσ Σαχγετοσ AT1010011 

Κίττα AT1011077 

Λαγκάδα Σαχγζτου AT1080121 

Μίνα Μάνησ AT1011068 
Ρίνακασ 2 ΤΟΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ 

                                                           

15 http://www.biodiversity.gr/landscapedata.php  

Οηηχινπ Ννκνχ Λαθσλίαο. αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη κλεκείν επεηδή 

απνηειεί ην ζρεηηθφ Κέληξν ηεο Καηλήο 

Πφιεσο ή θαη Πφιεσο ησλ Σαηλαξίσλ, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Κνηλνχ ησλ 

Διεπζεξνιαθψλσλ. 

6 

Ν. 3028 

ΦΔΚ 153 / Α / 02 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 
  

7 

ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/14432/827/14-

5-1997 

ΦΔΚ 519/Β/25-6-1997 

Δλάιηνο αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηελ πεξηνρή Γπζείνπ 

Λαθσλίαο 
 

8 ΒΓ 25-2-1922 - ΦΔΚ 28/Α/26-2-1922 Κάζηξν Παζζαβά  

http://www.biodiversity.gr/landscapedata.php
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4.3.3 Σο Ευρωπαΰκό Μονοπάτι Ε4 

Σν Δπξσπατθφ κνλνπάηη κεγάισλ δηαδξνκψλ Δ4, μεθηλψληαο απφ ηα Ππξελαία 

πεξλψληαο απφ ηηο Άιπεηο, ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, ηα φξε ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 

θαηαιήγνληαο ζηε Κξήηε, είλαη κηα ηδέα γηα έλα πεδνπνξηθφ δίθηπν βαηψλ δηαδξνκψλ 

πνπ ζα επηηξέςεη ηε γλσξηκία: κε ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζεκαληηθνχο 

βηνηφπνπο, αξραηνινγηθνχο - παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

νξεηλψλ πεξηνρψλ καθξηά απφ ηηο γλσζηέο παξακνξθψζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Σν Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4, δηαζρίδεη ηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ Διβεηία, ηελ 

Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηελ Οπγγαξία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα.  

ηελ Διιάδα, αθνχ δηαζρίζεη ηε βφξεην Λαθσλία δηαπεξλά ηνλ Σέσο Γήκν Γπζείνπ 

απφ ηα ρσξηά Κξήλε, Αρνπκάηνπ, Πιάηαλν, Άγην Βαζίιεην, Γχζεην, Βαζχ, Αγεξαλφ, 

Καιχβηα, θνπηάξη. Έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ.  

4.3.4 Οικιςμοί  

Όζνλ αθνξά ζηα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηζκψλ, απηνί δηαζέηνπλ φξνπο 

θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο  κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

θπβεξλήζεσο ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο θαη κε απνθάζεηο ηνπ ηκήκαηνο 

πνιενδνκίαο θαη πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ηέσο λνκαξρίαο Λαθσλίαο. 

Oη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, κε βάζε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

Α. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί  

Οη  96 παξαδνζηαθνί νηθηζκνί  ηνπ Γήκνπ είλαη: 

 Με ην Π.Γ (ΦΔΚ Γ‟ 594/13-11-1978): Αγεξαλφο, Άγηνο Αζαλάζηνο, 

Άγηνο Γεψξγηνο, Άγηνο Νηθφιανο, Αθξνγηάιηνλ (Πηφληεο, Αληξνγηάιη), 

Άιηθα, Αζηέξηνλ (ηα νιά),  Αρίιιεηνλ,  Βάζεηα, Βακβαθά, Βάηα, 

Γθιέδε (Γθιέδνπ, Γθιέδνο), Γσλέα, Γηκαξίζηηθα Γξπκφο (Γξπαιί), 

Γίπνξνλ,  Γξπ, Γξχαινο, Διαία (Διηά), Καηλνχξγηα Υψξα, Καιφληνη 

(Καιιφληνη), Καιφππξγνο ('Αλσ Γξπ), Καξπνχπνιηο, Καηζαληά,  

Κάησ Γαξδελίηζα (Υψξα), Κάησ Μπνπιάξηνη, Καπθί,  Καθηφλα 

(Καθηψλα),  Κερξηάληθα, Κεπνχια, Κνίηα (Κίηηα ή Κίηα), 

Κνξαθηάηηθα (Κνξαθηάληθα), Κνξνγνληάληθα, Κνηξάθηνλ, Κνπλφο, 

Κππάξηζζνο, Λάγηα (Λάγεηα), Λενληάθεο, Ληκέληνλ (Ληκάλη), 

Ληκεξάο, Λνπθάδηθα, Μαιιηαξή πθηά, Μάξαζνο, Μέζα Υψξα, 

(Μέζα Νχθε), Μνλεκβαζηά, Μνπηαλίζηηθα, Μπξίθηνλ (Βξίθη), 

Νηθάλδξεηνλ,  Ννκηά, Οκαιαί,  Ορηά, Πάγθηα, Παιαηνρψξα, Παιηξφο, 

Παρηάληθα, Πνιεκίηαο (Πνιεκίηα), Πνιχρξαβνο,  Πχξγνο Γπξνχ, 

Ρηγαλφρσξα, θαιηζνηηάληθα, πίξα,  ηαχξηνλ, σηήξαο 



 

 σελ. - 102 - 

(Κνπζθνχλη), Σζηθθάιηα, Σζφπαθαο, Φινκνρψξηνλ (Φινκνρψξη),  

Φξαγθνπιηάο, Υάξηα, Υαξνχδα, Υηκάξα (Υεηκάξξα). 

 Με ην Π.Γ (ΦΔΚ Γ‟912/16-11-1998): Aξεφπνιε, Άλσ Γαξδεληηζα,  

Άλσ Μπνπιάξηνη, Αξγηιηά, Αθξηγθηά, Βάρνο, Βεινχζη,  Γέξκα, 

Γξνζνπεγή, Έμσ Νχκθη, Έξεκνο, Καιφο, Καξαβάο, Καξέα, Καξπληα, 

Κάησ Καξέαο, Κειέθα, Κεξηά, Κνπινπκη, Κνπηξεια Λαθθνο, 

Κξπνλέξη, Μεδαπνο,  Μηλα,  Οίηπιν, Οιπκπίεο, Πχξξηρνο, 

Σξηαληαθπιιηά.  

 

Δληφο ησλ νξίσλ ησλ παξαπάλσ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ  έρνπλ θαζνξηζηεί 

εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο.  

4.4 Οικονομική Υυςιογνωμία16 
Ζ νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα απνδνζεί νπζηαζηηθά κφλν κε 

πνηνηηθά κεγέζε. Ζ νηθνλνκία ζην Γήκν ζπλδπάδεη έλα παξαδνζηαθφ παξαγσγηθφ 

πξφηππν ην νπνίν ζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηελ ειηά θαη ηελ θηελνηξνθία θαη 

νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο κεηαπνηεηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

κεηαπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο έσο έλα ζεκείν θαη ην ιηαληθφ, θπξίσο, 

εκπφξην.  

ην πξφηππν απηφ παξαηεξνχληαη ζηνηρεία εθζπγρξνληζκνχ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή 

παξαδνζηαθψλ, αιιά θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζε 

ζψθνπο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη ε δπλακηθή παξνπζία ησλ ζεσξνχκελσλ σο 

δξαζηεξηνηήησλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο νη νπνίεο ζπκππθλψλνληαη θαηά 

θχξην ιφγν, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ νηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε δχν, δειαδή, 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη, κάιηζηα, νξηζκέλεο 

θνξέο δελ είλαη εχθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ. 

ε φηη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ νη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη θπζηθνί  πφξνη ηεο πεξηνρήο  γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο 

ζε κεγάιε θιίκαθα. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

πεξηνρήο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ην ηνπίν ηεο.  

Βεβαίσο, ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη επξχηεξεο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο κε θχξην ζηνηρείν ηελ κεηαηφπηζε απφ κηα νηθνλνκία επηβίσζεο ζε κηα 

εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία ζηελ πεξηνρή ε νπνία θαη δέρεηαη ρξεκαηηθνχο πφξνπο απφ 

αιινχ, εθηφο ηεο πεξηνρήο, είηε σο ηδησηηθέο, είηε σο δεκφζηεο κεηαβηβάζεηο, έρνπλ 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε αλαβαζκνχο, νη νπνίνη αλ 

θαη κέξνο ηνπ ηνπίνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ. Μπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη θαζψο θηλνχκεζα απφ βνξξά πξνο λφην νη αγξνηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο ηείλνπλ λα πεξηνξίδνληαη. 

Σν ηνπξηζηηθφ πξφηππν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο κνλάδεο παξακνλήο μελνδνρείσλ 

θαη ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ θαη απφ ζρεηηθά εθηεηακέλε πεξίνδν κε έληνλε 

ζεξηλή αηρκή (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο), ζχκθσλα κε ην γεληθεπκέλν πξφηππν ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαη ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ην επηέκβξε, θαη ζπλίζηαηαη ζε 

                                                           
16

 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Οηηχινπ – Η. Καξαλίθαο θ.α., 2007  
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ηνπξηζκφ δηαθνπψλ θαη παξαζεξηζκνχ ζε δεχηεξε θαηνηθία. Ζ ζάιαζζα απνηειεί, 

παξά ηε δηακφξθσζε ησλ αθηψλ, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απηήο, αλ θαη ε θχζε θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο επηηξέπνπλ θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (βνπλά, πεξίπαηνη, θπζηνγλσζία, πνιηηηζκφο, κλεκεία, ηζηνξία) 

πνπ κπνξνχλ λα αζθνχληαη θαη άιινπο κήλεο (Απξίιηνο-Ννέκβξηνο) ζε ζπλάξηεζε 

πάληα κε ηα πξφηππα απαζρφιεζεο θαηά ειηθία θαη εηζνδεκαηηθή ηάμε ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ησλ ελ δπλάκεη ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ, Διιήλσλ θαη 

μέλσλ.Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλαο ηνπξηζκφο απηνχ ηνπ πεξηεγεηηθνχ ηχπνπ 

(πνιηηηζηηθφο, πεδνπνξηθφο θιπ) θάλεη ηα πξψηα βήκαηά ηνπ ζηελ πεξηνρή.  

Ζ ιεηηνπξγνχζα ηνπξηζηηθή ππνδνκή ζπγθεληξψλεηαη ζην κεγαιχηεξν ηεο κέξνο ζηε 

βφξεηα πεξηνρή ηνπ δήκνπ (Γχζεην, Βαζχ, θνπηάξη, Νέν Οίηπιν, Αξεφπνιε, Πχξγνο 

Γηξνχ, Κφηξσλαο). 

Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δχν ζπληζηψζεο. Απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη αλαπαιαίσζε ηνπ πθηζηακέλνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θαλφλα εληφο ησλ νηθηζκψλ θαη απηή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαηαζθεπή θαηνηθηψλ θαη θηηξίσλ γηα άιιεο επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο εθηφο ησλ 

νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηηο ηάζεηο αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ νηθηζκψλ. 

Οη δχν απηέο ζπληζηψζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο πεξηνρήο, θαζψο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο ξνέο ρξεκαηηθψλ πφξσλ ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο γεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάπηπμε, ζην βαζκφ πνπ απηή 

εμσηεξηθεχεηαη εκπνξεπκαηνπνηνχκελε, ζπκβάιινληαο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 

αγνξά νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηελ επξχηεξε 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ θηηξίσλ 

(θαηαλάισζε θαηνίθσλ, δαπάλεο ζπληήξεζεο θ.ι.π.).  

Όκσο ε δπλακηθή απηή ελέρεη θαη δχν εηδψλ θηλδχλνπο. ην βαζκφ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο νηθηζκψλ νδεγεί ζηελ αζηηθή δηάρπζε, ελψ ζην βαζκφ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ηζρχεη ηφζν ζε φηη αθνξά ηε 

ζρέζε νηθηζηηθνχ ηνπίνπ, θαιιηεξγεηψλ θαη άιισλ αγξνηηθψλ ρξήζεσλ θαη θχζεο, 

αιιά θαη θαζεαπηνχ ηνπ νηθηζηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ηνπίνπ, εθ‟ φζνλ νη 

λέεο θαηαζθεπέο δελ ελζσκαηψλνπλ ζ‟ απηέο νξγαληθά ηνπο ηζηνξηθνχο-

παξαδνζηαθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθνδνκηθά πιηθά, αιιά θαη ηε 

ζέζε, ηε κνξθή θαη ηνπο φγθνπο ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ, ρσξίο απηή ε πξνβιεκαηηθή 

λα απνθιείεη ηνλ ιεηηνπξγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο φιεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απηφο είλαη ν πξψηνο θίλδπλνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αζηηθή δηάρπζε θαη ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο. 

Ο δεχηεξνο θίλδπλνο ζπλδέεηαη επηπξφζζεηα κε ηελ έληαζε ηνπ νηθηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ είηε ζπλνιηθά, είηε ζρεηηθά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη 

ζπλεπάγεηαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξψην θίλδπλν, ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο 

εηθφλαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο.  
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Απηά αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ ζε κηα πεξίνδν ζπληζηνχλ ζηνηρεία έιμεο πξνο ηελ 

πεξηνρή ππνβαζκίδνληαη ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο. Όζν ιηγφηεξν νξγαλσκέλα 

γίλεηαη ε αλάπηπμε απηή θαη ζε φζν πην ζχληνκν ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη απηή ε ππνβάζκηζε εθ‟ φζνλ ε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη εθηφο 

ειέγρσλ. Ζ ππνβάζκηζε απηή δελ παξακέλεη κηα δηαδηθαζία αηζζεηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ππνβάζκηζεο, ελδερφκελα κε ηδηαίηεξε επνρηθή έμαξζε, αιιά νδεγεί ζε 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

θχθιν ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα ηε 

ζηαδηαθή απψιεηα εζφδσλ θαη εηζνδεκάησλ.   

Ο δπλακηζκφο, ινηπφλ, ηεο ηνπξηζηηθήο θαη ηεο νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ 

κηα πξψηε θάζε φπνπ νη ηνπξηζηηθνί πφξνη κνηάδνπλ, αιιά ρσξίο λα είλαη, 

αλεμάληιεηνη, εηζέξρεηαη, ζρεηηθά ζχληνκα, ζε κηα θάζε γξήγνξεο απαμίσζεο ησλ 

πφξσλ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο απφδνζεο ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο.  

Οη παξαηεξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηζρχνπλ γεληθά θαη κνηάδνπλ σο ππεξβνιηθή 

αλαθνξά ζε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ζε κηα πεξηνρή φπσο ν Γήκνο Αλαηνιηθήο 

Μάλεο ζηνλ νπνίν ε ηνπξηζηηθή θαη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε απέρνπλ πνιχ απφ ην 

ζεκείν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη πιεζηάδεη ηα φξηα ηνπ πξνβιεκαηηθνχ. 

Όκσο ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν πνζνηηθφ αιιά θαη πνηνηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε πνζνηηθή έληαζε ηεο νηθηζηηθήο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, κπνξεί εχθνια λα 

δεκηνπξγεζνχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ ίδησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο απηή δελ θαζνξίδεηαη πάληα απφ ηα πξφηππα ηεο πεξηνρήο, 

αιιά θαζνξίδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ηα θπξίαξρα νηθνλνκηθά θαη αηζζεηηθά πξφηππα 

κε απνηέιεζκα, αλ δελ ππάξρεη πξφλνηα πξνζηαζίαο, νη ζρεηηθέο αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο λα θηλδπλεχνπλ λα ηεζνχλ ζε εμαηξεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθηφο ειέγρνπ. 

Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνδνκηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ΄ φςε θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο 

πεξηνρήο. Όπσο θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο  κειέηεο αλαθέξεηαη, ε πεξηνρή, ιφγσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο απνηχπσζεο ηνπ παξειζφληνο απηνχ ζην ρψξν 

θαηά ηδηαίηεξα νινθιεξσκέλν θαη απζεληηθφ ηξφπν, απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

Σν γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηε δηαηήξεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

ζπληζηά ε κνλαδηθφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 

ηνπίνπ σο θαζνξηζηηθνχ πφξνπ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.  

