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Περίληψη

Η Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» αποτελεί το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

ανάπτυξη και την απασχόληση κατά την τρέχουσα δεκαετία. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο σε

εθνικό επίπεδο, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν έναν από του κύριους

επιχειρησιακούς άξονες επίτευξης των στόχων της στρατηγικής.

Παρά το γεγονός ότι οι δήμοι έχουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της

στρατηγικής , η μέτρηση της αποδοτικότητας τους αποτελεί ακόμη ζητούμενο, καθώς η

στοχοθεσία που έχει τεθεί για κάθε θεματική είναι συγκεκριμένη και αφορά  το σύνολο της

ελληνικής επικράτειας, ενώ παράλληλα, η αξιοποίηση των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την

παραγωγή δεικτών σε τοπικό επίπεδο είναι αδύνατη, καθώς  τα διαθέσιμα στοιχεία φτάνουν

μέχρι το επίπεδο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

Βασική επιδίωξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η κατάδειξη του ρόλου των

ελληνικών δήμων, επιλέγοντας την περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής και κυρίως η αναζήτηση

ενός μοντέλου αξιολόγησης της απόδοσης των Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, για την επίτευξη των στόχων

που θέτει η Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η χρήση του

παραχθέντος μοντέλου με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Κομοτηνής,

για την μέτρηση της απόδοσης του συγκεκριμένου δήμου, τόσο ανά θεματικό στόχο όσο και

συνολικά.

Η εργασία αρχικά αποτυπώνει, τους επιμέρους θεματικούς στόχους της στρατηγικής, στο

πλαίσιο των οικονομικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών συνθηκών, όπως αυτές έχουν

διαμορφωθεί κατά τα τελευταία χρόνια και καταγράφει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

επίτευξης τους.  Στη συνέχεια περιγράφει συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και ειδικότερα  ως προς τη συμβολή της, στην εξυπηρέτηση της

Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Ακολούθως  αναλύεται το εσωτερικό και εξωτερικό

περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι δήμοι καλούνται να συμβάλλουν στη επίτευξη των στόχων σε

εθνικό επίπεδο. Στο τρίτο Κεφάλαιο της εργασίας, αξιοποιείται η περίπτωση του Δήμου

Κομοτηνής, προκειμένου να απαντηθεί το κεντρικό ερώτημα, που είναι η πρόταση ενός

μοντέλου αξιολόγησης της απόδοσης, ως προς τους δεσμευμένους πόρους, ανά θεματική και

συνολικά και η εφαρμογή του μοντέλου στον Δήμο Κομοτηνής.
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Abstract

The Europe 2020 Strategy is the European Union's growth and jobs agenda for the current

decade. At both European and national level, Local Government bodies are one of the main

contributors for realizing the strategy's objectives.

Despite the fact that municipalities have an important part to play in accomplishing the

objectives of the strategy, measuring their efficiency on it is still a given, since the objectives

set for each strategy theme are specific and concern the entire Greek state, while utilizing

ELSTAT data for calculating strategy related indicators at local level is impossible since the

available data sets are on a Region or Regional Unity level.

The main aim of this thesis is to demonstrate the role of Greek municipalities, choosing

Municipality of Komotini as a case study, and mainly the search for a model for evaluating the

efficiency of Greek municipalities at achieving the objectives set by the Strategy 'EUROPE

2020'. In parallel, the proposed model will be applied, using available financial data of

Komotini municipality, in order to evaluate the performance of the municipality, on its overall

performance and the performances of each the thematic objectives as well as.

The thesis initially identifies the individual thematic objectives of the strategy in the context of

economic, social and developmental conditions, as they have been shaped over the past few

years, and records the available financial tools to achieve them. Then it briefly outlines the

institutional framework of Local Government in Greece and, in particular, its contribution to

supporting the Europe 2020 Strategy. The Internal and external environment in which

municipalities are called upon to contribute to the achievement of the objectives at national

level is then analyzed. In the third chapter of the thesis, the case of the Municipality of

Komotini is utilized to answer the central question of it, which is the proposal of a performance

evaluation model, per thematic objective and as a whole, regarding the use of committed

resources , applying the model in the case of Municipality of Komotini.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

Η Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 και το Ελληνικό Πλαίσιο

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020

1.1 Εισαγωγή
Κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000, οι ηγέτες των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία στη συνέχεια αναφέρεται και ως ΕΕ) συμφώνησαν σε ένα

νέο στρατηγικό στόχο: να την καταστήσουν την ανταγωνιστικότερη οικονομία του

κόσμου, έως το 2010. Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού καταρτίσθηκε η

«Στρατηγική της Λισσαβόνας» (η οποία στη συνέχεια αναφέρεται και ως ΣτΛ), η οποία

υποστήριζε δράσεις σχεδόν αποκλειστικά στον οικονομικό, δημοσιονομικό και εμπορικό

τομέα. Ωστόσο οι δυσμενείς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις της δεκαετίας 2000-2010,

οδήγησαν τόσο στην αποτυχία επίτευξης του αντικειμενικού στόχου της στρατηγικής

(παρά τις όποιες επιμέρους επιτυχίες), όσο και στην επιδείνωση του κοινωνικοοικονομικού

περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φερώνας, 2013).

Έτσι, το 2010, οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν στην αναγκαιότητα

κατάρτισης και εφαρμογής ενός συνολικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, ως εργαλείου

αντιμετώπισης των οριζόντιων, αλλά και επιμέρους, διαρθρωτικών αδυναμιών στα πεδία

της ευρωπαϊκής οικονομίας, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της

παραγωγικότητας, και της ενίσχυσης μιας βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας. Ο ολιστικός

χαρακτήρας του σχεδιασμού οδήγησε στην αυτονόητη διασύνδεση των παραπάνω

οικονομικών και αναπτυξιακών παραμέτρων με τους κρίσιμους τομείς της προστασίας του

περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό,

καταρτίσθηκε και θεσπίσθηκε η Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020», (η οποία στη συνέχεια

αναφέρεται και ως ΣΕ2020), ως ένα οριζόντιο πλαίσιο αναφοράς, ενταγμένο στην

Πολιτική Συνοχής, για πρωτοβουλίες, δράσεις, έργα και παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και

υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.
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Το παρόν κεφάλαιο, πραγματεύεται αρχικά τόσο τις συνθήκες και τις αναγκαιότητες που

οδήγησαν στην ΣΕ2020 , όσο και το περιεχόμενο της ως προς τους στόχους και τις

προτεραιότητες της. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι χρηματοδοτικές

δυνατότητες που, πέρα από τους αμιγώς εθνικούς πόρους, παρέχονται από την ΕΕ ως

εργαλεία υλοποίησης της στρατηγικής.

1.2 Από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας στη Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020

Η ΣτΛ υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις αρχές του 2001, με σκοπό την επίτευξη υψηλού βαθμού

ανταγωνιστικότητας της  ευρωπαϊκής οικονομίας και πλήρους απασχόλησης μέχρι το έτος

2010. H στρατηγική βασίστηκε σε τρεις πυλώνες και ορίστηκαν  συγκεκριμένοι ποσοτικοί

στόχοι. Οι πυλώνες είναι: α) τον οικονομικό (μετάβαση προς μια οικονομία γνώσης), β) τον

κοινωνικό (επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και καταπολέμηση κοινωνικού

αποκλεισμού)και τέλος  γ) τον περιβαλλοντικό (διαχωρισμός οικονομικής ανάπτυξης και

φυσικών πόρων). Επίσης καταρτίστηκαν εθνικά σχέδια δράσης και διαδικασίες συντονισμού

τους  (Λισσαβόνα, Μάρτιος 2000). (Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας

(Μάρτιος 2000): προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης, 2005).

Κατά την κατάρτισή της το 2000, η ΣτΛ φιλοδοξούσε εκτός της αναπτυξιακής της διάστασης

να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ενισχύοντας

παράλληλα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κεντρικοί πολιτικοί της στόχοι ήταν, αφενός η

ενίσχυση της ενοποίησης των ακολουθούμενων πολιτικών, αφετέρου η οριοθέτηση της σχέσης

της ΕΕ με τα κράτη-μέλη της. Ο χαρακτήρας της στρατηγικής φανερώνει ότι μεταξύ του

διακρατικού και υπερεθνικού ρόλου της ΕΕ ενισχύθηκαν και οι δύο, με σαφή ωστόσο

επικράτηση του πρώτου καθώς τα κράτη-μέλη λειτουργούν μέσω αυτής ως συναινετική

συνομοσπονδία συγκεκριμένου σκοπού, διατηρώντας την εθνική ταυτότητα και βούληση των

πολιτών τους. Παράλληλος στόχος ήταν η ενίσχυση του συνεκτικού ρόλου της ΕΕ με αργά και

προσεκτικά βήματα, κυρίως στο πλαίσιο της επιδίωξης για την επίτευξη των κοινών

συμφωνημένων στόχων.

Η εξελικτική πορεία της ΣτΛ παρουσιάζει δύο χρονικές περιόδους: α) από την εισαγωγή της

(2000) έως την ενδιάμεση αποτίμηση της (2005) και β) την περίοδο μετά την προσαρμογή της

μέχρι και την ολοκλήρωσή της (2010). Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Επιτροπής

(Ευρωπαική Επιτροπή, 2004), η στρατηγική κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου κατάφερε
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να δημιουργήσει πάνω από 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ενισχύοντας σημαντικά την

απασχόληση και να συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού με στοχευμένο άνοιγμα

αγορών όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι μεταφορές. Επίσης συνέβαλε στην

ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης μέσω της περαιτέρω διείσδυσης του διαδικτύου, ενώ

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην περιβαλλοντική προστασία και την

αντιμετώπιση κοινωνικών και δημογραφικών ζητημάτων. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν

αντίστοιχα των στόχων, γεγονός που εν μέρει οφείλεται και στην καθυστέρηση υλοποίησης

των απαραίτητων μέτρων από τα κράτη-μέλη. Έτσι κρίθηκε αναγκαίος τόσο ο

επαναπροσδιορισμός των στόχων της στρατηγικής, όσο και η ενίσχυση της

αποτελεσματικότητας των δράσεων υλοποίησης της (Barroso & Verheugen, 2005). Μεταξύ

των προσαρμογών που έγιναν ήταν ο περιορισμός των στόχων, και η υπόδειξη προς τα κράτη-

μέλη λήψης μέτρων για την επίτευξή τους. Έμφαση δόθηκε σε δράσεις ενίσχυσης της

απασχόλησης, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας και καινοτομίας και της

οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και στην αποσαφήνιση των ρόλων της ΕΕ με τα κράτη μέλη.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό  να αναφερθεί ότι κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση της η

στρατηγική της Λισσαβόνας δέχθηκε κριτική, λόγω κυρίως της υποβάθμισης της κοινωνικής

διάστασης από ισότιμο βασικό στόχο σε ευρύτερη κατεύθυνση. Κριτική άλλωστε που είχε

δεχθεί και κατά την έναρξη της προσπάθειας το 2000 και που αφορούσε την έλλειψη

στρατηγικής εστίασης, αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ΣτΛ δεν αμφισβητήθηκε ποτέ στο σύνολο της, ωστόσο κατά την πορεία εφαρμογής της

προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης της. Ο επαναπροσδιορισμός της ωστόσο δε μπορούσε να

προβλέψει την οικονομική ύφεση που θα ξεσπούσε στην Ευρώπη τα αμέσως επόμενα έτη και

θα είχε σαν αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των μεγεθών των βασικών οικονομικών και

κοινωνικών παραμέτρων (όπως το Α.Ε.Π., η φτώχεια και άλλοι) που είχαν ληφθεί υπόψη κατά

την περίοδο του σχεδιασμού της στρατηγικής.

Παρά την αδυναμία επίτευξης μερικών στόχων, η ΣτΛ συνέβαλε θετικά σε αρκετούς τομείς

και περιόρισε, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επιτυχημένα, τις επιπτώσεις της

ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο θετικής συνεισφοράς της ΣτΛ ήταν η επίτευξη συναίνεσης για

κοινούς στόχους και κοινές πολιτικές, γεγονός που αποτελεί ξεκάθαρο βήμα προς την

ουσιαστική ένωση και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Παρά τις αστοχίες, θετική

συνεισφορά καταγράφεται επίσης σε επιμέρους τομείς όπως η δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας και η μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή δημοσιονομικών
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μέτρων και άλλων μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την προσαρμοστικότητα της ΕΕ και τη

θωράκισαν απέναντι στις μελλοντικές επιδράσεις της κρίσης.  Χωρίς αυτά τα μέτρα η

κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Τέλος, από την εφαρμογή της στρατηγικής προέκυψαν

παραδείγματα καλών πρακτικών από κράτη-μέλη που εφάρμοσαν φιλόδοξα σχέδια δράσης και

σημείωσαν αποτελέσματα άξια μεταφοράς.

Από την άλλη μεριά ωστόσο, η ΣτΛ δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά την κρίση,

καθώς οι αρχικοί της στόχοι ήταν άσχετοι με την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών της

κρίσης και τα επιλεγμένα μέσα ανίσχυρα μπροστά στο μέγεθός της. Βασικό της έλλειμμα ήταν

η ανυπαρξία αυστηρού ελέγχου υλοποίησης των μέτρων από τα κράτη-μέλη, γεγονός που

οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις επίτευξης των τιθέμενων στόχων, ιδιαίτερα σε τομείς

όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα και η αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας.

Επίσης η συνέργεια της στρατηγικής με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. κοινωνική πολιτική,

αειφόρος ανάπτυξη) ήταν περιορισμένη, όπως περιορισμένη ήταν και η συνάφεια των

δράσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος βασικό λόγο αναποτελεσματικότητας της στρατηγικής

αποτέλεσε το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών και οι προφανείς διαφορές στη

δυνατότητα επίτευξης των στόχων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες

οι στόχοι υπερκαλύφθηκαν, ενώ σε άλλες αποδείχθηκαν απολύτως ανέφικτοι.

Όπως προαναφέρθηκε, οι απρόβλεπτες εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος κατά τη

δεκαετία 2000-2010 (οικονομική ύφεση και επιπτώσεις της) λειτούργησαν ως τροχοπέδη για

την επίτευξη της κοινωνικοοικονομικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσπάθειες

εστιάστηκαν περισσότερο στην αντιμετώπιση της ύφεσης και την ενίσχυση της χωρικής και

οικονομικής συνοχής. Για το λόγο αυτό στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ προστέθηκε η

Πολιτική Συνοχής, η οποία στοχεύει στην ισόρροπη-βιώσιμη χωρική και οικονομική

ανάπτυξη, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής. Η Πολιτική Συνοχής, η οποία αποτελεί την βασική

πολιτική επενδύσεων της ΕΕ, χρηματοδοτεί την υλοποίηση έργων μέσω: α) του Ευρωπαϊκού

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), β) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ)

και γ) του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) (χρηματοδοτεί κράτη-μέλη με ΑΕΠ<90% του μ.ο. της ΕΕ)

(Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ) ( (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) Σημειώνεται ότι η Πολιτική

Συνοχής χαρακτηρίζεται από ευρύτητα στόχων, γεγονός που δικαιολογείται από το ευρύ

φάσμα των δραστηριοτήτων που επηρεάζει, αλλά και από το σημαντικό ποσοστό

απορρόφησης του προϋπολογισμού της ΕΕ.
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Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΣτΛ, σε συνδυασμό με τις νέες κοινωνικοοικονομικές

συνθήκες, αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους κατά την  μετάβαση στη Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ

2020». Με έτος εκκίνησης το 2010 και βασικό σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων

συνθηκών για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η ΣΕ2020, δίδει

ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα και την

καινοτομία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι παραπάνω στόχοι θεωρούνται κρίσιμοι για την

αύξηση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού

χώρου. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί αφενός η ύπαρξη εξειδικευμένου

ανθρώπινου κεφαλαίου και αφετέρου η ανάσχεση των πολιτικών λιτότητας που οδηγούν

αναπόφευκτα σε απώλεια θέσεων εργασίας και διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των κρατών-

μελών βορρά και νότου.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι κατά τα έτη 2011-2012 η αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ ήταν

1,2% (από 10,6% σε 11,8%), ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός

λόγω υπογεννητικότητας και παρά την εισροή μεταναστών από τρίτες χώρες (Eurostat, 2013).

Έγινε συνεπώς έκδηλη η ανάγκη υιοθέτησης δραστικότερων πολιτικών, η λήψη

βραχυπρόθεσμων μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και η συνεχής προσαρμογή

της ακολουθούμενης στρατηγικής της ΕΕ.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΣΕ2020 αποτελεί ουσιαστικά ένα κείμενο

κατευθύνσεων υπό τη σκέπη της Πολιτικής Συνοχής και όχι ξεχωριστή στρατηγική κατά τη

μορφή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020
Όπως καταδείχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, μπορεί ο σχεδιασμός της ΣτΛ να μην ήταν ο

καταλληλότερος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος (σε σημαντικό βαθμό και

της περιόδου εφαρμογής της), ωστόσο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε απρόβλεπτους

παράγοντες όπως κυρίως η διεθνής οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της. Οι αδυναμίες που

παρατηρήθηκαν, ακόμα και πριν την εκδήλωση της κρίσης, οδήγησαν σε κρίσιμα

συμπεράσματα για τον σχεδιασμό των πολιτικών που ακολούθησαν και ιδιαίτερα της ΣΕ2020.

Η «ΕΥΡΩΠΗ 2020» είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια έξυπνη,

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες

προτεραιότητες θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν υψηλά
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επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

2014).

Η ΣΕ2020 συντάχθηκε και προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010 και

συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2010. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του

Ε.Σ Herman Van Rompuy «η Στρατηγική συνοψίζει το Ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής

οικονομίας με μια ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση» (European Council, 2010).  Τα τελικά

κείμενα της Στρατηγικής εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2010

(European Council, 2010). Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί την αναπτυξιακή

στρατηγική επιλογή της ΕΕ για την τρέχουσα δεκαετία. Δίνει έμφαση στην έξυπνη, βιώσιμη

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ως μέσο: α) αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών

της ευρωπαϊκής οικονομίας, β) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς

της και γ) ενίσχυσης μιας διατηρήσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Αυτές οι τρεις

αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες εκτιμήθηκε ότι θα βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη-

μέλη της να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής

συνοχής.

1.3.1 Στόχοι και κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών της Στρατηγικής, τέθηκαν από την ΕΕ πέντε φιλόδοξοι

στόχοι, για την Απασχόληση, την Καινοτομία, την Εκπαίδευση, την Κοινωνική Συνοχή, και

το Κλίμα/Ενέργεια, προς επίτευξη έως το 2020 (Πίνακας 1.1). Κάθε κράτος-μέλος κλήθηκε να

θεσπίσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Παράλληλα,

συμφωνήθηκαν δέκα Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή της

Στρατηγικής (Πίνακας 1.2), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο

του 2010 και συμπεριλαμβάνουν τους πέντε βασικούς στόχους. Έξι από αυτές αφορούν τις

οικονομικές πολιτικές των Κρατών-Μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερις την

απασχόληση και την κοινωνική πολιτική (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).

Οι στόχοι της Στρατηγικής , είναι άρρηκτα αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι, καθώς για

παράδειγμα, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και τη

μείωση της φτώχειας, η Έρευνα &Ανάπτυξη καθώς και η καινοτομία, αλλά και η

αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν
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θέσεις εργασίας, ενώ η επένδυση σε καθαρότερες τεχνολογίες καταπολεμά την κλιματική

αλλαγή και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Αφορούν στην πρόοδο που η ΕΕ  φιλοδοξεί να πετύχει μέχρι το 2020 σε συγκεκριμένους

τομείς. Αποτελούν κοινούς στόχους της ΕΕ, δηλαδή η επίτευξή τους εξαρτάται από πολιτικές

και μέτρα, που λαμβάνονται συνδυαστικά τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (από την ίδια της

Ευρωπαϊκή Ένωση) όσο και σε εθνικό από τα κράτη – μέλη, αλλά ακόμα και σε

περιφερειακή/τοπική κλίμακα.