Σαπηφρξνλα, φκσο, κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ζηνηρείν απαμίσζεο, εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη θαλφλεο πξνζηαζίαο θαηαιήγνπλ λα απνηεινχλ ηέηνην 

βάξνο γηα απηνχο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ ηνπξηζηηθέο θαη νηθηζηηθέο 

αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα θαηαθεχγνπλ ζε εθηφο ειέγρνπ 

απζαηξεζίεο. 

Ζ νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηνπ δήκνπ κπνξεί, επνκέλσο, λα ζπλνςηζηεί σο κηα 

θαηάζηαζε κεηαβαηηθή φπνπ νη παιαηέο δξαζηεξηφηεηεο θαηνίθεζεο θαη παξαγσγήο 

θαη νη κε απηέο ζπλδεδεκέλεο ρξήζεηο (γεσξγία, θηελνηξνθία) ππνρσξνχλ θαη 

εγθαζίζηαληαη λέεο (ηνπξηζηηθή θαη νηθνδνκηθή) δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο, φκσο, λα 

έρεη αλαζπγθξνηεζεί αθφκα έλα εμηζνξξνπεκέλν παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο 

ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ζπλερή δεκηνπξγία εηζνδεκάησλ, αιιά θαη ην νπνίν δελ ζα  
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ζέηεη ζε θίλδπλν ηε θπζηθή θαη ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ θπζηθνχ, ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ 

θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο∙ κε άιια ιφγηα ηε βησζηκφηεηά ηνπ, αιιά θαη ηε 

βησζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ ζρέζε απηή παιαηνχ θαη λένπ πξνηχπνπ 

δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο ελφηεηεο ηνπ δήκνπ αλάινγα κε ηε δπλακηθή ησλ 

νηθηζκψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηηο ζρεηηθά λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ νηθηζηηθφ θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, αιιά θαη αλάινγα κε ηε 

ζρέζε ησλ θαηαγφκελσλ απφ ηελ πεξηνρή κε απηήλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηνί 

αλαπηχζζνπλ ζηα φξηα ηνπ δήκνπ. 

Γελ έρεη εδψ ηνληζηεί αξθεηά φηη, αλάινγνπο θηλδχλνπο κε απηνχο πνπ δηαηξέρνπλ 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα ε ηνπξηζηηθή θαη ε νηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαηξέρνπλ, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, θαη νη γεσξγηθέο-αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην βαζκφ 

πνπ απηέο δελ εληάζζνληαη ζε κηα ινγηθή δηαξθνχο αλαπαξαγσγηθφηεηάο ηνπο, φπσο 

θαηά ην παξειζφλ, αιιά ζηνρεχνπλ ζε γξήγνξνπο θαη εθήκεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θχθινπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ην ρψξν θαη ηηο ελφηεηέο ηνπ. Ζ 

έληαζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδεη ηα κέγηζηά ηεο ζηα παξάιηα, ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηηο αθηέο, θαη ππνρσξεί ζηαδηαθά πξνο ηα 

νξεηλά θαη ηα λφηηα γηα λα θζάζεη, ζε φηη αθνξά ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ζε νπζηαζηηθή εγθαηάιεηςε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ αγξψλ. 

4.5 Διάρθρωςη απαςχόληςησ  

Όζνλ αθνξά δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην Νέν Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο, 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζην Νέν 

Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο απαζρνιείηαη είηε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είηε ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ βξέζεθε νηθνλνκηθά κε ελεξγφ, ην νπνίν μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηνλ νηθνλνκηθά 

ελεξγφ πιεζπζκφ.  

χλνιν Διιάδνο,Γεσγξαθηθέο δψλεο 

(NUTS I), πεξηθέξεηεο (NUTS II), λνκνί, 

δήκνη. 

ΣΔΧ ΓΖΜΟ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΑΝΖ 

ΣΔΧ 

ΓΖΜΟ 

ΓΤΘΔΗΟΤ 

ΣΔΧ 

ΓΖΜΟ 

ΜΤΝΟΤ 

ΣΔΧ 

ΓΖΜΟ 

ΟΗΣΤΛΟΤ 

ΝΔΟ ΓΗΜΟ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΝΗ 

Ο
ηθ

ν
λν

κ
ηθ

ώ
ο 

ελ
εξ

γ
ν

ί 

ύλνιν 478 3.015 568 1.381 5.442 

Α
π

α
ζ
ρν

ιν
ύ
κ

ελ
ν

η 

ύλνιν 432 2748 538 1.184 4.902 

Πξσηνγελήο Σνκέαο 160 997 400 395 1.952 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 45 371 27 280 723 

Σξηηνγελήο Σνκέαο 89 1297 109 455 1.950 

Γε δήισζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

138 83 2 54 277 

Άλεξγνη 46 267 30 197 540 

Οηθνλνκηθώο κε ελεξγνί 1.085 4418 785 2578 8866 

Ρίνακασ 3 Κατανομι πλθκυςμοφ Διμου Ανατολικισ Μάνθσ ανά Τομζα – Ρθγι : Αγγ. Σιόλασ
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 Άγγεινο ηφιαο - Σνπξηζκφο θαη «Αλάπηπμε Οξεηλψλ Οηθηζκψλ» Ζ πεξίπησζε ηεο Λαθσληθήο 

Μάλεο 
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H ηαμηλφκεζε ζε εκηαζηηθφ θαη αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(ζηνηρεία 1991) :  

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ – ΑΓΟΤΙΚΟ (1991) ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΣΟΣΤΟ (%)  

ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΣΟΣΤΟ (%)  

Επαρχία Γυθείου  4202 - 46  5016 – 54  

Επαρχία Οιτφλου  0-0  3973 – 100  

ΤΝΟΛΟ ΜΑΝΘ  4202 - 32  8989 – 64  
Ρίνακασ 4 – Ρίνακασ ταξινόμθςθσ του πλθκυςμοφ ςε θμιαςτικό και αγροτικό  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηνπ ηέσο Γήκνπ Γπζείνπ θαη ηνπ ηέσο Γήκνπ Οηηχινπ απαζρνινχληαη ζην 

ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ ηέσο Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο θαη ηνπ ηέσο Γήκνπ 

κχλνπο απαζρνινχληαη ζην πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.  

4.5.1 Ανεργία 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζην Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο γηα ην έηνο 2001 είλαη 10,27% 

θαη o νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο  αλέξρεηαη ζην 39,98% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

Ροςοςτό Ανεργίασ 

Δείκτεσ Δεδομζνα (%) 

Ποςοςτό ανεργίασ 10.27% 

Οικονομικά ενεργόσ 

πληθυςμόσ 

39.98 % 

4.5.2 Ρρωτογενισ Τομζασ 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαηεξείηαη κηα ζηάζηκε θαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ, ε νπνία γίλεηαη εκθαλήο αθελφο απφ ηε εμέιημε ησλ εθηάζεσλ ηεο γεσξγηθήο 

γεο, αθεηέξνπ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαλνκήο ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

νη εθηάζεηο κε θαιιηέξγεηεο κε εληαηηθέο, απμάλνπλ ζπλερψο ηα πνζνζηά ηνπο έλαληη 

ησλ άιισλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη απφ ηε κείσζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο απνηειεί ζρεδφλ κνλνθαιιηέξγεηα γηα ηελ πεξηνρή.  

Ζ θαιιηέξγεηα απηή είλαη θαηεμνρήλ εθηαηηθή, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηαπηφρξνλε 

απαζρφιεζε θαη ζε άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο, κε απνηέιεζκα ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηε δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο.  

Ζ άξδεπζε πνπ είλαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε κεγάιε δηαζπνξά ηνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ ζε νξηζκέλα 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα εληνπίδνληαη, ζηνλ απφιπηα 

παξαδνζηαθφ ηνπ ραξαθηήξα σο πξνο ηα είδε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ζηελ 

ηάζε εγθαηάιεηςεο πνιιψλ εηδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζε έλα 

κφλν είδνο θαιιηέξγεηαο, ηηο ειαηνπνηήζηκεο ειηέο θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο βξψζηκεο 

ειηέο, νη νπνίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

θαζεηνπνίεζε ζε ηππνπνίεζε θαη πξνψζεζε, δελ δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο.  

Πξφβιεκα απνηειεί επίζεο ν κηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θηελνηξνθία, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δηαπηζηψλεηαη κηα αξθεηά 

ζεκαληηθή παξνπζία βννεηδψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θξεαηνπαξαγσγή θαη σο εθ  

ηνχηνπ, εκθαλίδεηαη αξθεηά ζεκαληηθή ε παξαγσγή ζε βφεην θξέαο. Ζ θηελνηξνθία 

είλαη εθηαηηθήο κνξθήο, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ειεχζεξνη βνζθφηνπνη θαη 

ιηγφηεξν νξγαλσκέλνη βνζθφηνπνη.  
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Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

σο βνζθφηνπνη θαηάιιεινη γηα βηνινγηθή θηελνηξνθία. 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην παξαδνζηαθφ παξαγσγηθφ πξφηππν πνπ θπξηαξρεί ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή απνπζία θαζεηνπνίεζεο ηεο 

παξαγσγήο δελ δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζην 

Γήκν, ε ζηξνθή ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη γεληθφηεξα ζηε βηνινγηθή 

παξαγσγή, σζηφζν, απνηειεί κηα λέα παξάκεηξν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ξηδηθά ηα 

δεδνκέλα. Δπίζεο, ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαζηέξσζε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο γηα 

παξαδνζηαθά πξντφληα φπσο ην ιάδη, ε βξψζηκε ειηά, ην κέιη, ηα ινπθάληθα, ην 

ζχγθιηλν θιπ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δψζνπλ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, εληζρχνληαο 

ην αγξνηηθφ εηζφδεκα ζην πιαίζην ελφο πξνηχπνπ πνιπαπαζρφιεζεο. εκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζα ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο παξφηη δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζπιινγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, 

είλαη γεγνλφο φηη απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα θαη απαηηνχληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

(αιηεπηηθά θαηαθχγηα θ.ιπ.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

4.5.3 Δευτερογενισ Τομζασ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λαθσλίαο νη Δπηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Γεπηεξνγελή Σνκέα είλαη : 

ΤΟΜΕΑΣ 

Δευτερογενισ 

Ρρώθν Διμοσ 

Ανατολικισ 

Μάνθσ 

Ρρώθν Διμοσ 

Γυκείου 

Ρρώθν Διμοσ 

Οιτφλου 

Ρρώθν Διμοσ 

Σμφνουσ 
ΣΥΝΟΛΟ 

12 126 63 11 212 

Πίλαθαο 5 Δπηρεηξήζεηο Γεπηεξνγελνύο Σνκέα αλαά ηέωο Γήκν & πλνιηθά – Πεγή Δπηκειηηήξην Λαθωλίαο 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο έρεη κηθξή αλάπηπμε, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο 

απαζρφιεζεο ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, κε κηθξφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ, επνκέλσο θαη κε 

ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο θαη ειιηπή δηνίθεζε. 

 

 
Εικόνα 2 Ροςοςτιαία Κατανομι Επιχειριςεων Δευτερογενι Τομζα  ανά τζωσ Διμο 

ειρά1; 
Πρώην Δήμοσ 

Ανατολικήσ 
Μάνησ; 12; 

6% 

ειρά1; 
Πρώην Δήμοσ 
Γυθείου; 126; 

59% 

ειρά1; 
Πρώην Δήμοσ 
Οιτφλου; 63; 

30% 

ειρά1; 
Πρώην Δήμοσ 
μφνουσ; 11; 

5% 

ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηνπ Γήκνπ θαίλεηαη λα έρεη κηα ζρεηηθά ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ 

παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ ηνπ Γήκνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην Γήκν. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΤΔ θαη ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Γπζείνπ, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, 

εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηαζθεπαζηηθή θαη δεπηεξεπφλησο ζηε 

κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ εληφπηα παξαγσγή ησλ δχν θχξησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ειαηφιαδν θαη 

βξψζηκεο ειηέο θαζψο θαη βφεην θξέαο) δηαηίζεηαη ζε αγνξέο εθηφο πεξηνρήο, ηφζν 

πξνο θαηαλάισζε αιιά θαη θπξίσο πξνο ηππνπνίεζε / επεμεξγαζία. 

Ο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη κηθξνχ 

κεγέζνπο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, δελ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε / πηνζέηεζε ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Ζ πξνζθφιιεζε ζην παξαδνζηαθφ πξφηππν παξαγσγήο θαη ε κε αμηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, θαζηζηνχλ ηηο, ιίγεο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ, κε 

αληαγσληζηηθέο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ εκβέιεηά ηνπο ζε ηνπηθή θιίκαθα. 

Οη πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα φζνλ αθνξά ηε κεηαπνίεζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε  ησλ 

επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ / επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πιαίζην ησλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο ηξέρνπζαο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζρεηίδνληαη θαηά θχξην 

ιφγν κε ηελ αμηνπνίεζε / εθκεηάιιεπζε ηεο θπηηθήο / θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, 

ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν κεηαπνηεηηθφο θιάδνο κπνξεί λα αλαδεηρζεί 

ζε πξσηεχνληα θιάδν γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ. Με βάζε θαη ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, νη πξννπηηθέο 

εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη βξψζηκσλ 

ειηψλ, ελψ πξννπηηθέο δηαθαίλνληαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ πνιχ ζεκαληηθή παξαγσγή 

βνείνπ θξέαηνο, αιιά θαη ηελ παξαγσγή άιισλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

4.5.4 Τριτογενισ Τομζασ 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ζπκπεξαζκαηηθά θαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μάλεο) απαζρνιεί ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κε ζεκαληηθέο πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλά έηνο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ, θαηλφκελν πνπ ππνδεηθλχεη κηα «ξεπζηφηεηα» ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ελψ παξάγεη ην 56% ηεο Αθαζάξηζηεο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε πνιχ κηθξέο ηάζεηο αχμεζεο ηεο 

παξαγφκελεο ΑΠΑ θαη‟ έηνο. 

Βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ Πεινπφλλεζν είλαη ε 

«δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκίζζσζε θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφ-ηεηεο», 

ην «ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην», νη «κεηαθνξέο, απνζήθεπζε, επηθνηλσλίεο» θαη 

ηα «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα». Οη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

παξάγνπλ ην 65% ηεο ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα. 

εκαληηθφ κέξνο επίζεο, ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχνπλ νη θιάδνη ηεο 

«Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο Άκπλαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», θαη «ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ», νη νπνίνη παξάγνπλ ην 17%-18% ηεο ΑΠΑ ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα, ζρεδφλ ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλε κεηαμχ ηνπο, ελψ ε «εθπαίδεπζε 

θαη ε θνηλσληθή κέξηκλα» ζπκβάιινπλ θαηά 13%-15% ζηελ παξαγσγή ηεο 

ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. 
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Ο κεγάινο φγθνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, 

φπσο δηνηθεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη εκπνξηθέο ππεξεζίεο, θαζψο 

θαη νη ππεξεζίεο ησλ κεηαθνξψλ, είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ελψ νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ εθθξάδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηνλ θιάδν ησλ «Ξελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ» παξνπζηάδνπλ ρσξηθή δηαζπνξά ζηελ 

Πεξηθέξεηα. 

4.6  Σουριςμόσ 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηελ ζρέζε νηθηζκψλ θαη 

ηνπξηζκνχ είλαη φηη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεηαη θαηά κήθνο ηεο 

αθηνγξακκήο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μάλεο. Απηφ βέβαηα ήηαλ αλακελφκελν κηαο θαη ν 

ηνπξηζκφο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο ην θαινθαίξη θαη ζηηο 

πεξηνρέο εθείλεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε παξαιίεο.  

Έηζη ινηπφλ θαη ζηε Μάλε, νη νηθηζκνί πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε αθηέο θαη ζε 

θπζηθνχο κηθξνχο θνιπίζθνπο θαη ιηκαλάθηα, είλαη πην επλνεκέλνη απφ απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη καθξχηεξα. Οη παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί ηδηαηηέξσο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Πξνζειηαθή Μάλε είλαη πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλνη, αθνχ νη παξαιίεο απφ απηή ηελ 

πιεπξά είλαη κε ακκνπδηά ή κε κηθξέο θξνθάιεο θαη γεληθφηεξα είλαη ιηγφηεξν 

απφηνκεο θαη δχζβαηεο απφ ηηο παξαιίεο ηεο Απνζθηεξήο Μάλεο.  

Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη φηη νη νηθηζκνί εθείλνη πνπ 

έρνπλ έλα ηδηαίηεξν παξαδνζηαθφ ρξψκα, ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηζθεπηψλ θαη επνκέλσο έρνπλ κηα ζρεηηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σέηνην είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Βάζεηαο, φπνπ έρνπλ γίλεη 

αλαζηειψζεηο ησλ πχξγσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο μελψλεο.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδνπλ νη νηθηζκνί εθείλνη πνπ έρνπλ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε είλαη ε γεηηλίαζή ηνπο κε πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ έληνλν αξραηνινγηθφ – 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ.  

Παξάδεηγκα ηέηνηνπ νηθηζκνχ είλαη ν νηθηζκφο Πχξγνο Γηξνχ, πνπ βξίζθεηαη δίπια 

απφ ηα ζπήιαηα ηνπ Γπξνχ θαη πνπ θάζε ρξφλν ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ηνπξηζηψλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε ζρεδφλ νηθηζκφ ηεο Μάλεο πνπ έρεη λα επηδείμεη 

“αξραηνινγηθά” αμηνζέαηα, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε θάζηξα θαη θξνχξηα, είηε 

βπδαληηλέο εθθιεζίεο είηε αξραηνινγηθνί ρψξνη.  

Απηά απνηεινχλ ην θίλεηξν πνπ πξνζειθχνπλ ηνπ επηζθέπηεο ζηελ Μάλε θαη πνπ 

παξάιιεια κε ηελ επίζθεςή ηνπο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο, ζπλδπάδνπλ θαη ηελ 

δηακνλή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Πέξα φκσο απφ ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μάλεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζεί έλαο νηθηζκφο 

ηνπξηζηηθά, είλαη λα βξίζθεηαη θνληά ζε νδηθνχο άμνλεο θαη έηζη ε πξνζπέιαζε ζε 

απηφλ λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια παξά ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ.  
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Πξάγκαηη παξαηεξνχκε φηη νη νηθηζκνί πνπ έρνπλ ζήκεξα ηνπξηζηηθή ππνδνκή, 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Μάλεο. ε φιεο ηηο άιιεο 

πεξηνρέο πνπ ην νδηθφ δίθηπν βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε ή είλαη ειιηπέο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εκθαληζηεί ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, κηαο θαη ην απηνθίλεην είλαη ην 

κέζνλ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο επηζθέπηεο.  

ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη νηθηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη 

ηνπξηζηηθά, είηε βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνηα ηνπηθά θέληξα, δειαδή ζε θάπνηνπο 

άιινπο κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο πνπ λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηηο 

βαζηθέο εμππεξεηήζεηο, είηε έρνπλ απηή ηελ δπλαηφηεηα απφ κφλνη ηνπο.  

Βέβαηα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε χπαξμε λνζνθνκείνπ, Κέληξνπ Τγείαο, ή έζησ 

θαη αγξνηηθνχ ηαηξείνπ, γηα λα κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη νη επηζθέπηεο ηελ αζθάιεηα 

φηη ζα ηνπο παξαρζνχλ νη πξψηεο βνήζεηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  

Δίλαη ινηπφλ εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη φπσο θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, έηζη θαη 

ζηε Μάλε, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί έλαο νηθηζκφο ηνπξηζηηθά, αλ πξψηα δελ 

εμαζθαιίζεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ αιιά θαη ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ, ηελ 

παξνρή φισλ εθείλσλ ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπο ζηνλ ηφπν.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ηδηψηεο, φζν 

απφ ην δεκφζην θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Μάλεο. 

Απφ ην 1982 κέρξη ζήκεξα έρνπλ επελδπζεί αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο ζηελ 

Μάλε πνπ πξνβιέπνπλ ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ δεκηνπξγία 

λέσλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ θαη αγξνηνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκκάησλ.  

Οη νηθηζκνί ινηπφλ απηνί πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα απηέο ηηο επελδχζεηο, είλαη απηνί πνπ 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή θπξίσο δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη λα αλαδεηρζνχλ ηνπξηζηηθά, δηαηεξψληαο φκσο ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Σφζν ν αξηζκφο ησλ θαηαιπκάησλ φζν θαη ν βαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο 

πεξηνρήο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθνί.  

Δθηφο απφ ηελ αλαζηήισζε ησλ πχξγσλ ηεο Βάζεηαο δελ έρεη γίλεη θακία άιιε 

νξγαλσκέλε θίλεζε εθκεηάιιεπζεο ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

πνιενδνκίαο ηεο Μάλεο.  Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη αιινδαπνί επηζθέπηεο 

έξρνληαη σο πεξηεγεηέο θαη ζπλήζσο δελ πεξλνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ πεξηνρή, 

ελψ κφλν νη επηζθέπηεο πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Μάλε είλαη απηνί πνπ παξαζεξίδνπλ 

θαη κέλνπλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Με βάζε ηψξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη πνπ αθνξνχλ ηηο 

αθίμεηο θαη ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζηε Μάλε, θαζψο θαη ηηο εζληθφηεηέο 

ηνπο, κπνξνχκε λα βγάινπκε ηα πην θάησ ζπκπεξάζκαηα:  

Πξψηα πξψηα, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Μάλε είλαη 

νη Έιιελεο, είηε νη κφληκνη θάηνηθνη Διιάδαο, είηε κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ.  
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Απηφ καο δίλεη λα θαηαιάβνπκε φηη επεηδή ε πεξηνρή έρεη κηα ηδηάδνπζα 

θπζηνγλσκία, δελ ειθχεη ηδηαίηεξα ηνπο αιινδαπνχο επηζθέπηεο, νη νπνίνη 

ζπλδπάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ Διιάδα κε ζάιαζζα θαη δηαζθέδαζε θαη έηζη 

πξνηηκνχλ ηα πνιπδηαθεκηζκέλα Διιεληθά λεζηά.  

Γεληθφηεξα παξαηεξνχκε φηη νη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο είλαη νη πην ζπρλνί επηζθέπηεο 

ζηελ πεξηνρή, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηεο Διιάδαο κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, πνπ 

έηζη θάλνπλ εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ αθφκα θαη κε απηνθίλεην. Έηζη 

εμεγείηαη ην θαηλφκελν ησλ απμεκέλσλ πνζνζηψλ ησλ επηζθεπηψλ απφ ηελ Ηηαιία 

θαη ηελ Γαιιία.  

Έπεηηα, απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο αθίμεηο ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Γπζείνπ, ηεο Αξεφπνιεο, ηνπ Οηηχινπ θαη ηνπ Γεξνιηκέλα, γηα ηελ δεθαεηία απφ ην 

1990 έσο ην 2000, παξαηεξνχκε φηη γεληθά ππάξρεη κηα αλνδηθή πνξεία ζηνλ 

ηνπξηζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Σν Γχζεην, αλ θαη ν αξηζκφο αχμεζεο ησλ αθίμεσλ είλαη πνιχ κηθξφο, είλαη ε δεχηεξε 

πην ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο, κεηά ηε Μνλεκβαζηά. Έλα αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ ζην λνκφ, παξαζεξίδνπλ θάζε 

ρξφλν, είηε ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, είηε ζηα camping ηνπ Γπζείνπ.  

Παξαηεξνχκε επίζεο κηα ζεκαληηθή αχμεζε, ρξφλν κε ην ρξφλν, ζηηο αθίμεηο ησλ 

επηζθεπηψλ ζηηο άιιεο ιηγφηεξν γλσζηέο πεξηνρέο ηεο Μάλεο, φπσο ζηελ Αξεφπνιε, 

ζην Οίηπιν θαη ζην Γεξνιηκέλα. ηηο πεξηνρέο απηέο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο είλαη έληνλνο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηφπνη απηνί γίλνληαη φιν θαη 

πην γλσζηνί ζηνπο επηζθέπηεο θαη έηζη ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ απμάλεηαη ρξφλν κε ην 

ρξφλν. πεξηνρέο είλαη πνιχ κηθξφ, αιιά είλαη αηζηφδνμν ην γεγνλφο φηη ην ηνπξηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ φιν θαη απμάλεηαη.  

Μηα άιιε παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη, είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηηο αθίμεηο ησλ επηζθεπηψλ ζηε Μάλε, είλαη πνιχ κηθξφο. Καηά κέζν 

φξν νη ηνπξίζηεο δελ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή πεξηζζφηεξν απφ δπν κέξεο. Απηφ 

δειψλεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Μάλεο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο πεξηεγεηηθφο, δειαδή νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο ζηε Μάλε 

έξρνληαη γηα κηα εκέξα θαη θεχγνπλ ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζνπλ ή κέλνπλ πνιχ ιίγν.  

ε απηφ βέβαηα ζπληειεί ην γεγνλφο φηη ζηε Μάλε δελ ππάξρνπλ πιήξσο νξγαλσκέλα 

μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα κε φιεο ηηο αλέζεηο θαη επθνιίεο, πνπ λα επηηξέπνπλ ηε 

δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ γηα πεξηζζφηεξεο εκέξεο.  

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα επηβεβαηψλεηαη αλ ζπγθξίλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα ζπήιαηα ηνπ Γπξνχ κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ ζηα 

μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη camping ηελ ίδηα ρξνληά ζε νιφθιεξε ηε Λαθσληθή 

Μάλε.  
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αλ παξάδεηγκα παίξλνπκε ηε ρξνληά ηνπ 1990, φπνπ ηα ζπήιαηα ηνπ Γπξνχ ηα 

επηζθέθζεθαλ 145.186 άλζξσπνη, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά, νη αθίμεηο ζε μελνδνρεία ηεο 

Μάλεο ήηαλ κφιηο 23.987. Ζ απφθιηζε ινηπφλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

πεξλνχλ απιψο γηα κηα κέξα απφ ηελ Μάλε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

παξαζεξίδνπλ εθεί, είλαη πνιχ κεγάιε.  

Μειεηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αθίμεηο θαη ηηο δηαλπθηεξεχζεηο 

ζε μελνδνρεία θαη camping ηνπ Γπζείνπ, ηεο Αξεφπνιεο, ηνπ Οηηχινπ θαη ηνπ 

Γεξνιηκέλα, γηα θάζε κήλα ρσξηζηά θαη γηα ηε ρξνληά ηνπ 1995, δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηε Μάλε, είλαη έληνλε ηνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ. ε 

νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ φιν ην 

ρξφλν, αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη επνρηαθή.  

Γεληθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε μεθηλά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο απφ ηνλ κήλα Απξίιην, πνπ είλαη ε επνρή ησλ δηαθνπψλ ηνπ 

Πάζρα θαη φπσο θαίλεηαη, ε Μάλε είλαη έλαο ηφπνο πνπ επηιέγνπλ νη επηζθέπηεο γηα 

λα πεξάζνπλ ηηο αλνημηάηηθεο απηέο δηαθνπέο ηνπο, εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ 

παξαδνζηαθνχ ρξψκαηνο πνπ ζίγνπξα δηαζέηνπλ φινη ζρεδφλ νη νηθηζκνί ηεο 

Λαθσληθήο Μάλεο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζήκεξα δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηελ Μάλε είλαη αξθεηνί:  

Α. Ζ Μάλε βξίζθεηαη ζε κηα ζέζε γεσγξαθηθά, πνπ είλαη απνκνλσκέλε απφ ηελ 

ππφινηπε Διιάδα. Αλ ζε απηφ πξνζζέζνπκε θαη ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηερληθήο 

ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή (θπξίσο ε θαθή θαηάζηαζε ή αθφκα θαη ε έιιεηςε νδηθνχ 

δηθηχνπ), θαηαιαβαίλνπκε ηηο δπζθνιίεο κεηάβαζεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο πεξηνρήο 

πνπ δηθαηνινγεκέλα πεξηνξίδνπλ αξθεηά ηνλ αξηζκφ επηζθεπηψλ.  

Β. Οη μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ιίγεο ζε αξηζκφ, 

δελ είλαη εμνπιηζκέλεο πιήξσο θαη κε ηα ζχγρξνλα κέζα, νχησο ψζηε λα επηηξέπεη 

ηελ καθξά δηακνλή ησλ επηζθεπηψλ.  

Γ. Ζ έιιεηςε κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ππεξεζίεο πςειήο ζηάζκεο, είλαη έλα 

γεγνλφο πνπ ζίγνπξα παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ κηθξή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Μάλε.  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ θάλακε πξνεγνπκέλσο γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ην 

ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη ηελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο Λαθσληθήο Μάλεο, κπνξνχκε λα 

βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ε πεξηνρή, παξφιν πνπ έρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα λα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Διιάδαο, δελ έρεη 

θαηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα λα δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ.  

Δπηπιένλ, ν ηνπξηζκφο ηεο Μάλεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ έληνλε επνρηθφηεηά ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη κφλν ηξεηο ηέζζεξηο κήλεο ηνλ ρξφλν, ελψ ηνλ ππφινηπν 

θαηξφ ζηελ νπζία είλαη αλχπαξθηνο.  
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Έηζη είλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη ππάξρεη αξθεηφ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα 

αλαπηπρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζηελ πεξηνρή.  

Οη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ηεο Μάλεο είλαη πνιιέο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη εχθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γξήγνξα θαη άκεζα. ψζηε νη ζπλέπεηέο ηνπο λα κελ επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά νχηε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μάλεο, πνπ ζίγνπξα είλαη αλεθηίκεην θαη 

αλαληηθαηάζηαην, αιιά νχηε θαη ηελ παξαδνζηαθή θιεξνλνκηά ηεο, πνπ είλαη 

μερσξηζηή θαη κνλαδηθή ζε νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ζηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη λα ιάβνπκε ππφςε ηελ κέγηζηε 

ρσξεηηθφηεηα επηζθεπηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε πεξηνρή απηή. Απηή ε παξάκεηξνο 

είλαη πνιχ νπζηψδεο, αθνχ δελ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πξνηάζεηο πνπ ζα 

ππεξθνξηψζνπλ ηελ πεξηνρή απφ ηνπξίζηεο θαη ηαπηφρξνλα απφ ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, πνπ είλαη ζίγνπξν φηη ζα αιινηψζνπλ ηε θπζηνγλσκία ηεο.  

Οη πξνηάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Λαθσληθήο Μάλεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ δπν βαζηθνχο άμνλεο:  

1. Ο πξψηνο αθνξά έλα δίθηπν πνιηηηζκνχ ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο (κνπζεία, 

εθζέζεηο, θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο) πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιινχο 

νηθηζκνχο ηεο Μάλεο. 

2. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα 

αλέβεη ε ζηάζκε θαη ε πνηφηεηα ησλ εμππεξεηήζεσλ πνπ ζα παξέρεηαη ζηνπο 

επηζθέπηεο θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ βαζηθή πξφηαζε γίλεηαη γηα ηηο ήπηεο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ. Σέηνηεο κνξθέο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο-επηζηεκνληθφο, ν 

κνξθσηηθφο-πνιηηηζηηθφο, ν αγξνηνπξηζκφο ή αθφκα ν πεξηπαηεηηθφο-θπζηνιαηξηθφο.  

Ηδηαίηεξα γηαηί, απηά ηα είδε ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ ην βαζηθφ πιενλέθηεκα φηη 

βνεζνχλ φρη κφλν λα δηαηεξεζεί ν κλεκεηαθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη λα 

αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Μάλεο.  

νβαξφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ν πεξηπαηεηηθφο θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο. Σν ηνπίν 

ηεο Μάλεο έρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία γηα λα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο απηήο ηεο 

εηδηθήο θαηεγνξίαο ηνπξηζκνχ. Σν έληνλν αλάγιπθν κε ηηο πνιιέο ελαιιαγέο θαη ηελ 

κεγάιε πνηθηιία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα λα απνηειέζεη ηνλ ηφπν πνπ ζα ήζειαλ 

πνιινί πεξηπαηεηέο λα δηαβνχλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηε Μάλε 

θαηαιήγεη ην Δπξσπατθφ κνλνπάηη καθξηλψλ απνζηάζεσλ Δ4, ην νπνίν έρεη 

ζεκαηνδνηεζεί κέρξη ην Γχζεην.  