Πίνακας 1.3.1

Οι πέντε στόχοι της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» της ΕΕ για το 2020

Τομείς Στόχοι
1 Απασχόληση Απασχόληση για το 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64

ετών
2 Έρευνα και Ανάπτυξη Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ να επενδύεται στην Έρευνα και την

Ανάπτυξη
3 Κλιματική αλλαγή

και ενεργειακή
βιωσιμότητα

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε
σχέση με το 1990

 Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές

 Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
4 Εκπαίδευση  Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του

σχολείου κάτω από 10%
 Ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για

το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών
5 Καταπολέμηση της

φτώχειας και του
κοινωνικού

αποκλεισμού

Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Πηγή: (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010)
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Πίνακας 1.3.2

Δέκα ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξυπνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

1. Εξασφάλιση της ποιότητας και
βιωσιμότητας των δημόσιων
οικονομικών.

7. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής
ανεργίας. Για τις ηλικίες 20-64 ετών το
ποσοστό απασχόλησης να κυμαίνεται από
το 70%, τουλάχιστον στο 75%.

2. Αντιμετώπιση των
μακροοικονομικών ανισορροπιών.

8. Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού
δυναμικού που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση
της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της
δια βίου μάθησης.

3. Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη
του ευρώ.

9. Βελτίωση των επιδόσεων εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και
αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Μείωση της σχολικής
διαρροής από το 15% στο 10%. Για τις
ηλικίες 30-34 ετών αύξηση διπλώματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 31%
τουλάχιστον στο 40%

4. Βελτιστοποίηση της στήριξης για
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,
ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης
και ενεργοποίηση του δυναμικού της
ψηφιακής οικονομίας. Επένδυση 3%
του ΑΕΠ στην έρευνα, ανάπτυξη,
καινοτομία.

10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας. Μείωση κατά
20.000.000 των ανθρώπων σε συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή
μείωση κατά 25% των ανθρώπων που ζουν
κάτω από το όριο φτώχειας.

5. Βελτίωση της αποδοτικότητας στη
χρήση των πόρων και μείωση των
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.
Σε σύγκριση με το 1990, μείωση 20%
(ή 30% σε περίπτωση διεθνούς
συμφωνίας) των εκπομπών αερίου
του Θερμοκηπίου και αύξηση 20%
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και 20% αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης.

6. Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής
βάσης.

Πηγή: (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010)
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Όπως προαναφέρθηκε, από τη φύση της η Στρατηγική αποτελεί ένα οριζόντιο πλαίσιο
αναφοράς για πρωτοβουλίες, δράσεις, έργα και παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Κάθε
κράτος – μέλος της ΕΕ έχει εξειδικεύσει και συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους της
Στρατηγικής σε εθνικούς στόχους, μετρήσιμους, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την πρόοδό
τους. Έτσι και η Ελλάδα προσδιόρισε και ποσοτικοποίησε τους εθνικούς της στόχους, ως προς
τους πέντε στρατηγικούς άξονες της Στρατηγικής, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα 1.3
που ακολουθεί:

Πίνακας 1.3.3

Εθνικοί στόχοι της Ελλάδας ως προς τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Στόχοι Ελλάδας για το
2020

% απασχόλησης (ηλικίες 20-64) 75% 70%
Επενδύσεις σε Ε&Α (%ΑΕΠ) 3% 1,2%1

Μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, ποσοστιαία ως προς
το 1990 20%, (ή – 30%, εάν το

επιτρέψουν οι συνθήκες)

Εκπομπές για το τομείς
εκτός ΣΕΔΕ – 4% (σε σχέση

με τις τιμές του 2005,
Απόφαση 406/2009/ΕΚ)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ως % επί της μικτής τελικής
κατανάλωσης ενέργειας)

20%
20% με βάση το Ν.

851/2010

Ενεργειακή απόδοση – μείωση
κατανάλωσης ενέργειας σε Mtoe*

(*Million tones of oil equivalent)

Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης κατά 20%, που

αντιστοιχεί στη μείωση της
πρωτογενούς ενεργειακής
κατανάλωσης κατά 368

Mtoe

Μείωση κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας κατά

2,85 Mtoe το 2020

Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου (%)

κάτω από 10% 9,7%

Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (%)

Τουλάχιστον 40% των νέων
ηλικίας 30 – 34 ετών 32%

Μείωση αριθμού  ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού

20 εκατομμύρια μείωση κατά 450.000

Πηγή: (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014)

1Ο στόχος αυτός προέκυψε ύστερα από πρόταση της ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο του νέου αναθεωρημένου
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Η επίτευξη του στόχου στηρίζεται σε συγκεκριμένες βασικές
παραδοχές και υποθέσεις που αφορούν τόσο στους πόρους του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας 2014-
2020 που θα δαπανηθούν κατά το 2020 σε σχέση με αυτούς που δαπανήθηκαν το έτος βάσης, όσο και στη
σημαντική αύξηση των ιδιωτικών και των δημοσίων δαπανών Ε&Τ το 2020. Επίσης, σημειώνεται ότι ο στόχος
αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια (όπως άλλωστε ισχύει και για τους άλλους στόχους του πίνακα).
Ειδικότερα, οι πόροι του ΕΔΕΤ θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο
15% περίπου των συνολικών προβλεπόμενων για Ε & Τ το 2020.
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1.3.2 Θεσμικό Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής
H ΣΕ2020 όπως προαναφέρθηκε λειτουργεί ως το πλαίσιο αναφοράς, το οποίο λαμβάνεται

υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό  και

περιφερειακό επίπεδο. Κάθε χώρα της ΕΕ έχει εξειδικεύσει και συγκεκριμενοποιήσει τους

στόχους της στρατηγικής σε εθνικούς στόχους, μετρήσιμους, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την

πρόοδό τους στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, 2010).

Προκειμένου το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μπορούν να

παρακολουθούν με αποτελεσματικότητα το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση

των παραπάνω επέλεξαν να προχωρήσουν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα

διευκόλυναν το έργο τους ακολουθώντας ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο στη βάση του οποίου θα

«λειτουργούν» (Προγραμματισμός – Υλοποίηση - Έλεγχος – Αξιολόγηση - Χρηματοδότηση-

Δημοσιότητα ) τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ- Ταμείο Συνοχής) , το Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους

ιδιαιτερότητες του κάθε ταμείου.

Οι Νομοθετικές πρωτοβουλίες, υπό την μορφή κανονισμών, είχαν ως βάση τους το άρθρο 174

της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το οποίο προβλέπει «…προς

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί

στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη

μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή

πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική

μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά

προβλήματα…» και το άρθρο 175 «… η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με

τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και

Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων

μέσων…». Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν, για το σύνολο των Ταμείων, ταυτόχρονα σχεδόν με το

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 – 2020 το τελευταίο τρίμηνο του 2013, με εξαίρεση

τον κανονισμό που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας το οποίο

εγκρίθηκε ένα χρόνο μετά..
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1.4 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των στόχων της
στρατηγικής
Στην «5η Έκθεση για την οικονομική – κοινωνική και εδαφική συνοχή», της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2010, τέθηκε για πρώτη φορά η αναγκαιότητα περισσότερο

εστιασμένων Πολιτικών Συνοχής, με περιορισμένο αριθμό στόχων και άρρηκτη σχέση με της

στόχους της νεότευκτης τότε ΣΕ2020. Της χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προοίμιο ακόμα

της Έκθεσης, «Τα προγράμματα για το μέλλον θα πρέπει να επικεντρώνονται σε λίγες μόνο

προτεραιότητες, οι οποίες θα συνδέονται στενά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, ώστε η κάθε

προτεραιότητα να λάβει επαρκή χρηματοδότηση για να έχει πραγματικό αντίκτυπο. Οι

προτεραιότητες αυτές θα προσδιοριστούν σε ένα διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών

μελών και των περιφερειών, με βάση μια από κοινού αξιολόγηση των δυνατών και των

αδύναμων σημείων κάθε κράτους μέλους και των περιφερειών του»…… «Η κρίση υπογράμμισε

τη διαρκή ανάγκη για μια πολιτική, η οποία επενδύει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την

ευημερία των πολιτών της και την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Ωστόσο, αυτή

η πολιτική μπορεί να πετύχει μόνο με συντονισμένη δράση που θα εστιάζει σε βασικές

προτεραιότητες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προάγουμε την οικονομική, κοινωνική

και εδαφική συνοχή και την Ευρώπη του 2020». (Hahn & Andor, 2010. Έτσι, η 5η Έκθεση θα

μπορούσε να θεωρηθεί ως το «εναρκτήριο λάκτισμα» του  σχεδιασμού  των νέων Συμφώνων

Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και της προγραμματικής συνάφειας των Συμφώνων αυτών με

την ΣΕ 2020.

1.4.1 Ελληνικό Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-

2020

Τον Μάιο του 2014, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Σύμφωνο Εταιρικής

Σχέσης 2014 – 2020, γνωστό ευρύτερα ως «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης»

2014 – 2020 (στη συνέχεια αναφέρεται ως ΕΣΠΑ 2014 – 2020) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).

Το αναπτυξιακό όραμα του νέου ΕΣΠΑ διατυπώθηκε στο τελικό κείμενο ως στόχευση ««στην

αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και

κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης,

έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και
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γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». (Υπ.

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Αθήνα, Μάιος 2014).

Η αναπτυξιακή στρατηγική που διέπει το ΕΣΠΑ 2014-2020, συνάδει απόλυτα τόσο με τις

ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, όσο και με τα διαλαμβανόμενα στο Κοινό Στρατηγικό

Πλαίσιο (ΚΣΠ), στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τo «Νέο Εθνικό Αναπτυξιακό

Πρότυπο για την Ελλάδα 2021» που υιοθετήθηκε και από το EUROGROUP, τις Ειδικές

Συστάσεις του Συμβουλίου για τη χώρα, καθώς και με τους στόχους για έξυπνη, βιώσιμη και

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της ΣΕ2020. Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που

πραγματοποιούνται εντός και εκτός του πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκεται να

οδηγήσουν σε: αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης, μείωση της

ανεργίας, επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα, αύξηση της

ολικής παραγωγικότητας, μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική

κατανάλωση, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,

προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο

δομημένο περιβάλλον, μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και

άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του κράτους με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων

διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς. Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει

να θεωρούνται -και είναι- συμπληρωματικές των γενικότερων παρεμβάσεων που αποβλέπουν

σε αύξηση του επιπέδου των ετήσιων επενδύσεων στο κλείσιμο του προγράμματος. Πέραν των

ανωτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι στοιχείο της στρατηγικής του νέου ΕΣΠΑ ήταν και η

χρονική κλιμάκωση των προτεραιοτήτων του καθώς και η όσο το δυνατόν έγκαιρη έναρξη των

δράσεων/έργων του. Η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας και η άμβλυνση

των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η οποία οδηγεί όλο και μεγαλύτερα τμήματα του

πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας , αποτέλεσε βασική στρατηγική επιλογή του

σχεδιασμού. Αυτονόητα, κατά την κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ, επιδιώχθηκε η συνεκτικότητα

της στρατηγικής του, με τις στρατηγικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές (εξωτερική

συνάφεια) Η εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής έγινε με βάση τη διαθέσιμη

πληροφόρηση και το βαθμό εξειδίκευσης αυτών των πολιτικών (είτε εθνικών, είτε

ευρωπαϊκών). Η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίαρχα, στη δυνατότητα κάλυψης των

ποσοτικών στόχων της ΣΕ2020, καθώς και την συμβολή του νέου ΕΣΠΑ στην εκπλήρωση των

υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την εφαρμογή του Προγράμματος Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων.
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Αναφορικά με την επίτευξη του στόχου για το ποσοστό δαπανών για Ε&Τ στο ΑΕΠ (0,67%)

θεωρήθηκε ότι θα είναι εφικτή, με σημαντική την συμβολή του νέου ΕΣΠΑ στην επίτευξη του

στόχου αυτού αφού ήδη είχε σημειωθεί ουσιώδης μετατόπιση της πολιτικής για την Έρευνα –

Τεχνολογία &Καινοτομία  στη χώρα και η επικέντρωση της προσπάθειας στην κάλυψη των

αναγκών της παραγωγής σε σχέση με το παρελθόν. Η επίτευξη του στόχου για 1,2% όπως

προτάθηκε να συμπεριληφθεί στο νέο Πρόγραμμα Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, κρίθηκε

πολύ πιο φιλόδοξη και εξαρτήθηκε από την ευρύτερη εθνική προσπάθεια στον τομέα και την

επιβεβαίωση των υποθέσεων και παραδοχών που αφορούν στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Για την δυνατότητα επίτευξης του στόχου για το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64

στο 70%, τέθηκε ως προϋπόθεση, για την επανένταξη στην απασχόληση 1.400.000 ανέργων,

η δημιουργία περίπου 600.000 πρόσθετων θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι ακόμα και την

περίοδο 2000-2008 που κατεγράφησαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης το ποσοστό απασχόλησης

δεν υπερέβη το 62% (υψηλότερη τιμή το 2008). Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

αποτελεί βασικό στόχο του νέου ΕΣΠΑ αλλά η ένταση των προβλημάτων (εκτίναξη της

ανεργίας) ως αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά και οι διαχρονικές διαρθρωτικές αδυναμίες της

ελληνικής οικονομίας στο να δημιουργεί θέσεις εργασίας, καταγράφηκαν ως παράμετροι που

δημιουργούν επιφυλάξεις για την επίτευξη του στόχου. Η επίτευξη του στόχου για την πρόωρη

εγκατάλειψη του σχολείου (9,7%), θεωρήθηκε υλοποιήσιμη ως αποτέλεσμα και των

παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ και της εστίασης του στην αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας

Τεχνικής Εκπαίδευσης όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη διαρροή. Ο στόχος το ποσοστό

του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την τριτοβάθμια

εκπαίδευση να ανέλθει στο 32% (28,9%το 2011) κρίθηκε εφικτός και ως απόρροια των στόχων

του νέου ΕΣΠΑ για την βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διασύνδεση

της με την αγορά εργασίας και του ανοιχτού χαρακτήρα της. Ως ανασταλτικός παράγοντας για

την επίτευξη του στόχου, καταγράφηκε η επίπτωση της κρίσης στο διαθέσιμο εισόδημα

μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Τέλος, πολύ δύσκολη κρίθηκε η επίτευξη του στόχου για

τη μείωση του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού με

δεδομένη τη διαχρονική αύξηση του ποσοστού αυτού που είχε ήδη καταγραφεί από το 2009

και μετά, ως απόρροια της κρίσης και της υπέρμετρης αύξησης της ανεργίας και δη της

μακροχρόνιας ανεργίας. Σε ότι αφορά τους στόχους για την κλιματική αλλαγή (μείωση

κατανάλωσης, μείωση των εκπομπών CO2, αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό

ισοζύγιο) αξιολογήθηκαν ως υλοποιήσιμοι. Αναλυτικότερα, για την μείωση των εκπομπών

αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας τέθηκαν ως προτεραιότητες, η μείωση της συμμετοχής

του τομέα των μεταφορών στις αέριες εκπομπές, η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου,
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και οι παρεμβάσεις του ΕΓΤΑΑ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και αζώτου. Σε ότι

αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, η παροχή κινήτρων μέσω καθεστώτων ενίσχυσης (ΕΤΠΑ,

ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θεωρήθηκε ότι θα συμβάλλει

σημαντικά στην επίτευξη του στόχου. Τέλος, σε ότι αφορά τον στόχο για ποσοστό συμβολής

των ΑΠΕ 20% στην μικτή κατανάλωση ενέργειας κρίθηκε επίσης ότι μπορεί να επιτευχθεί, με

σημαντική συνδρομή του ΕΣΠΑ μέσω της παροχής κινήτρων (ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) όπως

επίσης μέσω του συνδυασμού των παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού/αναβάθμισης των Δικτύων.

1.4.2 Λοιπές Χρηματοδοτικές Δυνατότητες

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά

Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, οι πόροι των οποίων

προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, παρότι  απορροφούν μικρότερο μερίδιο από τον

συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ σε σχέση με τα Εταιρικά Πλαίσια – δεν υπερβαίνουν το

25% -, προωθούν καινοτόμες δράσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της

νεολαίας, του πολιτισμού, της κοινωνικής πολιτικής, των μεταφορών, της ενέργειας, της

καινοτομίας και της έρευνας, της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και πολλών άλλων, στο πλαίσιο

διακρατικών  συνεργασιών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των

κοινωνικών εταίρων τους, δηλαδή στους τομείς που εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους της

ΣΕ2020. Οι θεσμικά κατοχυρωμένες από τον «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

(Ν.3463/2006) και από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ α’ και

β’ βαθμού αντιστοίχως (αδελφοποιήσεις πόλεων, δίκτυα δήμων και περιφερειών, Ευρωπαϊκοί

Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας) συνιστούν στρατηγικά εργαλεία στην κατεύθυνση της

συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εγχείρημα της στρατηγικής.

Προγράμματα διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας
Τα Προγράμματα  διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι τα

εξής:

 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος

 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014 – 2020 – Interreg

V-B MED
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 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean2014 – 2020 – Interreg V-B

Balkan Med

 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med2014 – 2020

 Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014 – 2020

 Αδριατική – Ιόνια Νησιά / EUSAIR

 Βαλκανική – Μεσόγειος

 Interact

 Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020

HORIZON 2020

Το πρόγραμμα HORIZON 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα

και Καινοτομία. Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε

παγκόσμιο επίπεδο. Προτεραιότητα του είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων

σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020

Tο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί στην

ενθάρρυνση 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο

στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις

οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις

αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει μια αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο με τον οποίον

αναπτύσσεται η Ένωση.

CREATIVE EUROPE

Το πρόγραμμα «Creative Europe» στηρίζει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς α. να

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης και β. να

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη

ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή.

ERASMUS+

Το Erasmus+  αποτελεί τη συνένωση επτά υφιστάμενων ήδη προγραμμάτων της ΕΕ στους

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά,

περιλαμβάνεται & ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο

πρόγραμμα, παρέχει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης,
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της κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού· εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και

χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα.

LIFE 2014-2020

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Περιβάλλον. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για

το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.

Οι στόχοι του συντίθενται στα εξής:

 Το πρόγραμμα LIFE λειτουργεί ως καταλύτης

 Το πρόγραμμα προωθεί την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και

κλιματικών στόχων στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών

 Θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατών – μελών

 Αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο με τις προτεραιότητες της ΕΕ: αποδοτικότητα των πόρων,

απώλεια της βιοποικιλότητας και μετριασμός και κλιματική προσαρμογή

Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)είναι ένα

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της

εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν στην πράξη και να

αξιολογηθούν μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι καλύτερες από αυτές να

αξιοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας,

με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του EaSI.

Πρόγραμμα COSME
Το πρόγραμμα COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργεί από το 2014 έως το

2020 με προγραμματισμένο προϋπολογισμό ύψους 2,3 δισ. ευρώ και αποτέλεσμα μόχλευσης

που μπορεί να παράσχει έως και 25 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα COSME αξιοποιεί την επιτυχία

του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το οποίο

συνέβαλε στην κινητοποίηση άνω των 16 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια

ύψους 2,8 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 328 000 ΜΜΕ στην Ευρώπη από το 2007 έως το
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2013. Το COSME στηρίζει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύτερη πρόσβαση των

ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση του επιχειρηματικού

πνεύματος. Το πρόγραμμα COSME θα λειτουργήσει ως μέσο χρηματοδότησης των εγγυήσεων

για τράπεζες, προκειμένου να τις βοηθήσουν να χορηγούν περισσότερα δάνεια και

χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ.

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ)»
Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», μέσα από τα έργα που χρηματοδοτεί, στοχεύει να

καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο πράσινη, προωθώντας καθαρότερους

τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και διευκολύνοντας τη χρήση

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τη ΣΕ2020.