Σν «κνλνπάηη Δ4» είλαη έλα επξσπατθφ ηνπξηζηηθφ κνλνπάηη κεγάισλ δηαδξνκψλ πνπ 

μεθηλά απφ ηα Ππξελαία πεξλά απφ ηηο Άιπεηο, απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, ηα φξε 

ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ Κξήηε.  



 

 σελ. - 115 - 

Γηέξρεηαη απφ ην Γήκν Γπζείνπ θαη ηελ Μέζα Μάλε, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε 

γλσξηκία κε ηα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο, 

κνλαδηθνχο καληάηηθνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

νξεηλψλ πεξηνρψλ καθξηά απφ ηηο γλσζηέο παξακνξθψζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ.  

Σν Δπξσπατθφ κνλνπάηη Δ4 αθνχ δηαζρίζεη ηε βφξεην Λαθσλία δηαπεξλά ηε Μέζα 

Μάλε θνληά ζηα ρσξηά Κξήλε, Αρνπκάηνπ, Πιάηαλν, Άγην Βαζίιεην, Γχζεην, 

θνπηάξη, Καιχβηα. ηελ Μέζα Μάλε ζρεδφλ φινη νη νηθηζκνί ζπλδένληαλ κεηαμχ 

ηνπο κε κνλνπάηηα, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.   

Οη δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ δεηά λα επηκεθχλεη 

ρξνληθά ηελ ηνπξηζηηθή ηεο πεξίνδν θαη λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ είλαη κνλαδηθέο θαη ζίγνπξα κέρξη ζήκεξα ειάρηζηα έρεη αμηνπνηεζεί ην 

«Μνλνπάηη Δ4».  

Άιιε κηα ζεκαληηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηελ Μάλε είλαη ν 

αγξνηνπξηζκφο. Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε φιε ηε 

Μάλε θαη κάιηζηα ζηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ έρνπλ έληνλν παξαγσγηθφ – αγξνηηθφ 

ραξαθηήξα. Ο αγξνηνπξηζκφο ζήκεξα είλαη κηα ήπηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα, 

ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

αγξνηηθψλ ηεο πξντφλησλ. Ο αγξνηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα μερσξηζηή 

κνξθή παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε Μάλε θαη λα ζπλδπαζηεί κάιηζηα κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σν ίδην ζεκαληηθφο είλαη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο κνξθσηηθφο ηνπξηζκφο κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαηνηξηβείσλ, 

ζαπνπλνπνηείσλ θαη θαπλίζκαηνο θξεάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηφπνπ αγνξά θαη 

ηελ εθπαίδεπζε λέσλ αλζξψπσλ.  

Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, νη πξνηάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Λαθσληθήο Μάλεο λα 

επεξεάζνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηελ δσή ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ παξάκεηξνο απηή πνπ είλαη ζπλήζσο αγλνεκέλε θαζηζηά θάζε πξνζπάζεηα 

«αλάπηπμεο» ηδηαίηεξα θξίζηκε ηφζν γηα ηελ επηηπρία ηεο επέκβαζεο απηήο θαζαπηήο 

φζν θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ παξάγνληα ηνπ πεξηβάιινληνο «ηνπ 

αλζξψπνπ».  

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε πνπ εθπφλεζε ν θαζεγεηήο θ. Κνχηνπιαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πιιφγνπ Ξελνδφρσλ Ν. Λαθσλίαο: 

Τπάξρεη αλάγθε ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ θνξέσλ θαη εηδηθά ησλ λέσλ Γήκσλ γηα λα 

αλαζηξαθεί ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ ππάξρεη ζηνλ Σνπξηζκφ ηεο Λαθσλίαο.  
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Κιίκα πνπ δηαθαίλεηαη απφ ην αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ έρνπλ νη δηαλπθηεξεχζεηο αιιά 

θαη νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ. Η Διιάδα, θαη ε Λαθωλία, ηόληζε, κπνξεί λα απνθηήζεη 

ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ. Πξέπεη όκωο 

πξνεγνπκέλωο λα δηαθπιάμνπκε ην θπζηθό θαη νηθηζηηθό πεξηβάιινλ. Γελ 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα άιιεο ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο θαη Δπηηξνπέο φπσο απηέο πνπ 

έρνπκε δεη κέρξη ζήκεξα. «ηε Λαθσλία ην 2008 είρακε 125.000 αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

θαη ν κέζνο φξνο δηαλπθηέξεπζεο είλαη 2 βξάδηα (237.000 δηαλπθηεξεχζεηο). Απφ 

απηφ ην ζψκα ηνπξηζηψλ ην 80% είλαη Έιιελεο θαη ην 20% αιινδαπνί. Σν 2,7% ησλ 

μέλσλ είλαη Γάιινη πνπ θάλνπλ κφλν κία δηαλπθηέξεπζε ζηε Λαθσλία. Μία απφ ηηο 

θαιχηεξεο ρξνληέο ηνπξηζηηθά γηα ηε Λαθσλία ήηαλ ην 2001. Απφ ηφηε ζεκεηψλεηαη 

πηψζε. Οη επηζθέπηεο είλαη πεξηεγεηέο, πεξλνχλ θαη θεχγνπλ. Αθφκα θαη ν λεαληθφο 

ηνπξηζκφο δελ έρεη πεηζζεί φηη ε Λαθσλία πξνζθέξεηαη γηα πνιπήκεξεο δηαθνπέο. 

Παξφιν πνπ ε Λαθσλία δηαζέηεη θαη παξαιίεο θαη ππνδνκέο ε πιεξφηεηα ησλ 

μελνδνρείσλ βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε. Δηδηθά ζηε πάξηε θαη ζηε Νεάπνιε ε 

θαηάζηαζε είλαη δξακαηηθή. Αληέρεη αθφκα ε Μνλεκβάζηα θαη ε Μάλε. Γεληθά ε 

Λαθσλία είλαη ν λνκφο κε ηελ ρακειφηεξε πιεξφηεηα ζηα μελνδνρεία ηεο ζε φιε ηελ 

Πεινπφλλεζν». ηε Νεάπνιε ην 94% ησλ επηζθεπηψλ είλαη Έιιελεο. ηε Μάλε 3 

ζηνπο 4 επηζθέπηεο είλαη Έιιελεο.   

Απφ ην 1998 κέρξη ζήκεξα ε πηψζε δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

έρεη κεησζεί δξακαηηθά, πεξίπνπ ζην 50%. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φζνη, ηειηθά, 

επηζθέπηνληαη ηε Λαθσλία έρνπλ ζεηηθή εηθφλα. ε εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ 

απαληνχλ φηη ζα πξφηεηλαλ ηε Λαθσλία γηα δηαθνπέο ζε θίινπο θαη γλσζηνχο ζε 

πνζνζηφ 98%. Ζ Λαθσλία «αξέζεη». Αξέζνπλ ηα ηζηνξηθά αμηνζέαηα, νη ηζηνξηθέο 

πφιεηο θαη ρσξηά, νη παξαιίεο, ε άγξηα θχζε θαη ε επγέλεηα ησλ θαηνίθσλ. Ηδηαίηεξα 

αξέζνπλ ε Μνλεκβάζηα, ηα πήιαηα Γηξνχ, ν Μπζηξάο θαη ε Διαθφλεζνο. Τπάξρεη 

φκσο θαη ε αξλεηηθή εηθφλα, ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Σα ζθνππίδηα, ην νδηθφ δίθηπν, νη 

αθξηβέο ηηκέο, ε ζήκαλζε ησλ δξφκσλ θαη εηδηθά ε εηθφλα ηνπ Γπζείνπ θαη ε εηθφλα 

ηεο πάξηεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο επηζθέπηεο. Γεληθά ε Λαθσλία ζεσξείηαη ηφπνο 

ζπλαξπαζηηθφο κε πνιιέο αληηζέζεηο θη ελδηαθέξνληεο αλζξψπνπο.  

Κάζε πεξηνρή ηεο απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθή ηνπξηζηηθή πειαηεία. «Απηνί πνπ 

επηιέγνπλ ηε Λαθσλία δελ θζάλνπλ. Υξεηαδφκαζηε θαη άιινπο». «Πξνθχπηεη, είπε ν 

θ Κνχηνπιαο, φηη ε Λαθωλία είλαη έλαο ηόπνο πινύζηνο ζε ηζηνξία αιιά δελ 

ππάξρεη θαλείο λα ηελ αθεγεζεί. Γελ έρεη βξεζεί, αθφκα, ν ηξφπνο λα καγέςεηε 

ηνπο επηζθέπηεο ζαο». Αθφκα θαη ζε φηη αθνξά ζηελ θνπδίλα φζνη επηιέγνπλ ηε 

Λαθσλία γηα ηνπξηζκφ επηζεκαίλνπλ φηη βξίζθνπλ κελ λφζηηκε θνπδίλα αιιά φρη 

ηνπηθή φπσο ζε άιιεο πεξηνρέο. Ζ Λαθσλία δελ έρεη πξνβιεζεί σο ηφπνο γηα κφληκεο 

δηαθνπέο. Οη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθνί.  
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Γηα παξάδεηγκα ηα έληππα θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα. 

Απιά δαπαλώληαη πόξνη. Σνλ ηνπξίζηα δελ ηνλ επεξεάδεη ην θπιιάδην. Σν θύξην 

κέζν ζήκεξα πξνζέγγηζεο ηνπξηζηηθήο πειαηείαο είλαη ην δηαδίθηπν. εκαληηθή 

είλαη επίζεο θαη ε δνπιεηά όζωλ «πνπιάλε» ηαμίδηα θαη δηαθνπέο.Μεηαμχ ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ είλαη απηή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ ηεο ρψξαο.  

Ζ κειέηε ησλ Ξελνδφρσλ ηεο Λαθσλίαο ζέηεη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κε 

πξψηνλ απηφλ ηεο θαζηέξσζεο ηεο Λαθσλίαο σο πξννξηζκφ πξψηεο επηινγήο γηα 

πνιπήκεξεο δηαθνπέο. 

 Οη Γήκνη ζα πξέπεη λα δξάζνπλ ζπληνληζκέλα γηα ηελ ζηήξημε ππνδνκώλ, 

πξνγξακκάηωλ θαη ελεξγεηώλ πξνβνιήο. Γηα παξάδεηγκα νη Γήκνη πάξηεο θη 

Δπξώηα πξέπεη λα θηλεζνύλ καδί. Οη Γήκνη Μνλεκβάζηαο θαη Διαθνλήζνπ 

επίζεο. Ο Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Μεζζεληαθή 

Μάλε. 

Ζ ηειηθή πξφηαζε ησλ μελνδφρσλ, πξνο ηνπο δεκάξρνπο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

εληαίνπ θνξέα γηα ηνλ Σνπξηζκφ κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ 5 Γήκσλ θαη ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Ξελνδνρείσλ Λαθσλίαο. Ο θνξέαο απηφο ζα έξζεη λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε ηελ πξφζιεςε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ. Θα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηα 

θαηαθεξκαηηζκέλα Γξαθεία ηνπξηζκνχ ζε θάζε Γήκν. Απηφο ν εληαίνο θνξέαο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζεη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηα πξνγξάκκαηα 

πξνβνιήο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πψιεζεο πνπ ζα πξνσζεί ε Λαθσλία αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. ηνλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππ‟ φςηλ φηη θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Λαθσλίαο θαη ην Δπηκειεηήξην 

Λαθσλίαο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Λαθσλία.  

Ο ηνπξηζκφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Μάλεο θαη 

παξάιιεια σθεινχκελνη είλαη θαη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ φπσο: 

ΟΙΚΟΓΟΜΗ ΓΔΧΡΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Γνκηθά Τιηθά Κηελνηξνθία Ληαληθφ Δκπφξην (Σνπηθά) 

Έπηπιν  Αιηεία Υνλδξηθφ Δκπφξην 

Ηιεθηξηθά Δίδε Σξφθηκα Βηνηερληθά 

Μεραλνινγηθόο Πνηά-Αλαςπθηηθά Γεξκάηηλα Δίδε 

Σειεπηθνηλωλίεο  
Κνζκήκαηα-

Αξγπξνρξπζνρντα  

  Έλδπζε – Τπφδεζε 

Ρίνακασ 6  Κλάδοι οι οποίοι ωφελοφνται από τον τουριςμό 
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ληκελαξρείνπ Γπζείνπ γηα ην έηνο 2010 ζην 

Ληκάλη Γπζείνπ θαηέπιεπζαλ ζπλνιηθά 156 πινία - ζθάθε, ελψ δηαθηλήζεθαλ 

ζπλνιηθά 10750 επηβάηεο απφ θαη πξνο Κχζεξα θαη Κξήηε, ελψ νη επηβάηεο 

θξνπαδηέξαο πνπ  θαηέβεθαλ ζην ιηκάλη αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 4.635.  

 

ΚΑΣΑΠΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟ 

Δπηβαηεγό – Ορεκαηαγωγό 

«Β.Κνξλάξνο» 
43 

Κξνπαδηεξόπινηα 19 

Φνξηεγά 3 

Γεμακελόπινηα 1 

Δπηβαηεγά  - Σνπξηζηηθά 5 

Θαιακεγά  85 

Ρίνακασ 7 Κίνθςθ Λιμζνα Γυκείου 2010 
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4.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4.7.1 Ανάλυςθ Συγκριτικών Ρλεονεκτθμάτων και Μειονεκτθμάτων τθσ Ρεριοχισ 

Εφαρμογισ (S.W.O.T. Analysis) 

Μεηά ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο, είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε SWOT, πνπ 

είλαη κηα δηεζλψο απνδεθηή θαη δηαδεδνκέλε ηερληθή ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ελφο 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ κπνξεί λα αθνξά έλαλ νξγαληζκφ, κηα επηρείξεζε, 

κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή θ.ιπ. Ζ ζπληνκνγξαθία SWOT πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά 

ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Strengths (Πιενλεθηήκαηα), Weaknesses (Αδπλακίεο), 

Opportunities (Δπθαηξίεο) θαη Threats (Απεηιέο).  

Μηα πξψηε απφπεηξα δηαηχπσζεο SWOT γηα ην Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο 

θαηαγξάθεηαη θαησηέξσ :  

Η) Παξνπζίαζε  Strengths-Πιενλεθηεκάησλ (δπλαηώλ ζεκείωλ) Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο :          

 Αλαγλσζηκφηεηα – Όλνκα ΜΑΝΖ   

 Γεσγξαθηθή ζέζε κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ Αζήλα 

θαη ηελ Αηηηθή 

 Θαιάζζηα δηέμνδν κέζσ ηνπ ιηκέλα Γπζείνπ πξνο Κξήηε (Καζηέιη), Κχζεξα 

θαη Πεηξαηά 

 Αμηφινγνη / πεξηψλπκνη θπζηθνί θαη αξραηνινγηθνί / πνιηηηζηηθνί πφξνη 

 Δθηεηακέλν δίθηπν Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ, Δθθιεζηψλ θαη Κάζηξσλ 

 Πινχζην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

 Ύπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Natura 

 Πινχζην Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 εκαληηθή Πάγηα Πεξηνπζία πνπ πξέπεη λα αμηνπνηείηαη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν 

 Δθηεηακέλν Παξαιηαθφ Μέησπν 

 πήιαηα Γηξνχ, αιιά θαη πνιιά άιια ζπήιαηα ιηγφηεξν γλσζηά   

 Γίθηπν Πεδνπνξηθψλ Γηαδξνκψλ 

 Καιιηέξγεηεο κε παξαγσγή πςειήο Πνηφηεηαο Σνπηθψλ Πξντφλησλ – 

Βηνινγηθή Γεσξγία 

 Παξαγσγή Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ 

 Ήπηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 Ηδηαίηεξε Κνπιηνχξα θαη Ζζηθή 

 Ύπαξμε ειθπζηηθνχ, απφ θπζηθή νκνξθηά, πεξηβάιινληνο γηα επελδχζεηο 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (ηνπξηζκφ) θαη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο  

 Έλαξμε δηαδηθαζηψλ ιήςεο Πηζηνπνηεηηθνχ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο 

  

ΗΗ) Παξνπζίαζε  Weaknesses -Αδπλακηψλ (αδύλαηωλ ζεκείωλ) Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο :   
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Α) Σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ        

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) κεηαβηβάζηεθαλ 

ζηνπο ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ κηα ζεηξά αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε 

κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ Γπζείνπ είρακε  κεηαθνξά πξνζσπηθνχ. Με 

δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ππάξρεη ζηηο πξνζιήςεηο ε νξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ λενζχζηαηνπ δήκνπ απνηειεί πξφθιεζε.  

 Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ, έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, θαηάιιεισλ 

ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 

 Αλππαξμία πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πνηφηεηαο π.ρ. ISO ή πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

 Γπζιεηηνπξγίεο ζηα πξνυπάξρνληα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ΝΠΓΓ Παηδηθφο ηαζκφο Γήκνπ Γπζείνπ παξφηη είρε 

πξνζσπηθφ δελ ιεηηνπξγνχζε ιφγσ έιιεηςεο θηηξίνπ, ελψ ηα ΝΠΓΓ ΟΝΑ & 

ΚΑΠΖ Γήκνπ Γπζείνπ δελ είραλ δξαζηεξηνπνηεζεί, ην ΝΠΓΓ Παηδηθφο 

ηαζκφο Γήκνπ Οηηχινπ είρε ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, ην ΝΠΓΓ Γεκνηηθφ 

ηάδην Γήκνπ Γπζείνπ «Υαξίιανο Βαζηιάθνο» έρεη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, 

ην ΝΠΓΓ Καςάιεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε έρεη έλα ππάιιειν θαη ην ΝΠΓΓ 

Φηιαξκνληθή Γπζείνπ ππνιεηηνπξγνχζε.   

 Ο Γήκνο δελ δηαζέηεη Ννκηθή Τπεξεζία 

 Διιηπήο πιηθνηερληθά ππνδνκή 

 Πεξηνξηζκέλνη Πφξνη (Τιηθνί-άπινη - Οηθνλνκηθνί) 

 Αλεπαξθήο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αμηνπνίεζε ηεο Πάγηαο Πεξηνπζίαο 

 Μεησκέλε είζπξαμε εζφδσλ 

 Έιιεηςε Γξαθείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο θαζψο θαη 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζή ηνπ 

 Αλεπαξθήο Τπνδνκή Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαη 

παξάιιεια έιιεηςε πξνζσπηθνύ Πιεξνθνξηθήο, ππάξρεη αδπλακία ζηειέρσζεο 

ηνπ γξαθείνπ ΣΠΔ 

 Έιιεηςε δηαδξαζηηθήο Ηζηνζειίδαο (Portal) 

 Αλεπάξθεηα Υώξσλ ζηελ Έδξα θαη αλππαξμία θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε 

Τπεξεζηώλ Γήκνπ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ. ήκεξα ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλν 

νίθεκα ην πνιενδνκηθό γξαθείν, ην 1
ν
 , 2

ν
 θαη 3

ν
 λεπηαγσγείν Γπζείνπ, δύν 

αίζνπζεο ζην 1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Γπζείνπ. Γηα όια ηα αλσηέξσ απαηηείηαη κηα 

κεληαία δαπάλε ύςνπο 4.000€ πεξίπνπ.    

 

Β) Δμσγελείο Αδπλακίεο 

 Γεσγξαθηθή Απνκφλσζε – Δίλαη ν λνηηφηεξνο επεηξσηηθφο Γήκνο, ηεο 

λνηηφηεξεο Πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ 
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 Υακειφ Δπίπεδν Δθπαίδεπζε ηνπ Πιεζπζκνχ. Σν 76% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο, αγξάκκαηνη είλαη ην 4% 

πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ είλαη 

κφιηο ην 0,4% ηνπ πιεζπζκνχ. Τπάξρεη «εμαγσγή» αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνο ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη θπξίσο πξνο ηα αζηηθά θέληξα.    

 Τςειφ Δπίπεδν Αλεξγίαο (10,3% ην έηνο 2001) 

 Τςειφ Δπίπεδν ηνπ Με Οηθνλνκηθά Δλεξγνχ Πιεζπζκνχ (60% πεξίπνπ) πνπ 

ππνδειψλεη θαη ην πςειφ πνζνζηφ ζπληαμηνχρσλ. 

 Μηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο γεσξγηθφο θιήξνο. Αδπλακία επίηεπμεο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη πεξηνξηζκέλε δηάζεζε πξντφλησλ κε έλδεημε 

πνηφηεηαο «ΠΓΔ Λαθσλία» 

 Πεξηνξηζκέλνο Σνκέαο Μεηαπνίεζεο 

 Με Ύπαξμε θαη Λεηηνπξγία Σνπηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο 

 Μηθξή δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπξηζκνχ απφ ην 

εμσηεξηθφ, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο 

έιιεηςεο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (αεξνδξφκην), ιηκάλη πνπ λα εμππεξεηεί 

θξνπαδηεξφπινηα, καξίλα, απηνθηλεηφδξνκνη, ηξαίλν). Σν νδηθφ δίθηπν παξφηη 

έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππνιείπεηαη άιισλ. 

 Μηθξή αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ 

 πγθέληξσζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην παξαιηαθφ κέησπν 

 Πνιχ πεξηνξηζκέλνη Τδάηηλνη Πφξνη κε αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

 Έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ πξνψζεζεο Σνπηθψλ πξντφλησλ 

 Έιιεηςε Σνπηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο 

 Έιιεηςε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

 Έιιεηςε ζεζκνζέηεζεο δσλψλ ρξήζεσλ γεο 

 Λεηηνπξγία κε βηψζηκσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

 εκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ζην ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο (δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, Απνρέηεπζε θαη επεμεξγαζία 

αζηηθψλ ιπκάησλ) 

 Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθψλ δνκψλ θαη ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο ςπραγσγίαο ησλ θαηνίθσλ 

 Μεγάιε εμάξηεζε ησλ θαηνίθσλ πξσηίζησο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 

απνπζία ελαιιαθηηθψλ. 

   

III) Παξνπζίαζε  Opportunities (Δπθαηξηώλ) Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο :   

 Δπέθηαζε ιηκέλνο Γπζείνπ θαη δεκηνπξγία Μαξίλαο 

 Οινθιήξσζε ηνπ Νένπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ-Θεζκνζέηεζε κειέηεο 

ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Οηηχινπ 

 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013 (Δ..Π.Α. – Δ.Π.Α.Α.) 

 Δθαξκνγή Νέαο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

 πλέλσζε Ο.Σ.Α. - Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) 

κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ κηα ζεηξά αξκνδηνηήησλ. 
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 Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ .Γ.Η.Σ. 

 Ύπαξμε Όκνξσλ Γήκσλ κε Σνπξηζηηθφ Δλδηαθέξνλ 

 Βειηίσζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ Λεχθηξν-πάξηε, πάξηε-Γχζεην-Σαίλαξν, 

Καιακάηα-Αξεφπνιε, Γχζεην-Μνιάνη-Μνλεκβάζηα 

 Γεκηνπξγία αμηνπνηεκέλσλ, νξγαλσκέλσλ παξαιηψλ  

 Μηθξή Απφζηαζε απφ Διαθφλεζν, Κχζεξα, Μνλεκβάζηα, πάξηε, Μπζηξά, 

Γπηηθή Μάλε 

 Γεκηνπξγία Γηαχισλ Δπηθνηλσλίαο κε Φνξείο ηνπ Γεκφζηνπ & Ηδησηηθνχ 

Σνκέα. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην, Δκπνξηθνί χιινγνη, Πνιηηηζηηθνί χιινγνη, ελεξγνί πνιίηεο ), 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε θιπ, κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη 

ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο (ηνπξηζηηθνχ, αγξνηηθνχ θ.ιπ.) ηεο πεξηνρήο  

 Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Αδειθνπνηήζεσλ κε Γήκνπο ηνπ εμσηεξηθνχ  & 

ηελ κεηαθνξά εκπεηξηψλ 

 Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο, ISO θαη 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

 

IV) Παξνπζίαζε  Threats (Απεηιώλ) Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο :   

Απεηιέο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ζεζκηθφ πιαίζην, εζληθέο θαη επξσπατθέο 

πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο) θαη ελδνγελείο παξάγνληεο είλαη νη εμήο :  

 Πεξηνξηζκφο εζφδσλ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, κείσζε ησλ Κ.Α.Π. θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κείσζε ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο.  

 Τςειφ Πνζνζηφ Γήξαλζεο ηνπ Πιεζπζκνχ θαη αζηπθηιία λέσλ 

 Τςειφ Πνζνζηφ Δμαξηψκελνπ Πιεζπζκνχ 

 Σάζε Μείσζεο ηνπ Πιεζπζκνχ 

 Έιιεηςε ζρεδίνπ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο 

 Μεγάιε απφζηαζε απφ ηα κεγάια έξγα ζηελ Αηηηθή θαη ηελ ππφινηπε 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (αεξνδξφκηα, ιηκάληα θιπ) 

 Κιηκαηηθή αιιαγή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πδάηηλνπο πφξνπο 

 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ γεσξγία απφ ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ 

θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ δπζκελψλ γηα ηελ ηνπηθή γεσξγηθή παξαγσγή 

πνιηηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Δκπνξίνπ 

 Αδπλακία εμεχξεζεο επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. 

 

4.7.2 PESTEL ANALYSIS 

 

Πολιηικόρ (Political) 

 Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα 
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 Ζ Διιάδα σο Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  απνιακβάλεη ην 

Δπξσπατθφ θεθηεκέλν θαη απνηειεί αζθαιή πξννξηζκφ  

 Βειηηψλνληαη  νη ζρέζεηο κε ηα Κξάηε ηεο πεξηνρήο 

 

Οικονομικόρ (Economical) 

 Οηθνλνκηθή Κξίζε – Κξίζε Διιεληθνχ Υξένπο 

 Μείσζε ΑΔΠ 

 Αχμεζε Σηκψλ-Πιεζσξηζηηθέο Σάζεηο 

 Αχμεζε Φφξσλ (άκεζσλ- έκκεζσλ) 

 Μείσζε πξνζθνξάο (θπθινθνξίαο) ρξήκαηνο 

 Μείσζε Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 

 Μείσζε κεηαθνξάο πφξσλ πξνο ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ 

 Απμαλφκελν θφζηνο πφξσλ (πιηθψλ - άπισλ) 

 

 Σεσνολογικόρ (Technological)  

 Ραγδαία Δμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (Απαίηεζε γηα ηελ παξνρή on-line 

ππεξεζηψλ κέζα απφ ην Portal ηνπ Γήκνπ) 

 Μεγάιε ζχλδεζε θαη εμάξηεζε ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ κε ηα «πξντφληα -

ππεξεζίεο »  ηνπ Γήκνπ 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη απηνκαηηζκψλ 

 

Κοινωνικόρ (Social/Culture)  

 Τςειφο Γείθηεο Γήξαλζεο πιεζπζκνχ 

 Μεγάιν Πνζνζηφ Δμαξηψκελνπ Πιεζπζκνχ  

 Δλεξγνπνίεζε-Δλεκέξσζε-πκκεηνρή  ησλ πνιηηψλ (Κηλήζεηο ελεξγψλ 

πνιηηψλ – Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο) 

 Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο  

 

Πεπιβάλλον (Environmental)  

 Μνλαδηθφ Φπζηθφ θαη Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ (Μάλε) 

 Κιηκαηηθή Αιιαγή 

 Μεγάιεο Αιιαγέο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα  

 Νέεο Σάζεηο ζηελ Γηνίθεζε (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Γηνίθεζε κέζσ 

ηφρσλ, Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα, Πηζηνπνίεζε 

Πνηφηεηαο θαηά ISO) 

 Αλαδπφκελεο λέεο αγνξέο πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Ρσζία, Κίλα 

θ.α.) 

 

Νομικό (Legal)  

 Δηδηθό Ννκηθό Καζεζηώο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνύ- Γεζκεύζεηο, 

ππνρξεώζεηο θαη δπλαηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από απηό 

 Δηδηθό Οηθνλνκηθό θαζεζηώο πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνύ 

 Πεξηνξηζηηθό θαζεζηώο γηα ηηο πξνζιήςεηο  

 Πξνβιήκαηα Ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο Κξάηνπο-Γήκνπ-Ηδησηώλ 

 Δηδηθό Ννκηθό Πιαίζην πξνζηαζίαο πεξηνρώλ Natura, πειαίσλ Γηξνύ, 

αξραηνινγίαο, παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ, ραξαθηεξηζκέλσλ κλεκείσλ ηεο θύζεο 

θιπ 
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 Δηδηθά αλαπηπμηαθά θίλεηξα 

 

4.7.3 Επιμζρουσ Διαπιςτώςεισ τθσ SWOT Analysis 

Ζ πεξηγξαθή ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αλάιπζε 

S.W.O.T. θαη ηελ Αλάιπζε PESTEL, κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε νξηζκέλα 

θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. Ζ ηάζε κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη ην  πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ην Ννκφ Λαθσλίαο, θάλεη θαλεξή ηφζν ηελ αδπλακία 

ηνπ πθηζηάκελνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πνπ επηθξαηεί ζην Γήκν Αλαηνιηθήο 

Μάλεο, φζν θαη ηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ πνπ άξρηζε λα 

εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Ζ ελίζρπζε θαη 

πξνψζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο είλαη δήηεκα θξίζηκεο ζεκαζίαο αλαθνξηθά 

κε ηελ αλάπηπμε.  

Ο Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο, έρεη κέρξη ζήκεξα ζηεξηρζεί ζε δπζαλάινγα κεγάιν 

βαζκφ ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θζίλνπζα πνξεία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

γεσξγία θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ θηελνηξνθία. Ζ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο 

ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, φπσο ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

εθηεηακέλν παξαιηαθφ ηνπ κέησπν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

πήιαηα ηνπ Γηξνχ, ε Βάζεηα, ην Γχζεην θαη νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε θαη δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ.  

Δίλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο νη ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ πιενλεθηεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γεκηνπξγίαο 

ελφο νινθιεξσκέλνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο. Δηδηθφηεξα κάιηζηα γηα ηα πήιαηα 

Γηξνχ,   ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα marketing γηα ηελ 

πξνψζεζή ηνπο, θαζψο ε ηζηνξηθή θαη γεσινγηθή ηνπο αμία είλαη δεδνκέλε.  

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο, ν Γήκνο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη 

δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία κε φκνξνπο Γήκνπο κε 

ζεκαληηθέο Σνπξηζηηθέο Γπλαηφηεηεο, φπσο ν Γπηηθήο Μάλεο, ν Γήκνο πάξηεο θαη 

ν Γήκνο Μνλεκβάζηαο. Ζ αλαδήηεζε ζπλεξγεηαθψλ απνηειεζκάησλ κέζα απφ ηελ 

δηεχξπλζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο θαη ησλ Όκνξσλ Γήκσλ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζηξαηεγηθή 

ακνηβαίνπ νθέινπο (win-win strategy). 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνηξαπεί ε αλεμέιεγθηε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θάηη ηέηνην ζα 

ππνλνκεχζεη ηηο κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ Γήκνπ. 
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Έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αλάιπζε S.W.O.T. ήηαλ ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πςειφ πνζνζηφ κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Βαζηθά ζηνηρεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Σνπηθψλ 

Πξντφλησλ. Ζ ελίζρπζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο είλαη ζίγνπξν πσο ζα 

ζπλεηζθέξεη ζεηηθά θαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 

ε θάζε πεξίπησζε ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο απνηειεί βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. 

Χο απνηέιεζκα, δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Αληίζεηα, ν πξσηνγελήο ηνκέαο, 

κέζα απφ ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, θπξίσο ζε ζέκαηα ππνδνκψλ πνπ 

πθίζηαληαη ζήκεξα, ζα κπνξέζεη λα εθζπγρξνληζζεί, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη έκκεζν απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. εκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Ζ Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ απνηειεί θξίζηκν 

δήηεκα γηα ην Γήκν. 