1.5. Συμπεράσματα

Η αδυναμία της στρατηγικής της Λισσαβόνας, στη δεκαετία 2000 – 2010, να προσαρμόσει τις

πολιτικές της και την αποτελεσματικότητα τους στο πλαίσιο ενός ασταθούς και

επιδεινούμενου διεθνούς οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οδήγησε στην ανάγκη

κατάρτισης ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη δεκαετία 2010 – 2020, της

στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Σε σύγκριση με την προηγούμενη, η νέα στρατηγική

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εστίαση στην ισόρροπη - βιώσιμη χωρική

και οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στον έξυπνο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς

χαρακτήρα της, ως μέσο: α) αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της ευρωπαϊκής

οικονομίας, β) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς της και γ)

ενίσχυσης μιας διατηρήσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Η Ελλάδα προσδιόρισε τους

ποσοτικοποιημένους  εθνικούς στόχους, σε αντιστοίχηση των στόχων της στρατηγικής,

προσαρμόζοντας τους στα δεδομένα αλλά και στις ανάγκες της ζοφερής εθνικής

κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας. Ως βασικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την επίτευξη

των στόχων αξιοποιούνται κυρίως τα νέα Εταιρικά Σύμφωνα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Το

Ελληνικό ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καταρτίσθηκε ώστε να υποστηρίζει τους στόχους και τις

προτεραιότητες της νέας στρατηγικής. Παράλληλα με τα Εταιρικά Σύμφωνα, στην

προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, σημαντική είναι και η συμβολή αρκετών Ευρωπαϊκών

Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, ιδιαίτερα για χώρες με περιορισμένους εθνικούς πόρους,

όπως η χώρα μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

2.1 Εισαγωγή
Οι διεθνείς αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας ως προς τη διοίκηση των τοπικών

υποθέσεων, που κατοχύρωσαν ισχυρές και αποτελεσματικές δομές αποκεντρωμένης τοπικής

διακυβέρνησης για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα μας –αν και συνταγματικά

κατοχυρωμένες- αποτελούν ακόμη ζητούμενο. Ωστόσο, από την ίδια την θεσμική και τη

συνταγματική της αποστολή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας,  κλήθηκε να αναλάβει

τον σημαντικότερο ίσως ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΣΕ2020. Στο δεύτερο αυτό

Κεφάλαιο της, επιχειρείται αρχικά μια συνοπτική περιγραφή του θεσμού και ακολουθεί μια

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των οποίων οι ελληνικοί

δήμοι καλούνται να επιτελέσουν τη θεσμική τους αποστολή.

2.2 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο διεθνές και εθνικό περιβάλλον

Η τάση για μεγαλύτερη αποκέντρωση του δημόσιου τομέα, με ανακατανομή των λειτουργιών

του σύγχρονου κράτους ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, πέρα από το έντονο

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, αποτελεί και ένα σημαντικό ζήτημα πολιτικής στις περισσότερες

χώρες του σύγχρονου κόσμου. Παράλληλα, αυτή καθαυτή η αποκέντρωση λειτουργιών και

αρμοδιοτήτων, υποστηρίζεται από τις βασικές αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ (Ινστιτούτο

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2016). Οι αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας αποτελούν

τη βάση της μεταφοράς των περισσότερων θεμάτων δημόσιας πολιτικής σε περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  στις χώρες μέλη του, στο σύνολο του προσωπικού του δημόσιου τομέα,

ποσοστό 60% απασχολείται στην τοπική αυτοδιοίκηση και μόλις το υπόλοιπο 40% στις

κεντρικές κρατικές υπηρεσίες (OECD, 2014). Επίσης όπως προκύπτει από άλλη σχετική

μελέτη του ίδιου οργανισμού, το 70% των δημόσιων επενδύσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ,

αφορά την αυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες κρατικές δομές, ενώ το 30% υλοποιείται από



19

το κεντρικό κράτος (OECD, 2012). Είναι γεγονός ότι τα κράτη με σημαντικά επίπεδα

ανάπτυξης χαρακτηρίζονται και από μεγαλύτερες τάσεις αποκέντρωσης. Στην Ευρώπη μετά

την θέσπιση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας

(Συμβούλιο της Ευρώπης, 1985), στον οποίο η Ελλάδα προσχώρησε τον Ιανουάριο του 1990,

κατοχυρώθηκε η υποχρέωση των κρατών να ενισχύουν και να υποστηρίζουν την πολιτική,

διοικητική και οικονομική αυτονομία των τοπικών αρχών. Ο Χάρτης διακηρύττει ότι οι

δημόσιες υποθέσεις θα πρέπει να ασκούνται κατά προτίμηση από αρχές που είναι εγγύτερα

προς τους πολίτες, ενώ ένα υψηλότερο επίπεδο διοίκησης θεωρείται κατάλληλο μόνο όταν ο

συντονισμός ή η παραχώρηση των αρμοδιοτήτων είναι αδύνατη ή λιγότερο αποτελεσματική

στο αμέσως κατώτερο διοικητικό επίπεδο. Σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις, και παρά τις

σημαντικές τομές που επιχειρήθηκαν με το Ν.3852/2010 (Νόμος Υπ' αριθ 3852 Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης, 2010), οι πολιτικές και διοικητικές δομές του κράτους στην Ελλάδα,

χαρακτηρίζονται ακόμη και σήμερα από έντονο συγκεντρωτισμό. Είναι χαρακτηριστική η

θέση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης,

Φρεντερίκ Βαλιέ στην γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ότι « Η

Ελλάδα είναι το πλέον συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης…» (ΑΠΕ-ΜΠΕ, 2018)

Οι πίνακες που ακολουθούν και περιγράφουν τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις χώρες

– μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτυπώνουν την τεράστια απόσταση που η χώρα μας

οφείλει να καλύψει για την μετάβαση σε μια σύγχρονη αποκεντρωμένη διακυβέρνηση.
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Πίνακας 2.2.1

Έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ

(Χώρες – Μέλη Ε.Ε 2014)

α/α Χώρα Έσοδα Τ.Α. / ΑΕΠ ( % )

1 Σουηδία 17 , 42

2 Φινλανδία 16 , 26

3 Δανία 14 , 96

4 Ιταλία 9 , 18

5 Γαλλία 8 , 38

6 Τσεχία 7 , 99

7 Πολωνία 6 , 99

8 Σλοβενία 5 , 68

9 Γερμανία* 4 , 98

10 Πορτογαλία 4 , 70

11 Ουγγαρία 4 , 54

12 Ισπανία* 4 , 32

13 Ολλανδία 4 , 11

14 Βέλγιο* 3 , 85

15 Ηνωμένο Βασίλειο 3 , 51

16 Αυστρία* 3 , 26

17 Λουξεμβούργο 2 , 36

18 Σλοβακία 2 , 16

19 Ιρλανδία 1 , 93

20 Εσθονία 1 , 81

21 Ελλάδα 1 , 32

Πηγή: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2016 – ΟΟΣΑ, 2016

Σημείωση: (*) Οι συγκεκριμένες χώρες διαθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό

της Ομόσπονδης Οντότητας.
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Πίνακας 2.2.2

Έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ποσοστό στο σύνολο των Κυβερνητικών Εσόδων

(Χώρες – Μέλη Ε.Ε 2014)

α/α Χώρα Έσοδα Τ.Α. / Κυβ. Έσοδα ( % )

1 Σουηδία 34 , 77

2 Φινλανδία 29 , 58

3 Δανία 25 , 88

4 Τσεχία 19 , 69

5 Ιταλία 19 , 03

6 Πολωνία 17 , 99

7 Γαλλία 15 , 64

8 Σλοβενία 12 , 68

9 Γερμανία 11 , 17

10 Ισπανία 11 , 04

11 Πορτογαλία 10 , 52

12 Ουγγαρία 9 , 58

13 Ολλανδία 9 , 35

14 Ηνωμένο Βασίλειο 9 , 14

15 Βέλγιο 7 , 38

16 Αυστρία 6 , 53

17 Ιρλανδία 5 , 62

18 Σλοβακία 5 , 56

19 Λουξενβούργο 5 , 38

20 Εσθονία 4 , 67

21 Ελλάδα 2 , 85

Πηγή: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2016 – ΟΟΣΑ, 2016

Σημείωση: (*) Οι συγκεκριμένες χώρες διαθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό

της Ομόσπονδης Οντότητας.
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Σε ότι αφορά την ΣΕ2020,   είναι προφανές ότι τόσο οι επιμέρους στόχοι όσο και οι βασικές

προτεραιότητες της  αναφέρονται σε θέματα στα οποία εμπλέκονται κατεξοχήν οι ευρωπαϊκές

τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η σημασία της Τοπικής και Περιφερειακής Διακυβέρνησης

για την Στρατηγική, αναδείχθηκε τον Ιούνιο του 2014 από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών

Δήμων και Περιφερειών (CEMR, 2014) και αποτυπώνεται συνοπτικά στον πίνακα 2.2.3 που

ακολουθεί:

Πίνακας 2.2.3

Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση και «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

Στόχοι «Ευρώπη 2020» Η Συνεισφορά των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών

Απασχόληση
Το 75% των ατόμων 20-64 ετών
να έχουν απασχόληση

Αρμοδιότητα των Κρατών -
Μελών υπό τον συντονισμό της
ΕΕ. Άρθρο 5 της Συνθήκης γιο τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ)

 Ηγετικοί φορείς που προωθούν την
οικονομική μεγέθυνση & τη δημιουργία
θέσεων εργασίας

 (σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις) -
ένας μοναδικός ρόλος για την ανάπτυξη της
περιοχής τους

 Οι μεγαλύτεροι εργοδότες με ίδια μέσα
 Πάροχοι υπηρεσιών απασχόλησης: κέντρα

εργασίας
 Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης

επιχειρήσεων (σε συνεργασία μετά Εμπορικά
Επιμελητήρια): εισρέουσες επενδύσεις,
θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων,
αυτοαπασχόληση

 Βασικοί εταίροι για την εφαρμογή σχετικών
προγραμμάτων (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). «Εγγύηση για τη
Νεολαία»)

Έρευνα &Ανάπτυξη (R&D).
Καινοτομία
Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ να
επενδύεται στην Έρευνα &
Ανάπτυξη/ Καινοτομία

Κοινή αρμοδιότητα. Άρθρο Δ
ΣΛΕΕ

 Ηγετικοί φορείς που δημιουργούν
συνεργασίες φέρνοντας κοντά τη βιομηχανία,
τα πανεπιστήμια, και τον δημόσιο τομέα σε
τοπικό επίπεδο

 Εφαρμογή των Στρατηγικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης σε συμφωνία με τα Εθνικά
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων

 Αξιοποίηση των πόρων (Ε.Ε. και εθνικών) για
Έρευνα. Ανάπτυξη και Καινοτομία (R&D&I)

 Ηγετικοί φορείς για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση (e-Government) και την
ηλεκτρονική Ενσωμάτωση (e-lnclusion) σε
τοπικό επίπεδο

 Συλλογή & δημοσίευση τοπικών &
περιφερειακών δεδομένων
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Στόχοι «Ευρώπη 2020» Η Συνεισφορά των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών

Κλιματική Αλλαγή. Ενέργεια
Οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου να είναι 20%
χαμηλότερες από το 1990 (30%
υπό ευνοϊκές συνθήκες). 20% της
ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές.
20% αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης

Κοινή αρμοδιότητα, Άρθρο Δ
ΣΛΕΕ

 Ηγετικοί φορείς στην προσπάθεια στήριξης
της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης (Ατζέντα 21)

 Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση
 Παροχή σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας -

μεταφοράς
 Ηγετικοί φορείς για την πολιτική προστασία

και τη διαχείριση καταστροφών σε τοπικό
επίπεδο

 Παροχή σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη
ενέργεια (Το Σύμφωνο των Δημάρχων)

 Προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής
χαμηλών εκπομπών άνθρακα

 Παροχή σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων
και ύδατος

Εκπαίδευση
Μείωση των ποσοστών σχολικής
διαρροής κάτω από 10%
Τουλάχιστον 40% των ατόμων
ηλικίας 30-34 ετών να έχουν
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Αρμοδιότητα των Κρατών -
Μελών,Άρθρο 6 ΣΛΕΕ

 Παροχή προσχολικής. πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Ηγετικοί φορείς για τον περιορισμό και την
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου

 Βασικοί εταίροι στην εφαρμογή
πρωτοβουλιών δεξιοτήτων της Ε.Ε.. καθώς
και της χώρας

 Βασικοί εταίροι στην προώθηση της
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και της
δια βίου μάθησης

Φτώχεια, Κοινωνικός
Αποκλεισμός
Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια
λιγότερα άτομα να είναι ή να
κινδυνεύουν να γίνουν φτωχοί ή
να αποκλειστούν κοινωνικά

Αρμοδιότητα των Κρατών -
Μελών,Άρθρο 6 ΣΛΕΕ

 Ηγετικοί φορείς στην παροχή περίθαλψης,
κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών
αναψυχής σε παιδιά, ενήλικες και
ηλικιωμένους

 Ηγετικοί φορείς στην παροχή συστημάτων
κοινωνικής ευημερίας / παροχών

 Κύριοι πάροχοι ή εντεταλμένοι για τις
υπηρεσίες δημόσιας μετακίνησης επιβατών

 Βασικοί εταίροι στην παροχή υπηρεσιών
απασχόλησης σε αναζητούντες εργασία, τους
οικονομικά άνεργους, τους μακροχρόνια
άνεργους και άλλες μη προνομιούχες
κοινωνικές ομάδες

Πηγή: (Council of European Municipalities and Regions (CEMR) , 2014)

2.3 Συνοπτική Περιγραφή  του Θεσμού στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος « Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» και «Με νόμο

μπορεί να ανατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων
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που συνιστούν αποστολή του Κράτους». Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον μια δημόσια πολιτική έχει

περιφερειακό πεδίο αναφοράς, αυτή σχεδιάζεται και ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο που

εκπονείται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά εξειδικεύεται και εφαρμόζεται από τις Περιφέρειες.

Επίσης, οι Ο.Τ.Α δεύτερου βαθμού ασκούν της αρμοδιότητες στο σύνολο των πολιτικών

περιφερειακής ανάπτυξης. Αντίστοιχα, οι δημόσιες πολιτικές που στοχεύουν στην τοπική

ανάπτυξη, σχεδιάζονται και ορίζονται νομοθετικά σε κεντρικό επίπεδο, αλλά εξειδικεύονται

και εφαρμόζονται από τους Δήμους.

H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα

«Καλλικράτης»), που αποτελεί Νόμο του ελληνικού κράτους (Νόμος Υπ' αριθ 3852 Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης, 2010) από το 2010 και εφαρμόσθηκε  από το 2011, εμφανίστηκε ως μια

σημαντική τομή στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, καθώς θεμελίωσε για πρώτη φορά την

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δημιούργησε λιγότερους και ισχυρότερους συγκριτικά με το

παρελθόν Δήμους, μετέφερε την άσκηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο

ακολουθώντας τις συνταγματικές αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, περιόρισε σε

σημαντικό βαθμό το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κεντρικού Κράτους, ενώ παράλληλα

εναρμόνισε αρκετές διοικητικές λειτουργίες με τις δομές και την πρακτική που ισχύει σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έθεσε το πλαίσιο για μια μεταρρύθμιση που, ενώ είχε κυρίως τεχνικό

κανονιστικό περιεχόμενο, μπορούσε να κινητοποιήσει βαθύτατα πολιτικές διεργασίες στις

σχέσεις Κράτους – Αυτοδιοίκησης – Πολίτη. Με τη διαμόρφωση μιας νέας, επιχειρησιακά

ικανής και δημοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης δύο βαθμίδων, δημιουργήθηκαν οι

προϋποθέσεις για την αναδιάταξη της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης σε μεγαλύτερη

κλίμακα, συντελώντας τόσο στον οργανωτικό της εξορθολογισμό, όσο και στην

αποσυμφόρησή της από αρμοδιότητες που μπορούν να ασκηθούν αποτελεσματικότερα από

την αυτοδιοίκηση.

Ωστόσο, η ατολμία των κυβερνήσεων που ακολούθησαν στην ουσιαστική εφαρμογή και

στήριξη του «Καλλικράτη» σε συνδυασμό με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυστηρής

δημοσιονομικής προσαρμογής -ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης-, υπονόμευσαν και

περιόρισαν σημαντικά  τις αρχικές προσδοκίες και την προοπτική μιας ριζοσπαστικής

διοικητικής και πολιτικής μεταρρύθμισης. Παράλληλα, η οικονομική κρίση, που έπληξε την

Ελλάδα, δημιούργησε νέες προκλήσεις και προβλήματα, τα οποία κλήθηκε πλέον να

αντιμετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μειούμενα οικονομικά

μέσα και περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, κάτω από ένα ασφυκτικό πολλές φορές
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νομοθετικό πλαίσιο και γενικότερα  μέσα σε δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες.

Τα διαγράμματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν χαρακτηριστικά το ασφυκτικό οικονομικό

περιβάλλον των ελληνικών Δήμων μετά το 2010 (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 2017)

Διάγραμμα 2.3.1

Εξέλιξη επιχορηγήσεων ΚΑΠ των Δήμων (2009 – 2016)

Πηγή: Ε.Ε.Τ.Α.Α , 2017
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Διάγραμμα 2.3.2

Εξέλιξη των υποχρεώσεων των Δήμων (2009 – 2016)

Πηγή: Ε.Ε.Τ.Α.Α , 2017
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Διάγραμμα 2.3.3
Εξέλιξη Δαπανών των Δήμων (2009 – 2016)

Πηγή: (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 2017)

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε η

υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και

με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.)

και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση

με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά

δηλαδή όχι μόνον στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της

υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου

περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και

την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Χ
ΙΛ

ΙΑ
ΔΕ

Σ 
ΕΥ

ΡΩ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ



28

Η θεσμική υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οδήγησε  στην εισαγωγή

μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και

αξιολόγησης  στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.4 Θεσμικές, Οικονομικές και Επιχειρησιακές δυνατότητες και αδυναμίες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όπως προαναφέρθηκε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την διοικητική μεταρρύθμιση του

Καλλικράτη επανασχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτελέσει τον κύριο θεσμό

άσκησης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και αυτή η επιλογή έγινε καθώς

δικαίως θεωρήθηκε, ότι οι τοπικές κοινωνίες και οι εκπρόσωποί τους γνωρίζουν καλύτερα και

με μεγαλύτερη εμβάθυνση τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής τους, καθώς και τις

ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να προταθούν και να υλοποιηθούν με βάση τις

δυνατότητες του κάθε οργανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τη δυναμική και

προοπτική της κάθε περιοχής. Και δημιουργήθηκε η βάση, αλλά και τα πρώτα εργαλεία

προκειμένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοτέλεια, οικονομική

αυτάρκεια και επιχειρησιακή δυνατότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθει στον ρόλο της.

Ωστόσο, για μια σειρά από λόγους στην πράξη η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δεν έχει

πρακτικά ολοκληρωθεί. Η έλλειψη κουλτούρας τοπικής αυτοδιοίκησης, η μικρή συμμετοχή

των πολιτών στις δημόσιες διαδικασίες, οι περιορισμοί, θεσμικοί και οικονομικοί, που

προήλθαν ως απότοκος της κρίσης, η έλλειψη προσωπικού, κυρίως καταρτισμένου και

εξειδικευμένου, αλλά και οι θεσμικές και νομοθετικές ελλείψεις για τη θωράκιση του θεσμού

αποτελούν μια σειρά από λόγους που δεν έχουν επιτρέψει έως σήμερα την ολοκληρωμένη

λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το πνεύμα του Καλλικράτη.

Πιο συγκεκριμένα, σε θεσμικό επίπεδο, οι δήμοι απέκτησαν την αυτοτέλεια τους και τη

δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να δρουν σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες

και προτεραιότητες.  Παρασχέθηκαν εργαλεία, όπως ο Συμπαραστάτης του Δημότη, η

Επιτροπή Διαβούλευσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ψηφιακές πλατφόρμες σχεδιασμένα

και υποστηριζόμενα από την κεντρική διοίκηση, καθώς και άλλα, τα οποία χρησιμοποιούνται

λιγότερο ή περισσότερο σε καθημερινό επίπεδο και σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε

οργανισμού. Ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να εξειδικεύει την

κεντρική Στρατηγική σε τοπικές δράσεις και έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά
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Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ), ή εθνικούς πόρους (ΠΔΕ, Φιλόδημος,

Πράσινο Ταμείο, κλπ.), με μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με το παρελθόν. Στους Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πέρασαν σταδιακά, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία,

αρμοδιότητες του κράτους ή της παλαιάς κρατικής περιφέρειας, με στόχο την καλύτερη

οργάνωση και παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

Όμως, παρά το πλαίσιο που δημιουργήθηκε, η θεσμική ικανότητα και αυτοτέλεια της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, δεν ολοκληρώθηκε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, περιορίστηκε σε σχέση με

τα επίπεδα προ της εφαρμογής του Καλλικράτη.

Έτσι λοιπόν, ενώ μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιότητες, δεν δόθηκε η

δυνατότητα να τις εξειδικεύουν και να τις ολοκληρώσουν σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες,

Μεγάλο ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε και το γεγονός, ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν

συνοδεύτηκε από μεταφορά των αντίστοιχων πόρων και προσωπικού. Ταυτόχρονα μια σειρά

από ελεγκτικούς μηχανισμούς επιβλήθηκαν στην λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το

Ελεγκτικό Συνέδριο, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, οι Αποκεντρωμένες

Διοικήσεις, διαδραματίζουν τον ρόλο του ελεγκτή στην διοικητική και οικονομική λειτουργία

των ΟΤΑ, υπερβαίνοντας συχνά τον ρόλο τους, με αποτέλεσμα να μην περιορίζονται στον

έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων που τους αφορούν, αλλά να προβαίνουν σε ελέγχους

σκοπιμότητας, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά ακόμη και στις αποφάσεις των συλλογικών

οργάνων των ΟΤΑ. Τέλος, ένα ουσιαστικό πρόβλημα, κυρίως για τους ΟΤΑ ά βαθμού,

σχετίζεται με τις διαδικασίες κατάρτισης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων

χρηματοδότησης, με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Σε θεωρητικό επίπεδο ο σχεδιασμός θα

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε οργανισμού και της

περιοχής ευθύνης του, όμως συχνά οι διαβουλεύσεις είναι ανύπαρκτες ή προσχηματικές, με

αποτέλεσμα να σχεδιάζονται προγράμματα και οριζόντιες παρεμβάσεις, που είτε ο ΟΤΑ ά

βαθμού δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά και διοικητικά, ή δεν αποτελούν πραγματική λύση

για τα εξειδικευμένα προβλήματα της επικράτειάς του.

Το θεσμικό πλαίσιο, που έχει διαμορφωθεί, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πρακτικά

εφαρμόζεται, δημιουργεί δυσχέρειες στην οικονομική και επιχειρησιακή δυνατότητα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να καταρτίζουν τους

προϋπολογισμούς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις προτεραιότητές τους. Η ανάλυση

του προϋπολογισμού πραγματοποιείται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό

Πρόγραμμα, ενώ έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν τα τοπικά τέλη και εν γένει την



30

τοπική φορολογία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά και τις δυνατότητες των δημοτών.

Ταυτόχρονα, τους παρέχονται τα εργαλεία για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων μέσα

από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, έπειτα από την υποβολή προτάσεων στις αντίστοιχες

διαχειριστικές αρχές. Τέλος επιχειρείται, έπειτα και από κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Κανονισμός 1303/2013 της Ε.Ε.), η δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου για την σύμπραξη

των ΟΤΑ με ιδιώτες, προκειμένου να συνεργαστούν για την υλοποίηση αναπτυξιακών

παρεμβάσεων.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι μάλλον αντίθετη από το θεσμικό πλαίσιο που έχει αρχικά

διαμορφωθεί. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας (Νόμος 4093/2012) σε μεγάλο

βαθμό προκαθορίζει τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού, αφήνοντας περιορισμένα

περιθώρια για τα Συλλογικά Όργανα που καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, ενώ

και το Ελεγκτικό Συνέδριο θέτει περιορισμούς στο είδος δαπανών που μπορεί να

πραγματοποιήσει ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, η  συμμετοχή των ΟΤΑ

σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτή, καθώς οι

ΟΤΑ δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό ή πόρους προκειμένου να προετοιμαστούν

αρτιότερα για την ένταξή τους, με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ με περισσότερο προσωπικό και

οικονομική δυνατότητα να λαμβάνουν μεγαλύτερος μέρος των χρηματοδοτήσεων, σε σχέση

με τους υπόλοιπους, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες.

Αναφορικά με την διευκόλυνση συνεργασιών και συμπράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με

τον ιδιωτικό τομέα, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε θεσμικό επίπεδο, οι δυνατότητες

είναι πρακτικά περιορισμένες και το θεσμικό πλαίσιο καθιστά πρακτικά αδύνατες ή εξαιρετικά

δύσκολες τέτοιες συνεργασίες.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να σχεδιάζουν το πενταετές

Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα και να το εξειδικεύουν σε Ετήσιο Σχέδιο Δράσης και Τεχνικό

Πρόγραμμα, καθώς και Ετήσια Προγράμματα δράσης των νομικών τους προσώπων.

Ταυτόχρονα μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό έχουν την δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν τα

Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και τα Εθνικά Προγράμματα, ενώ

μόλις αυτά διαμορφωθούν, οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις

χρηματοδοτήσεις για έργα, δράσεις και δομές, Ταυτόχρονα, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών

διακρατικών προγραμμάτων, αλλά και μορφών διακρατικής συνεργασίας (Ευρωπαϊκά δίκτυα,

ΕΟΕΣ, αδελφοποιήσεις, κ.α.), επιτρέπουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει σε

διακρατικές συμπράξεις για την υλοποίηση δράσεων, συνεργασιών και ανταλλαγή

τεχνογνωσίας (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 2015). Τέλος, οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα με το προσωπικό τους
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να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα με αυτεπιστασία ή υπεργολαβίες, καλύπτοντας

προβλήματα και ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά και περιπτώσεις που δεν μπορούν να

χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και τα Εθνικά Προγράμματα.

Παρόλα αυτά και στην περίπτωση της επιχειρησιακής ικανότητας των δήμων η πραγματική

κατάσταση δεν είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Η αναστολή των

προσλήψεων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στις περισσότερες των περιπτώσεων σε

υποστελέχωση των οργανισμών, ενώ το υπηρετούν προσωπικό είναι κυρίως γηρασμένο και

χωρίς την κατάλληλη εξειδίκευση ως προς τις σύγχρονες ανάγκες . Για αυτό τον λόγο πολλοί

ΟΤΑ δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία προκειμένου να εξασφαλίσουν

χρηματοδοτήσεις από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ η υλοποίηση έργων

αυτεπιστασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ταυτόχρονα, χάρη της διαφάνειας των δικαίως

έχουν εισαχθεί διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν μεν το ζητούμενο, αλλά

ταυτόχρονα δημιουργούν και επιπρόσθετη γραφειοκρατία, που απασχολεί σημαντικό τμήμα

του υπάρχοντος προσωπικού. Θα πρέπει να αναφερθεί για ακόμη μια φορά ότι η επιχειρησιακή

δυνατότητα των ΟΤΑ περιορίζεται και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι

προβαίνοντας συχνά σε έλεγχο σκοπιμότητας, περιορίζουν τις δυνατότητες δράσεις των

οργανισμών.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στις

θεωρητικές και πρακτικές πλευρές λειτουργίας των ΟΤΑ, πάρα τα βήματα τα οποία έχουν

γίνει. Απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και θεσμική θωράκιση, τόσο από την πλευράς

της κεντρικής διοίκησης, όσο και από την ίδια την Αυτοδιοίκηση.

2.5 Ο ρόλος των Δήμων στην επίτευξη των εθνικών στόχων της
Στρατηγικής

Η εξειδίκευση της ΣΕ2020 καταρτίζεται σε εθνικό επίπεδο από την κεντρική διοίκηση και τα

όργανά της και κατά δεύτερο λόγο από τις Περιφέρειες της χώρας, κατά τον καταρτισμό των

Τομεακών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η περεταίρω

εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο γίνεται από τους Δήμους. Θεωρητικά, οι Δήμοι αποτελούν ένα

από του κύριους επιχειρησιακούς άξονες επίτευξης των στόχων της στρατηγικής. Αυτό

συμβαίνει για μια σειρά από λόγους, που είναι σύμφυτοι με την λειτουργία των ΟΤΑ και τον

θεσμικό τους ρόλο. Πρώτα από όλα αποτελούν τους σημαντικότερους τελικούς δικαιούχους
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Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τα

προγράμματα αυτά αποτελούν το κύριο μέσον για την επίτευξη των στόχων και οι Δήμοι μέσα

από την επιτυχή και ολοκληρωμένη υλοποίησή τους συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των

στόχων. Επίσης, η εξειδίκευση των έργων και των δράσεων σε τοπικό επίπεδο, που

συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής καταρτίζεται από τους

Δήμους, κυρίως μέσα από την σύνταξη των Επιχειρησιακών και Ετήσιων Προγραμμάτων

τους, ενώ σταδιακά καθίσταται υποχρεωτική και η κατάρτιση και υλοποίηση και άλλων

σχεδίων με ετήσιο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης

ή ενεργειακής αποτύπωσης, που συνάδουν με τους εθνικούς στόχους και τους εξειδικεύουν σε

τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, οι Δήμοι έχουν την δυνατότητα και την υποχρέωση να

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής μέσα από τα έργα, τις δράσεις και τις

συνεργασίες που υλοποιούν είτε με ίδιους πόρους ή μέσα από τη συμμετοχή τους σε τοπικά,

περιφερειακά και διακρατικά δίκτυα και οργανισμούς (Υπουργείο Εσωτερικών, 2014).
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Κεφάλαιο 3ο

3. Η περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής

3.1 Εισαγωγή
Όπως έχει αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι Δήμοι αποτελούν ένα από του κύριους

επιχειρησιακούς άξονες επίτευξης των στόχων της ΣΕ2020. Ωστόσο, ενώ η στοχοθεσία που

έχει τεθεί για κάθε θεματική είναι συγκεκριμένη και αφορά  το σύνολο της ελληνικής

επικράτειας, δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλυθεί επιμέρους σε τοπικό επίπεδο για

πολλούς από τους στόχους, και ειδικότερα όσον αφορά τη συμβολή των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Έτσι, ενώ είναι σχετικά εύκολο να μετρήσει κανείς τη συμβολή ενός δήμου στο στόχο της

«Μείωσης κατανάλωσης πρωτογενούς Ενέργειας» μετρώντας το ενεργειακό του ισοζύγιο,

είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιήσει κανείς τη συμβολή του, σε στόχους όπως το ποσοστό

απασχόλησης στη χωρική εμβέλεια του, ή τη συμβολή του στην εκπαίδευση (μείωση της

πρόωρης εγκατάλειψης, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), δεδομένου ότι οι δήμοι έχουν

υπό την ευθύνη τους κάποιους μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στοχοθεσία. Για

παράδειγμα στην εκπαίδευση η αρμοδιότητα των δήμων εξαντλείται στη λειτουργία και στην

κατασκευή/συντήρηση των κτιρίων που στεγάζουν τις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Από την άλλη πλευρά κάποιες από τις δραστηριότητες των δήμων δεν εξυπηρετούν μόνο τις

θεματικές της ΣΕ2020, αλλά συνολικότερα περισσότερες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα τα

έργα κατασκευών/αναπλάσεων στο αδόμητο και δομημένο περιβάλλον.