Βαζηθφ ζηνηρείν θαη κέζν επίηεπμεο ησλ πην πάλσ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ θαη θαηά θχξην ιφγσ ηεο πάγηαο 

πεξηνπζίαο. Ζ εμέηαζε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν 

πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Σέινο, βαζηθφο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

σο Οξγαληζκψλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Γεκνηψλ. ηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο είλαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε δπλαηνηήησλ 

αλαζπγθξφηεζε θαη ιήςεο βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζεκεξηλή 

νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ.  

Ζ αμηνζεκείσηε αδπλακία θάιπςεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε ην αλάινγν 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ καξηπξά κηα 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο εθηέιεζεο θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Γήκνπ σο Οξγαληζκνχ.  

Δπηπξφζζεηα θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε 

αλαζπγθξφηεζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο θαη ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. 

Χο απνηέιεζκα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ νξηζκέλα Κξίζηκα Εεηήκαηα Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο: 

 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Αλάπηπμεο : 

 Πξνψζεζε ησλ Σνπηθψλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

 Πξνζηαζία θαη Δλίζρπζε ηνπ Αγξνηηθνχ Δηζνδήκαηνο 



 

 σελ. - 126 - 

 Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε Αγξνηηθνχ Πιεζπζκνχ 

 Πξνψζεζε Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο 

 Αμηνπνίεζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ 

 Αλάδεημε ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ 

 Αλάδεημε ησλ πειαίσλ Γηξνχ 

 Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ 

 Δπηινγή Μεζφδσλ Οξζνινγηθήο Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ Πφξσλ 

 Δπέθηαζε θαη Οινθιήξσζε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

 Αλαβάζκηζε Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ Πιεζπζκνχ 

 Αλαβάζκηζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ 

 Αλαζπγθξφηεζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

 Αλαδήηεζε πλεξγαζηψλ κε Όκνξνπο Γήκνπο 

 Αμηνπνίεζε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ησλ .Γ.Η.Σ. 

 Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

4.7.4 Ιεράρχηςη κρίςιμων ζητημάτων ανάπτυξησ 

ηα πιαίζηα ηεο Αλάιπζεο ησλ Κξίζηκσλ Εεηεκάησλ Αλάπηπμεο, φπσο απηά 

πξνέθπςαλ, ηφζν απφ ηελ Αλάιπζε ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο, φζν θαη απφ ηελ 

αλάιπζε S.W.O.T., αθνινπζεί κηα ηεξάξρεζε ησλ πην πάλσ Κξίζηκσλ Εεηεκάησλ. 

Χο θξηηήξην ηεο Ηεξάξρεζεο επηιέρζεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλεξγεηαθνχ 

απνηειέζκαηνο (synergy effect), πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε δηεπζέηεζε ελφο θξίζηκνπ 

δεηήκαηνο ζηελ επίιπζε ελφο δεχηεξνπ θξίζηκνπ δεηήκαηνο αλάπηπμεο (πλέξγεηα 
18

). 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ε Ηεξάξρεζε ησλ Κξίζηκσλ Εεηεκάησλ Αλάπηπμεο (σο πξνο 

ηνλ επίπεδν ηνπ ζπλεξγεηαθνχ ηνπο απνηειέζκαηνο) έρεη σο εμήο: 

1. Πξνψζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο 

2. Αλάδεημε ησλ πειαίσλ Γηξνχ  

3. Αμηνπνίεζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ 

4. Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

5. Αλάδεημε ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ 

6. Αλαδήηεζε πλεξγαζηψλ κε Όκνξνπο Γήκνπο 

7. Αμηνπνίεζε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ησλ .Γ.Η.Σ. 

8. Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε Αγξνηψλ 

9. Αλαζπγθξφηεζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

10. Αλαβάζκηζε ηνπ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο 

11. Οινθιήξσζε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

12. Αλαδήηεζε Μεζφδσλ Οξζνινγηθήο Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ Πφξσλ 

13. Πξνψζεζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

                                                           
18 υνζργεια: Θ κατάςταςη κατά την οποία δφο ή περιςςότερεσ δραςτηριότητεσ, ςυμπληρώνουν η 

μία την άλλη, ςε τζτοιο βαθμό, ώςτε το ςυνδυαςμζνο αποτζλεςμα είναι μεγαλφτερο από το 
άθροιςμα των επιμζρουσ δραςτηριοτήτων. (Ansoff, 1994). 
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14. Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ 

15. Πξνζηαζία θαη Δλίζρπζε Αγξνηηθνχ Δηζνδήκαηνο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη πσο ηελ κεγαιχηεξε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πνξεία ησλ ππνινίπσλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηελ πξνζθέξεη ε 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε αλάδεημε ησλ πειαίσλ Γηξνχ. Αθνινπζνχλ 

ε αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

εκαληηθή επίδξαζε επίζεο έρνπλ δεηήκαηα φπσο ε αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ  

θαη ε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο δήκνπο. 

 

4.8 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΕΝΑΡΙΑ 
Σα ζελάξηα πνπ αθνινπζνχλ αλαπηχζζνληαη σο ζπλδπαζκνί ηεο εμέιημεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ. ηε ινγηθή απηή, απφ ηε κηα βξίζθνληαη νη ζπλέπεηεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηδησηψλ γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη απνδεθηφ φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζα αλαγλσξίδνπλ ηελ «αμία» ηεο πεξηνρήο θαη ζα αλαπηχζζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλαλ κεζνρξφλην νξίδνληα, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην έηνο ζηφρν ηεο 

κειέηεο, αληί λα πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε εθήκεξσλ νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ, ελψ 

απφ ηελ άιιε κεξηά βξίζθεηαη ε ινγηθή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ.  

Απηή ε πξνζηαζία γίλεηαη θαηαλνεηή κε ηελ έλλνηα αθ‟ελφο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο αθχξσζήο ηνπο, θαη αθ΄ εηέξνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηαρείξηζεο (εθαξκνγήο) ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ. Όζν πην θνληά βξίζθνληαη νη 

ξπζκίζεηο απηέο ζηε ιεηηνπξγηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο, φπσο απηή έρεη πεξηγξαθεί 

πξνεγνχκελα, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ε απνηπρία ηεο πνιηηηθήο απνηππψλεηαη κε αθφκα κεγαιχηεξε 

έληαζε απ΄ φηη ε επηηπρία ηεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη έσο θαη ζηελ πιήξε 

απνδηάξζξσζε ηεο πνιηηηθήο απηήο κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία. 

Ζ γεληθή απηή δηαηχπσζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο απφ ην ΤΠΔΚΑ πξνθαλψο θαη ππνιείπεηαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε φηη 

αθνξά ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο κηα θαη εδψ ε πξνζηαζία 

είλαη ήδε ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο. 

Άξα, ινηπφλ, ε πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο δεδνκέλε ήδε ζηελ πεξίπησζε ησλ ηάζεσλ. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζελαξίσλ παξέκβαζεο ε πξνζηαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δηαθνξνπνηείηαη 

θαηά ηξφπν πνπ λα ηελ θαζηζηά ιεηηνπξγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζρέζε 

κε  ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο κε κεξηθέο θαη «ζεκεηαθέο» βειηηψζεηο. 

Αλ ηα ζελάξηα απηά εμεηαζηνχλ κε απηή ηε ινγηθή ν ζρεηηθφο κε ηελ πξνζηαζία 

πξνβιεκαηηζκφο νπζηαζηηθά αλαηξέπεηαη, αλ απηά ζπγθξηζνχλ κε ηελ ινγηθή άιισλ 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ άιισλ πεξηνρψλ φπνπ δελ ηζρχνπλ εμεηδηθεπκέλεο  

ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο, θαζψο ζηα παξεκβαηηθά ζελάξηα κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ 
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πξαθηηθέο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα πξνο πξνζηαζία 

αληηθείκελα, λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο. 

 

1. Οη ηάζεηο:  

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζήκεξα ζην έηνο ζηφρν, 

ζηε ινγηθή φηη δελ ζπλάγεηαη θαλέλα πξαθηηθφ απνηέιεζκα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε θαη ηα πξάγκαηα εμειίζζνληαη σο έρνπλ ζήκεξα. 

Ο πιεζπζκφο. ζα παξνπζηάζεη πεξηνξηζκέλε αχμεζε θπξίσο ιφγσ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή εξγαδνκέλσλ θαη θαηνηθνχλησλ ζε δεχηεξε 

θαηνηθία (ζε κηθξφ βαζκφ). 

Απαζρφιεζε θαη αλαπηπμηαθφ πξφηππν. Γηαηεξείηαη ν κεηαβαηηθφο ηνπ 

ραξαθηήξαο απφ κηα παξαδνζηαθή εμσζηξεθή νηθνλνκία παξαδνζηαθήο γεσξγίαο 

ζε κηα νηθνλνκία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο, φκσο, λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο. Σν αλαπηπμηαθφ πξφηππν παξακέλεη αζηαζέο θαη επέιηθην 

ζηηο εμειίμεηο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ. 

Δπελδχζεηο. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζεκαληηθέο. Σν ίδην 

θαη νη ηδησηηθέο, ρσξίο φκσο, λα ππάξρεη ζηελή ζχλδεζε ησλ δεχηεξσλ κε ηηο 

πξψηεο. 

Φπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Ζ πξνζηαζία αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο. Παξά ηηο «αληνρέο» ηεο πεξηνρήο νη θίλδπλνη αιινίσζεο 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. 

Οηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξνπζηάδεη δπλακηζκφ δεκηνπξγψληαο θηλδχλνπο 

αζηηθήο δηάρπζεο θαη ηξαπκαηηζκνχ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

Πξνζηαζία. Σν θαζεζηψο παξακέλεη σο έρεη. 

2. Ζ έληνλε παξέκβαζε:  

Χο έληνλε παξέκβαζε λνείηαη ε άζθεζε απφ ηε δηνίθεζε θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο ζε 

φηη αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθνδνκηθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε ηεο 

νηθηζηηθήο επέθηαζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπ ηνπίνπ. Ζ πνιηηηθή 

απηή γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθή απαηηεί έληνλεο παξεκβάζεηο δηνηθεηηθνχ ηχπνπ θαη 

νδεγεί, ζην βαζκφ πνπ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ κπνξεί λα βξεη δηεμφδνπο νη 

νπνίεο αληηζηαζκίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαηαη, ζε ζηξεβιψζεηο κε 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

Ο πιεζπζκφο. Παξαηεξείηαη αχμεζε, αιιά κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζελαξίνπ, θαζψο  ιηγφηεξνο πιεζπζκφο ζα κπνξεί λα 

απαζρνιείηαη ζηελ πεξηνρή. 

Αλαπηπμηαθφ πξφηππν – Απαζρφιεζε. Ζ κεηαβαηηθή δηαδηθαζία (βι. 

πξνεγνχκελα) επηβξαδχλεηαη κε απνηέιεζκα ηελ απνδηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπο φζν θαη ζπλνιηθά. 

Δπελδχζεηο. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζπλερίδνληαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζελάξην, ελψ νη ηδησηηθέο επελδχζεηο πεξηνξίδνληαη 

ζεκαληηθά. 
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Φπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Ζ θαλνληζηηθή πξνζηαζία ζην βαζκφ πνπ 

επηηπγράλεηαη ε ιεηηνπξγηθή ηεο νινθιήξσζε θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφηεξε. 

Όπνπ απηή αζθείηαη ιεηηνπξγηθά ή επηβάιιεηαη θαλνληζηηθά νδεγεί ζε 

απνηειέζκαηα, ελψ εθηφο ηεο πξαθηηθήο εκβέιεηαο ηεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο 

πξνθαινχληαη απνηειέζκαηα αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά. 

Οηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο έληνλεο πξνζηαζίαο, φκσο νη πηέζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο νδεγνχλ ζε εθηφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαδηθαζίεο, κε ζπλνιηθά 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

Πξνζηαζία. Σν θαζεζηψο δπζθνιεχεηαη λα επηηχρεη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ 

νινθιήξσζε. Σα απνηειέζκαηα είλαη δηαθνξεηηθά θαη αληηθαηηθά ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ απηά δέρνληαη απφ ηηο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αλάινγα κε ηελ αληνρή ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3. Ήπηα παξέκβαζε ή ξεαιηζηηθό ζελάξην:  

Σν ζελάξην απηφ πξνθχπηεη χζηεξα απφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

ζελαξίσλ. Οη ηάζεηο εληζρχνληαη σο πξνο ηα ζεηηθά ηνπο ελψ νη αζθνχκελεο 

πνιηηηθέο, ζηνρεχνληαο  ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ζεβαζκφ ζην 

αλζξσπνγελέο, ηζηνξηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, επεκβαίλνπλ ιεηηνπξγηθά ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο επηηπγράλνληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ο πιεζπζκφο. Παξνπζηάδεη αχμεζε ε νπνία κπνξεί λα μεπεξλάεη θαη ηελ αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ζην ζελάξην ησλ ηάζεσλ, θαζψο βειηηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζην Γήκν. 

Αλαπηπμηαθφ πξφηππν – Απαζρφιεζε. Οη επθαηξίεο απαζρφιεζεο βειηηψλνληαη, 

θαζψο ην κεηαβαηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο νινθιεξψλεηαη πξνο 

ηελ πιεπξά ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη απνθηά ιεηηνπξγηθή βησζηκφηεηα. 

Δπελδχζεηο. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζπλερίδνληαη ελψ απμάλνληαη θαη νη 

ηδησηηθέο επελδχζεηο. Γεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο νινθιεξψλνληαη 

ιεηηνπξγηθά θαη απμάλεηαη, έηζη, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Φπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Ζ πξνζηαζία αζθείηαη ζην ζχλνιν ηνπ 

πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγηθά, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη 

βειηηψλεηαη, ελψ ηα απνηειέζκαηά ηεο απμάλνληαη θαζψο θαζίζηαληαη πξνθαλείο 

νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπκβαηέο θαη κε 

ηελ αλάπηπμε θαη κε ηελ πξνζηαζία. 

Οηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλαπηχζζεηαη δπλακηθά αιιά θαη ζπληεηαγκέλα ζηα 

πξνβιεπφκελα πιαίζηα θαη κνξθέο. 

Πξνζηαζία. Σν θαζεζηψο νινθιεξψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ φρη κφλν λα κελ 

δηαθπβεχεηαη ε ιεηηνπξγηθή βησζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο, αιιά λα εληζρχεηαη. Οη 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο 

πεξηνρήο δηαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ηνλ θχξην αλαπηπμηαθφ πφξν. 
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Ρίνακασ 8 ρεκαηηθή Παξνπζίαζε ελαξίσλ 
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Ζ αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ αλάπηπμεο, ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ θαη 

Δζληθνχ ρεδηαζκνχ, ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο γηα ηελ πεξηνρή καο νδεγνχλ 

ζηελ επηινγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή.  

Ζ πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

Σνπηθή Αλάπηπμε (Λάππα Α.-Γεσξγηηζνγηάλλε Δ., 2010). Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, 

ζπλδεδεκέλνο ηφζν κε ηελ ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξηνρήο φζν θαη κε ην βαζκφ 

αλάπηπμεο ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, εκπινπηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη άζιεζεο, ηε δεκηνπξγία παξαδνζηαθψλ μελψλσλ, 

ηε ράξαμε πνιηηηζηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ, ηελ πξνψζεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ πάξθσλ, ηελ αλάδεημε κλεκείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηε ζπληήξεζε θαη αλαζηήισζε αξραίσλ ζεάηξσλ θαη ρψξσλ 

εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ζε απηνχο 

ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλαβίσζε θαη πξνβνιή παξαδνζηαθψλ 

εθδειψζεσλ ηνπ ηφπνπ (Λαγφο Γ.,2006).  

Ζ ζχλδεζε ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ απνζθνπεί ζηελ αεηθφξν αμηνπνίεζε ησλ 

θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνηηαζκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη ηελ επαθφινπζε αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο 

πεξηζζφηεξσλ επηζθεπηψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο έληαζεο δαπάλεο αλά επηζθέπηε 

(Κνπξή Μ., 2010). 

Δλψπηνλ ηεο ήδε θαλεξήο ππνβάζκηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηεο δηαξξνήο ησλ εζφδσλ, ε αλάπηπμε ηφζν ηνπ 

ηνπξηζκνχ φζν θαη ηνπ πνιηηηζκνχ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο αιιά θαη ε 

ζπληνληζκέλε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ 

δηνηθήζεψλ ηνπο ζηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πνηθίισλ ηνπηθψλ πφξσλ 

θξίλεηαη επηηαθηηθή. Τπφ ην θσο ηεο επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

αεηθνξηθή ηνπξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαίλεηαη λα απνηειεί κνλφδξνκν, 

θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην θνηλσληθήο ζπλνρήο, παξάγνληα δηαζθάιηζεο 

έζησ ελφο ειάρηζηνπ ηνπηθνχ πινχηνπ φπσο θαη λα απνηξέςεη ηελ δηαξξνή 

πιεζπζκνχ θαη πφξσλ απφ ηηο πεξηθέξεηεο πξνο ηα εζληθά θαη δηεζλή θέληξα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ δηαηήξεζε ηεο δεκνγξαθηθήο ηζνξξνπίαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

παξέρνληαο ελαχζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο απνθέληξσζεο (Κνπξή Μ., 2010).        
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ  5 - ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ, ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΤΟΥ ΟΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΡΩΣ ΑΡΟΤΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑ  
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5 ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

5.1 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Με γλψκνλα πιεξφηεηαο ηνλ «Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ησλ Γήκσλ» ηεο ΔΔΣΑΑ θαη κεηά απφ δηεμνδηθή ζεψξεζε θαη αλάιπζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απνηειεί έλα λνκφηππν θαη άξηζηα δνκεκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην.  

Σν ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, δίλεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ 

πθηζηάκελσλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο φζν θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ, φζν 

θαη ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκφξθσζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπ ζην ζεζκηθφ πιαίζην. Ο 

Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλάδεη 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα αλάπηπμε, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. Σν γεγνλφο φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπληάρζεθε 

απφ ηελ ππεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο ζεσξείηαη 

ζεηηθφ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ.         

Ζ αλαγθαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ε επηδησθφκελε βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε, απαηηνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηα 

θαζηεξσκέλα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. Οη Γήκνη απνηεινχλ ηνλ 

βαζηθφ ππξήλα πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νθείινπλ λα πξσηνπνξνχλ 

ζηελ θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη φρη απνζπαζκαηηθή θαη εθάπαμ  

πξνζπάζεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη αλάπηπμεο.  

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ πεληαεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δήκνπο, απφ 

ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

«Καιιηθξάηεο», απνηέιεζε ηνκή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηνπηθήο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Οη Γήκνη, δπζηπρψο δελ είραλ κεγάιε αληαπφθξηζε ζηελ νπζία ηεο 

θαηλνηνκίαο, ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλα δηφηη ε θνπιηνχξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο ζπλήζσο ιεηηνπξγεί «ππξνζβεζηηθά» 

θαη φρη ζηελ βάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ.  

Ζ δεκηνπξγία ελφο δήκνπ ν νπνίνο έρνληαο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

πξνγξακκαηηζκνχ, ιηηέο θαη ζπλεθηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο, επέιηθηεο θαη ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζχγρξνλε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζα κπνξέζεη κε ίδηεο δπλάκεηο, αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο θνξείο, λα παξέρεη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο  

αλάγθεο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ζα κπνξεί λα εθπιεξψλεη  
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ηελ απνζηνιή ηνπ νηθνλνκηθφηεξα, κε δηαθάλεηα θαη πνηφηεηα, είλαη ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. 

 

5.2 ΠΡΟΣΑΕΙ 
Μεηά απφ δεθαεηίεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, φρη κε θχξηα επζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ν δεκφζηνο ηνκέαο ζεσξείηαη ν κεγάινο «αζζελήο» ηεο ρψξαο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

άκεζα κέηξα, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηάζεηο γηα Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη 

πξέπεη λα απνηειέζνπλ πξνυπφζεζε γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ Γήκσλ. ηελ 

θαηεχζπλζε εθαξκνγήο ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη ζηνπο Γήκνπο, πξνηείλσ σο 

αλαγθαίεο πξνο πινπνίεζε ηηο θαησηέξσ πξνηάζεηο : 

 

 πγθξόηεζε Τπεξεζηαθώλ Μνλάδωλ Πξνγξακκαηηζκνύ 

Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε ζηειέρσζε, κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ησλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ πξνγξακκαηηζκνχ ζε φινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο είλαη επηβεβιεκέλε. 

Απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηνπο πξφηππνπο Οξγαληζκνχο 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) γηα ηνπο «Καιιηθξαηηθνχο» δήκνπο πξνβιέπεηαη ε 

ζχζηαζε ππεξεζηαθήο κνλάδαο πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ζην ΠΓ /2011 πξνβιέπεηαη 

φηη ε αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θάζε δήκνπ είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο ηνπ δήκνπ.  

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηρεηξεζηαθφ δελ έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ 

ππεξεζία, νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα ζηελ θάζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα ζπρλέο αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Οη αιιαγέο απηέο 

δελ είλαη εθηθηέο αλ ν ίδηνο ν Γήκνο δελ έρεη αλαπηχμεη ηηο αλαγθαίεο ππνζηεξηθηηθέο 

δνκέο. Οη κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ : 

Σελ ππνζηήξημε ηεο ζχληαμεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ εηήζησλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ δήκνπ.  

Σελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ.  

Σελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

Σελ ζπλερή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη βειηηψζεσλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ.  
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            Δθπαίδεπζε θαη Δλεκέξωζε ηωλ ζηειερώλ 

Ζ εθπαίδεπζε θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν σο κέζν απφθηεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη σο απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

ζηειερψλ ησλ δήκσλ ζηελ δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη πνιηηηθψλ. 

Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. ηφρνο ησλ 

πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη :  

o Ζ εηζαγσγή εξγαδφκελσλ ζε δηεζλή πξφηππα θαη δνκέο (quality standards). 

o Ζ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θνηλσληθά 

ζέκαηα θαη ζεζκνχο εξγαζίαο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ην κάλαηδκελη.  

o Ζ πξναγσγή ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

 Αύμεζε ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο νηθνλνκηθώλ πόξωλ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα θαζηζηνχλ απνιχησο 

αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) αιιά παξάιιεια θαη ηελ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ 

απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (φπσο ηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη 

.Γ.Η.Σ.). Σα αλσηέξσ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ :  

 Αλαβάζκηζεο ησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα 

 πλερνχο πξνζπάζεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ επελδπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ δήκν έηζη ψζηε ν δήκνο λα είλαη αληαγσληζηηθφο θαη λα 

κπνξεί λα δηεθδηθεί ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  

 αθνχο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ ψζηε λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί 

απφ ηελ αξρή νη ρξεκαηνδνηήζεηο. 
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 Λεηηνπξγηθή αλαδηάηαμε ηεο ΣΑ – Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη 
19

 

Υψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη ΖΠΑ πηνζέηεζαλ ξηδηθέο ηνκέο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ 

δηνίθεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη κε ηνλ φξν 

Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη ή Νέα Γεκφζηα Γηαρείξηζε (New Public Management - 

NPM). Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ κεηαβνιψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή 

είλαη ε εηζαγσγή κηαο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ παξνρή δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε ξηδηθή κεηαβνιή 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ σο πξνο ην ξφιν ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (OTA) ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Οη ρψξεο ηεο 

Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο, φπσο ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη Γεξκαλία, γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο εκθαλίζηεθαλ, πην επηθπιαθηηθέο θαη αθνινχζεζαλ κηα πην επηιεθηηθή 

πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηαρείξηζεο ζηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο 

ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη βαζηθφηεξεο ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε εληνπίδνληαη 

ζηνπο εμήο ηνκείο:  

α) Ο δηαρωξηζκόο ηωλ δνκώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηεο ΣΑ ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο. Ο 

θεληξηθφο ππξήλαο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δνκψλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ παξακέλνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ εθιεγκέλσλ νξγάλσλ, 

φπσο ην δεκνηηθφζπκβνχιην θαη ν Γήκαξρνο. Παξάιιεια, ππεξεζίεο πνπ 

επηθνξηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απηνλνκνχληαη απφ ηνλ άκεζν πνιηηηθφ 

έιεγρν κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ ή κεηνρνπνηήζεσλ θαη ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε εηδηθφ 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο βάζεη ηδησηηθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο. Βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ δηαρσξηζκνχ απηνχ είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ OTA, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο ησλ 

φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ή αλάιεςεο 

δξαζηεξηνηήησλ απφ επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο.  

β) Ζ έκθαζε ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εηζαγωγήο 

ζπλζεθώλ αληαγωληζκνύ κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κε άιινπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ζε ηνκείο, φπσο ε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, νη ζπγθνηλσλίεο, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε απαζρφιεζε θαη 

θνηλσληθή πξφλνηα. Ζ παξνρή ησλ δεκφζησλ απηψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζπλήζσο 

κέζσ δηαγσληζκψλ (competitive tendering) ζηνπο νπνίνπο αληαγσλίδνληαη κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Βαζηθή επηδίσμε 

είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε 

παξνρή πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζηνπο πνιίηεο.  

ηηο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο θαη ηε θαλδηλαβία νη ηνπηθέο αξρέο 

επηρείξεζαλ, κε ηδηαίηεξε επηηπρία, ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη 

ηδησηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Οη 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο OTA ζε ζρέζε κε ηνλ 

θιαζζηθφ ηεξαξρηθφ ζπληνληζκφ κέζσ εληνιψλ αλάιεςεο έξγνπ. Οη κεηαβνιέο απηέο 

δηεπθφιπλαλ ηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο κνξθέο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ κέζσ ηεο 

κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ νξγαλψζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Οη πην ζπλήζεηο κνξθέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηάζεζε 

ελφο εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε επηιεγκέλνπο παξφρνπο θαη ν έιεγρνο ηεο δξάζεο 

                                                           
19
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ηνπο ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο. Ζ 

πξαθηηθή απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο 

φπνπ νη OTA δηαηεξνχλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη κεηαβηβάδνπλ αξκνδηφηεηεο 

πινπνίεζεο ζε ηνκείο, φπσο ε ζρνιηθή ζπγθνηλσλία θαη νη πξνκήζεηεο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο. Παξφκνηεο πξαθηηθέο έρνπλ πηνζεηεζεί θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηδίσο γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ πξνγξακκάησλ γηα Βνήζεηα ζην πίηη, ηελ νξγάλσζε ησλ 

γεξνθνκείσλ θαη ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο πγείαο.  

Ηδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ νη ζπκπξάμεηο δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα 

(ΓΙΣ) κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ζπλήζσο ν επηκεξηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ 

κεηαμχ ΑΣΑ θαη ηδησηψλ θαη ε άληιεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ. Οη κνξθέο απηέο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ηείλνπλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ζεζκηθφ κέζν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία, ε Ηζπαλία 

θαη ε Πνξηνγαιία. Οη ζπκπξάμεηο απηέο απνηεινχλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ή 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη ηχπνη ησλ ζπκπξάμεσλ απηψλ δηαθέξνπλ ηφζν σο πξνο ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηηο δηέπεη φζν θαη σο πξνο ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

ζπλαθζεί. Ζ βαζηθή δηάθξηζε σο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απηή κεηαμχ 

ζπκπξάμεσλ ζπκβαηηθνχ ηχπνπ ή ζεζκνζεηεκέλνπ ηχπνπ. Οη ζπκβαηηθνχ ηχπνπ 

ζπκπξάμεηο παξέρνπλ κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη εκπίπηνπλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο. Οη ζεζκνζεηεκέλεο ΓΗΣ απνηεινχλ πην παγησκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ΑΣΑ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ζχζηαζεο 

δηαρεηξηζηηθψλ θνξέσλ θαη εηαηξεηψλ θνηλνχ ζθνπνχ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ελφο έξγνπ αληαπνδνηηθνχ ή κε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

γ) Ζ κεηαβνιή ησλ κέζσλ ζπληνληζκνύ, παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ηνπηθψλ 

ππεξεζηψλ. Έκθαζε δίδεηαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ ηππηθή λνκηκφηεηα ηεο δξάζεο 

αιιά ζηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ. Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο παξέρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ηφζν 

ζηνπο ΑΣΑ φζν θαη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα πνπ 

επηβάιινπλ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή θξαηηθή παξέκβαζε ζε ζρέζε κε άιιεο 

κνξθέο πνπ απαηηνχλ ηελ έθδνζε ρξνλνβφξσλ λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ.  

Γ) Ζ δεκνθξαηηθή αλαδηάηαμε ηεο ΣΑ  

Σέινο, κηα ηξίηε θαηεγνξία κεηαξξπζκίζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζσ 

ηεο ελδπλάκσζεο ησλ δνκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηηθψλ 

κε ζηφρν ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ζηηο δεκνθξαηηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ηωλ πνιηηώλ/ρξεζηώλ ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

κέζσ ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ. Οη ζπκκεηνρηθέο κεηαξξπζκίζεηο απνηππψλνληαη ζηελ εηζαγσγή 

ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ ιατθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηελ 

άκεζε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ κηαο ππεξεζίαο ζηα αληίζηνηρα δεκνηηθά φξγαλα 

(users boards), θαη ηε ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο ηα 

ζπκβνχιηα λέσλ, κεηαλαζηψλ, νη επηηξνπέο γεηηνληάο θ.ά. Με ηνλ ηξφπν απηφλ νη 

πνιίηεο γίλνληαη αληηιεπηνί σο πνιχηηκνη ζπκκέηνρνη ζηε δηακφξθσζε λέσλ, 

δηθαηφηεξσλ θαη ηερληθά θαιχηεξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο. Ζ δηεχξπλζε ησλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ηνπο πνιίηεο, παξάιιεια βέβαηα κε ηελ 
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εθπξνζψπεζή ηνπο κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο θνξέσλ, δελ εληζρχεη κφλν ηε 

δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ αιιά βειηηψλεη θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ πνιηηηθψλ, ζην κέηξν πνπ εμαζθαιίδεηαη ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο δεκνθξαηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη, ελ ηέιεη, ν 

βαζκφο απνδνρήο ηνπο απφ απηνχο. 

 

 Η δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε «Καιιηθξάηεο» (Ν.3852/2010). 

 

ήκεξα δνχκε ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο «πηψζεο» ησλ 

ζπλφξσλ θαη απαηηνχληαη λέα κνληέια δηνίθεζεο θαη επηβάιιεηαη ε χπαξμε βηψζηκσλ 

απνθεληξσκέλσλ δνκψλ, δήκσλ ηζρπξψλ θαη νηθνλνκηθά εχξσζησλ γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Ζ πξφζθαηε δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο ρψξαο κε ην Ν.3852/2010  δελ απνηειεί νχηε απηνζθνπφ, νχηε 

ηδενιφγεκα, αιιά κέζν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη εζληθνί ζηφρνη. 

Με ηελ λέα δηνηθεηηθή δηαίξεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο πξέπεη λα γίλεη 

αληηιεπηφ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

ζπλζήθεο πξνζαξκνγήο ζηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ.  

ηνλ επξχηεξν γεσπνιηηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο αλαδχνληαη λέεο αγνξέο θαη ράλνπλ 

έδαθνο παιηέο. Ζ ρψξα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη κε ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν φιεο ηηο παξαγσγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη λα αλαδσνγνλήζεη ηελ παξαγσγηθή 

ηεο βάζε. Πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο δξάζεηο ψζηε ε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ν λφκνο λα απνηειέζνπλ επθαηξία 

γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα εθαξκνζηνχλ πξφηππεο δηαδηθαζίεο θαη 

νινθιεξσκέλεο κέζνδνη δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
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 Δθζπγρξνληζκόο ηεο δηνίθεζεο ηωλ ππεξεζηώλ  

Ζ εηζαγσγή ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζα αλαβαζκίζεη ηφζν ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ φζν 

θαη ησλ ππεξεζηαθψλ πξντζηακέλσλ. Αλ ην πεληαεηέο θαη εηήζην πξφγξακκα δξάζεο 

πεξηιακβάλνπλ πνζνηηθνχο ζηφρνπο, ηφηε ε απνθέληξσζε ππεπζπλφηεηαο ζηνπο 

πξντζηακέλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ππνρξέσζε ηνπο γηα αλαθνξέο θαη απνινγηζκνχο ηεο δξάζεο πνπ επνπηεχνπλ, ζα 

κεηψζεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεθπεξαησηή πνπ έρνπλ νη πξντζηάκελνη αιιά θαη ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ αηξεηψλ κε ηα ηξέρνληα δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα. 

 Ο έιεγρνο ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ ζα δηελεξγείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, θπξίσο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά θαη ιηγφηεξν κε ηελ άζθεζε 

θαζεκεξηλήο επνπηείαο. 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα αηξεηά φξγαλα δηνίθεζεο ζα απαζρνινχληαη θπξίσο 

κε ηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο, δειαδή κε ηελ νπζία ηνπ ξφινπ ηνπο, πνπ 

είλαη ε επηθνηλσλία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ν εληνπηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ 

ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ε 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο.   

 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο   

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε δηεζλψο έρεη εηζέιζεη ζε κηα λέα επνρή επηθεληξσκέλε θπξίσο 

ζηα απνηειέζκαηα, ζηα νπνία ζηεξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ράξαμε 

πνιηηηθήο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα (Εεξβφπνπινο Π.- Παιάζθαο 

Θ., 2010). Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ 

δήκνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηνπ θαη 

αλάιεςε δηνξζσηηθψλ αιιαγψλ.  

Οη Osborne θαη Gaebler (1992) αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ 

κεηξήζεσλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε : «εάλ δε κεηξάο ηα απνηειέζκαηα, δελ κπνξείο 

λα δηαρσξίζεηο ηελ επηηπρία απφ ηελ απνηπρία», «εάλ δε κπνξείο λα εληνπίζεηο ηελ 

επηηπρία δελ είλαη δπλαηφ λα ηελ αληακείςεηο», «εάλ δελ κπνξείο λα δηαθξίλεηο ηελ 

απνηπρία, δελ κπνξείο λα ηελ δηνξζψζεηο».    

Σέηνηα παξαδείγκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη :  
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 Σξηκεληαίεο αλαθνξέο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. 

 Δηήζηνο απνινγηζκφο θαη πηζαλή αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ επηινγψλ.   

 Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ζηελ κέζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 Αλά πεληαεηία, αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ επηινγψλ θαη ζχληαμε λένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ θαη εληνπηζκνχ ησλ απνθιίζεσλ έλαληη ησλ 

πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Με βάζε ηελ εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη πεξηνδηθά απνθάζεηο δηφξζσζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο.   

 

 Αλάπηπμε Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηωλ 

Γήκωλ  

Πξνθεηκέλνπ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα λα απνηειέζεη νξγαληθφ ηκήκα ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο επηινγέο ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζε ηππνπνηεκέλα έληππα, πνπ 

απνηεινχλ εξγαιεία ζαθνχο δηαηχπσζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ απνθάζεσλ.  

Σα έληππα απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ :  

  Πίλαθεο κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο, ηνπο δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηηο  δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ πεληαεηία. 

 Σερληθά δειηία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θάζε δξάζεο.  

 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. 

 Πίλαθεο κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο  εζφδσλ θαη δαπαλψλ αλά κέηξν θαη Ζ 

δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο αιιεινβνήζεηαο 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνπο ππαιιήινπο κέζσ ζεκηλαξίσλ πνπ ζα έρνπλ σο 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 

ζπιινγηθή εξγαζία (brainstorming).  Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο ζηνπο δήκνπο κπνξνχλ λα παίμνπλ νη πξντζηάκελνη, ε 

Δ.Δ.Σ.Α.Α., ην ΤΠ.Δ. θαη ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ δήκν είλαη πνιιαπιά θαη κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ νξγαληζκνχ.  
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 Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

Βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ επηηπρία είλαη ε θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Μέζα 

απφ απηή ηελ ινγηθή αλαδεηθλχεηαη ε θαηνρχξσζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ πιεξνθφξεζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ν δηάινγνο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, κε ηνπο 

θαηνίθνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο θ.ιπ. απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ηξφπνπ 

δσήο, παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη επνκέλσο ηελ απνδνρή ησλ αλαγθαίσλ 

ξπζκίζεσλ, κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ.  

       πκπεξαζκαηηθά κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αλάδεημεο 

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηεο εηζαγσγήο ηνπ νηνλεί αληαγσληζκνχ ησλ θξαηηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηεο ζεζκηθήο δηαθάλεηαο ζα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε επελδχζεηο ζα απμεζεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

επηβξάβεπζε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ επηηπρεκέλσλ δνθηκαζκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ην εζσηεξηθφ 

θαη ην εμσηεξηθφ (Ληαξγθφβαο Π., 2010) πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηνπο Γήκνπο. 

Δπίζεο ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ πνπ αληηπαιεχνπλ ηελ παξαδνζηαθή 

γξαθεηνθξαηία, εμαιείθνπλ ηελ εζσζηξέθεηα, ηνλ λνκηθηζκφ, ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

θαη ηελ δηαθζνξά, απνηεινχλ ηνκέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ άκεζα φρη κφλν γηα 

λα βειηηψζνπκε ηελ δηνηθεηηθή πξαθηηθή αιιά γηα λα απμήζνπκε ηηο αληηζηάζεηο καο 

έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θάλνληαο κηα λέα αξρή γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

θαη ηελ ρψξα. Ζ νξζή θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ δήκσλ είλαη κηα αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηελ 

Δπξσπατθή θαη Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην αδηέμνδν ησλ πξνεγνχκελσλ, κε 

ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη 

εθαιηήξην δηαδνρηθψλ αιιαγψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εμπγίαλζεο ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο.  
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Κεθάιαην 1.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

Κεθάιαην 1.2: ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

Β. Δλφηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Κεθάιαην 2.1: ηφρνη θαη δξάζεηο 

Κεθάιαην 2.2: Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ 

Γ. Δλφηεηα 3: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο 

Κεθάιαην 3.1: Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

Κεθάιαην 3.2: Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ σο νξγαληζκψλ θαη αμηνινγείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Ζ 

πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

α. Σα βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. θαζψο ηηο 

ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο Ο.Σ.Α. θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. 

β. Σα βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο.Σ.Α. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

α. Σα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, ηα νπνία είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ 

απφ ηνλ Ο.Σ.Α. θαηά ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηεξαξρεκέλα θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. 

β. Σα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. σο πξνο ηα 

θξίζηκα δεηήκαηα, ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δήηεζε γηα ηελ 

παξνρή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

γ. Σηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

                                                           
2020
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δ. Σηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ζεζκηθφ 

πιαίζην, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο). 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Γηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

β. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α., δειαδή ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην φξακά ηνπ. 

γ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

δηαξζξσζεί ην Δ.Π., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ην φξακα απνηειεί ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηεο κειινληηθήο 

επηδηψμηκεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α. σο 

νξγαληζκνχ γηα ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηελ νπνία ζα επηδηψμεη λα 

επηηχρεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηιέμεη θαη κε ηελ επξχηεξε 

δπλαηή θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 

Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζα αθνξνχλ: 

α. ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο. 

β. ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

γ. ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ (κε ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ). 

δ. ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή αμφλσλ, νη νπνίνη κπνξεί 

λα είλαη: 

α. «Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ – Σερληθέο ππνδνκέο». 

β. «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο». 

γ. «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε». 

δ. «Ο Ο.Σ.Α. σο νξγαληζκφο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη 
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ηνπο ηνπηθνχο θνξείο». Ο άμνλαο απηφο αθνξά ζηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ζε δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ρξεζηήο 

ηνπηθήο δηνίθεζεο, ζηηο νξηδφληηεο ή ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη ζηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη γηα ηε 

γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εμεηδηθεχνληαη νη 

γεληθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο. Αθνινχζσο, θάζε άμνλαο 

εμεηδηθεχεηαη ζε κέηξα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εηδηθφηεξνπο 

ζηφρνπο, πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ Ο.Σ.Α. ηελ επφκελε 

ηεηξαεηία. Σα κέηξα κπνξεί λα αθνξνχλ ηνπο ηνκείο Ύδξεπζε θαη Απνρέηεπζε, 

Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, Κνηλσληθή θξνληίδα, Πνιηηηζκφ θαη Αζιεηηζκφ, 

Απαζρφιεζε, Σνπξηζηηθή αλάπηπμε, Οηθνλνκηθά ηνπ Ο.Σ.Α. θαζψο θαη αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. Δλ 

ζπλερεία, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε κέηξνπ ζρεδηάδεηαη έλα 

νινθιεξσκέλν ππνπξφγξακκα δξάζεσλ. Οη δξάζεηο είλαη δπλαηφ λα είλαη θαηεγνξίεο 

έξγσλ ή κεγάια έξγα ή λα είλαη ζπλερψο επαλαιακβαλφκελεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ δηνίθεζεο. Σα έξγα είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ ηερληθά 

έξγα, κειέηεο, έξεπλεο, ελέξγεηεο θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο, θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο. Οη ζπλερείο ιεηηνπξγίεο είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο θχξηεο, 

φζν θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ή νξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Τπεχζπλνη 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα 

είλαη ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ζχλδεζκνη Ο.Σ.Α. 

ζηνπο νπνίνπο απηφο ζπκκεηέρεη, ή νη δνκέο πνπ νξίδνληαη σο θνξείο πινπνίεζεο ζηηο 

ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. κε άιινπο θνξείο. Αθφκε, ζε εηδηθή παξάγξαθν 

ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίδνληαη ηπρφλ δξάζεηο δηαδεκνηηθήο 

ζεκαζίαο θαη δξάζεηο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (σο πξνηάζεηο πξνο ηα ππεξθείκελα 

επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ). 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεξαξρνχληαη νη 

δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε κέηξνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη 

δξάζεηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, γηα ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεηαη ηππνπνηεκέλν έληππν 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

α. Ο άμνλαο θαη ην κέηξν ηνπ Δ.Π. φπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε. 
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β. Οη ζηφρνη ηνπ κέηξνπ ζηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάινπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο. 

γ. Οη εθξνέο πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

δ. Οη θάζεηο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

ε. Ζ ππεξεζία ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

ζη. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο δξάζεο. 

δ. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο αλά έηνο. 

ε. Οη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

ζ. Ο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

5. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ αζθνχληαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαη εθπιεξψλεηαη ν ζθνπφο ηνπ Ο.Σ.Α. (θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ.) 

6. Ο ξφινο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ή νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ (δηαρείξηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνχ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

πξνκήζεηεο, δηνηθεηηθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηεθκεξίσζε πιεξνθνξηψλ). 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ Δ.Π.Γ. πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ην ρξνλνδηάγξακκα απφθηεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ ζπληάζζνληαη γηα θάζε έηνο 

ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο. 

ην θεθάιαην «Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο» πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Δθηηκψληαη ηα έζνδα ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο. 

β. Τπνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ. 

γ. Καηαξηίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά άμνλα θαη 

κέηξν. 

ην θεθάιαην «Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο» 
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θαηαξηίδνληαη δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη δείθηεο πινπνίεζεο ή εθξνψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη δείθηεο απηνί αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη. 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δ.Π. ππνβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ έθζεζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π., εγθεθξηκέλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζηελ 

Πεξηθέξεηα, γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Δ.Π.Γ. πνπ εμεηδηθεχνπλ θαη‟ έηνο ηηο δξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Δ.Π. πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 ηεο ίδηαο Τ.Α. 

Ζ δηάξζξσζε ησλ Δ.Π.Γ. ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σν πεξηερφκελφ ηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ 

εηήζηα εμεηδίθεπζε ηνπ Δ.Π. θαζψο πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ή ηκήκαηα πνιπεηψλ 

δξάζεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνβάιιεηαη ζπλνδεπφκελε απφ ην 

νινθιεξσκέλν ηεηξαεηέο Δ.Π. ζηε Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, 

ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 8/2008 ΤΠ.Δ. θαη ηηο Γηεπθξηλίζεηο ηνπ Τπ.Δ. επί ηεο 

ίδηαο Δγθπθιίνπ. 

Γηα θάζε δξάζε πξνζδηνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

 α. Ο άμνλαο θαη ην κέηξν ηνπ Δ.Π. φπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε. 

β. Πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ εθξνψλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε δξάζε θαηά ην 

επφκελν έηνο. 

γ. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο αλά ηξίκελν. 

δ. Ο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ε. Οη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

ην Δ.Π.Γ. κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ 

πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Δ.Π. Σν Δ.Π.Γ. κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο 

δξάζεηο. 

ρεηηθή κε ηελ Τ.Α. 18183/2007 είλαη ε Δγθχθιηνο 66/2007 ΤΠ.Δ. ε νπνία 

δηεπθξηλίδεη θάπνηα ζεκεία ηεο ελ ιφγσ Τ.Α. Γχν παξαηεξήζεηο ηεο Δγθπθιίνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο: 
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Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε δεηθηψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ Δ.Π. 

θαη ησλ Δ.Π.Γ. Αηηηνινγείηαη ε ρξήζε ηνπο κε ην ζθεπηηθφ φηη απνβιέπνπλ ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α., δεδνκέλεο 

ηεο πιεζψξαο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πξνβιέπνληαη ζην Ν. 3230/2004 (αλαθνξά 

ζην Νφκν γίλεηαη ζε επφκελε ελφηεηα) θαη ε ρξήζε ηνπο ζα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή 

δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ πξνο φθεινο ησλ Δ.Π. Ζ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπο ηζρχζεη 

απφ ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν (2011 – 2014). 

Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή παξαηήξεζε αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π. Ζ δηαβνχιεπζε απνηειεί κηα νπζηαζηηθή θαη 

φρη απιά ηππηθή δηαδηθαζία κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε 

δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ηνπ Ο.Σ.Α., φζν θαη κε ηελ επξχηεξε απνδνρή ησλ δξάζεσλ 

ηνπ Δ.Π. Ζ κε ζσζηή ηήξεζή ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη αηηία απφξξηςεο ηνπ Δ.Π. 

θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ  6 : ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΥΡΗΕΣΙΑ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜ

ΟΣ ΕΓΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 

ΥΡΗΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

(ΥΔ) ΚΑΙ Ν.Ρ. ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (ΘΤ) 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

                                                                                  

 

 

ΤΛΛΟΓΘ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΕΛΣΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΑ 

Ε.Π. 

 …. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΧΗ 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ  7 : ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ 

ΡΟΛΙΤΕΣ   

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΡΙΚΩΝ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΗΜΕΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  
ΣΥΝΟΨΗ 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ  
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ΔΙΑΡΚΘ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΚΘΡΤΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΤ 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

http://listedmonuments.culture.gr  

α/α 
Καλλικρατικόσ 

Διμοσ 
Τζωσ Διμοσ  

Αρχαιολογικοί 

Χώροι & Μνθμεία  

Ροςοςτό 

(%) 

Ροςοςτό 

Καλλικρατικοφ 

Διμου (%) 

1 Ανατολικισ Μάνθσ 

Ανατολικήσ 

Μάνησ 
41 7,12 

46,70 Γυθείου  72 12,50 

Οιτφλου 148 25,69 

μφνουσ 8 1,39 

2 Ευρώτα 

Γερονθρών  20 3,47 

9,20 

Ζλουσ 6 1,04 

Κροκεών  16 2,78 

Νιάτων 3 0,52 

κάλασ 8 1,39 

3 Μονεμβαςίασ  

Αςωποφ 5 0,87 

9,90 

Βοιών 21 3,65 

Ηάρακα  4 0,69 

Μονεμβαςίασ  20 3,47 

Μολάων  7 1,22 

4 Σπάρτθσ 

πάρτησ 75 13,02 

33,68 

Θεραπνών 20 3,47 

Μυςτρά 37 6,42 

Οινοφντοσ  17 2,95 

Πελλάνασ 27 4,69 

Φάριδοσ 17 2,95 

Καρυών 1 0,17 

5 Ελαφονιςου Ελαφονήςου 3 0,52 0,52 

φνολο 576 100,00 100,00 

Ρίνακασ 9  ΔΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΗΥΓΜΕΝΩΝ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 