Επιπλέον ακόμα και αν είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση κάποιων από τους θεματικούς στόχους

σε επίπεδο λειτουργίας ΟΤΑ Α’ βαθμού η παρακολούθηση επίτευξης αυτών είναι εξαιρετικά

δύσκολη, σε αντίθεση με τη δυνατότητα που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές

στατιστικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν την στοχοθεσία και ανά εξάμηνο δημοσιεύουν

την πορεία εκτέλεσης τους, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την περίπτωση της

Ελλάδας από τα διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2017 (Ευρωπαική Επιτροπή, 2018) βλέπουμε

ότι η Ελλάδα υπολείπεται στο στόχο της απασχόλησης (20-64). Η τιμή του δείκτη είναι  57,7%

έναντι στόχου 70 %. Επίσης υπολείπεται, αν και είναι πολύ κοντά να επιτύχει, στους στόχους

για την έρευνα και Ανάπτυξη (Δαπάνες 1,13% του ΑΕΠ με στόχο 1,2), και της παραγωγής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (15,2% με στόχο 18). Στην μείωση των ανθρώπων που

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αν και προ κρίσης τα πράγματα
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ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει ακόμα (655.000 άτομα με

στόχο τα 450.000). Στους υπόλοιπους στόχους η Ελλάδα έχει πιάσει ή βρίσκεται πολύ κοντά

τους στόχους. Έτσι, στη μείωση των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου η Ελλάδα έχει

επιτύχει μείωση από το 2005 σε ποσοστό 19% σε σχέση με το στόχο 4% . Στη σχολική διαρροή

βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο (10,5% με στόχο <10), ενώ στο στόχο του ποσοστού του

πληθυσμού (35-44) που αποφοιτεί από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση η τιμή είναι 39,9% με στόχο

το 32%.

Ωστόσο, παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που επιχείρησαν να εισαγάγουν την «Διοίκηση με

Στόχους» στους δημόσιους φορείς (Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με

στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.», Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων και άλλες διατάξεις»), ουδέποτε αυτή

εφαρμόστηκε από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση ενιαίων δεδομένων

απόδοσης (εισροές, εκροές, δείκτες). Ειδικότερα μετά το 2010, με την αναστολή τον

προσλήψεων που δημιούργησε τεράστιο ποσοτικό και ποιοτικό στελεχιακό έλλειμμα στους

δήμους, οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν καταστεί πλήρως ανέφικτες, με αποτέλεσμα να είναι

αδύνατη η εφαρμογή Διοίκησης με Στόχους για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των

πραγματικών εκροών και της αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Ειδικότερα για την αποτύπωση και αξιολόγηση των εκροών των δήμων ως προς την ΣΕ2020,

η αξιοποίηση των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ (σε αντιστοιχία των δεικτών σε εθνικό επίπεδο)

είναι αδύνατη, καθώς  τα διαθέσιμα στοιχεία φτάνουν μέχρι το επίπεδο της Περιφέρειας ή της

Περιφερειακής Ενότητας.

Το βασικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας και αυτό  που διαπραγματεύεται το 3ο

Κεφάλαιό της, είναι η παραμετροποίηση δεικτών αξιολόγησης της συμβολής των δήμων
στην επίτευξη των στόχων. Με φορέα αναφοράς τον Δήμο Κομοτηνής, θα εξεταστούν οι

πόροι που διατέθηκαν προς την επίτευξη των θεματικών στόχων της ΣΕ2020 και επιπλέον
θα διερευνηθεί αν οι πόροι αυτοί αναλώθηκαν σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις και

επομένως υπήρξε ρεαλιστική κατανομή τους στη φάση του σχεδιασμού.
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3.2 Μεθοδολογία μέτρησης της  συμβολής των ΟΤΑ  στην στρατηγική
ΕΥΡΩΠΗ 2020

Για τη μέτρηση της συμβολής των ΟΤΑ Α’ βαθμού στη ΣΕ2020 θα πρέπει πρώτα να βρεθεί

ένας αξιόπιστος τρόπος μέτρησης των πόρων (χρηματικών, υλικών, ανθρώπινων) που

δεσμεύει κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού για την επίτευξη των θεματικών της στρατηγικής. Όπως

προαναφέρθηκε δεδομένης της έλλειψης διοίκησης με στόχους, απουσιάζει η δυνατότητα

ιχνηλασιμότητας της χρήσης των πόρων με αξιόπιστο τρόπο. Δεν υπάρχει σύστημα

παρακολούθησης της διάθεσης του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορα καθήκοντα. Το ίδιο

συμβαίνει και για τους υπόλοιπους πόρους του Δήμου. Για την αντιμετώπιση αντίστοιχου

προβλήματος οι Doumpos και Cohen (2014) χρησιμοποίησαν δεδομένα από τα δημόσια

διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία των δήμων. Αντί συγκεκριμμένων εισροών και εκροών

χρησιμοποίησαν τα χρηματικά ποσά που έχουν καταγραφεί στις αντίστοιχες κατηγορίες

εσόδων και εξόδων του λογιστικού συστήματος που τηρούν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού

(Προυπολογισμός – Απολογισμός Έτους), προκειμένου να μετρήσουν την απόδοση των

δήμων. Πρόκειται για τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αποκτηθούν οι εισροές και να

δημιουργηθούν οι διάφορες εκροές και κατ’ επέκταση να μετρηθεί η αποδοτικότητα των ΟΤΑ

Α΄ Βαθμού.

Τα  χρηματικά ποσά του προυπολογισμού και του απολογισμού του εκάστοτε δήμου, βάσει

της υπ’ αριθ. 2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018) απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών παρακολουθούνται σε μηναία βάση και υπόκεινται σε πολλαπλούς ελέγχους (

Ελεγκτικό συνέδριο, Οικονομικό παρατηρητήριο ΟΤΑ, Αποκεντρωμένη διοίκηση). Με βάση

τα παραπαπάνω η αξιοπιστία ττων εγγραφών τους στο λογιστικό σύστημα των Δήμων θα

πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Πέρα από την αξιοπιστία των δεδομένων υπάρχει και διαφάνεια

όσον αφορά τις εγγραφές στο λογιστικό σύστημα του δήμου. Τα τριμηναία στοιχεία εκτέλεσης

του προυπολογισμού και ο ετήσιος απολογισμός δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οικείου

ΟΤΑ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της διάυγειας (www.diavgeia.gov.gr). Τον Μάιο η

ταμειακή υπηρεσία του δήμου υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του προηγούμενου

έτους. Ο Απολογισμός ελέγχεται και από ορκωτό ελεγτή – λογιστή. Το συμβούλιο μέσα σε

προθεσμία δύο μηνών εγκρίνει τον απολογισμό. Επειτα από την έγκρισή του από το δημοτικό

συμβούλιο ο Απολογισμός δημοσιέυεται διαδικτιακά και υποβάλλεται για έλεγχο στο ελεγτικό

συνέδριο και στο παρατηρητήριο  οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (ΔήμοςΝΕΤ, 2018).
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Οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων ακολουθούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ Α’

Βαθμού (Π.Δ. 315/30.12.1999 και Ν. 4270/2014), το οποίο έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο,

ώστε να εξυπηρετείται και η λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

Η ανάλυση για τις ανάγκες της εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέχρι το επίπεδο των

πρωτοβάθμιων λογαριασμών. Έτσι τα Οικονομικά Στοιχεία που θα αξιοποιηθούν

παρουσιάζονται παρακάτω:

Πίνακας 3.2.1

Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Εσόδων Κλαδικού Δημόσιου Λογιστικού για ΟΤΑ Α’
Βαθμού

00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Πίνακας 3.2.2
Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Εξόδων Κλαδικού Δημόσιου Λογιστικού για ΟΤΑ Α’

Βαθμού

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

61 ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ

62 ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ

63 ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ

64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ

66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ

68 ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

73 ΈΡΓΑ

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

82 ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ

85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
91 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αποτυπώνουν

οικονομικά όλες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Δηλαδή η

ποσοτική πρόβλεψη των εσόδων – εξόδων δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη

δραστηριότητα του δήμου σε ετήσια βάση. Τα ποσά αυτά μεταφράζονται σε εκροές ή εισροές
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που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Για παράδειγμα στον κωδικό 03 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, αντιστοιχούν τα ποσά που προσδοκά

ο δήμος να εισπράξει από τους πολίτες και επιχειρήσεις για τις οριζόντιες υπηρεσίες που

προσφέρει (Οδοφωτισμός, καθαριότητα κ.ο.κ.) ενώ στον λογαριασμό 73 ΈΡΓΑ αναφέρεται

το ποσό που θα πρέπει να εκταμιεύσει ο ΟΤΑ Α’ βαθμό για την συντήρηση, την ανάπλαση και

την κατασκευή δημόσιων υποδομών.

Οι λογαριασμοί του δημόσιου λογιστικού για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και οι λογαριασμοί

παρακολούθησης του προϋπολογισμού ταυτίζονται. Οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων

είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και στο λογιστικό

σύστημα παρακολούθησης τους τηρούν, σε επίπεδο τεταρτοβάθμιου λογαριασμού τα

παρακάτω στοιχεία. Στο τέλος του έτους, από τον Απολογισμό εκτέλεσης του

Προϋπολογισμού μπορεί κάποιος να συγκρίνει τα πληρωθέντα ποσά με προβλεφθέντα ποσά

στον Προϋπολογισμό και να εκτιμήσει αν τελικά τα ποσά που δέσμευσε αρχικά, αναλώθηκαν

σε κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες - Λογαριασμούς.

Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής και δεδομένης της υποχρέωσης των δήμων για

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς δεν απαιτείται η εξέταση και των δύο κατηγοριών (έσοδα

– έξοδα) για την παρακολούθηση της δέσμευσης πόρων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Αρκεί η

παρακολούθηση μίας από τις δύο ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και πιο

συγκεκριμένα των εξόδων που η δέσμευση τους δείχνει τη βούληση του ΟΤΑ Α΄ βαθμού να

δεσμεύσει πόρους που θα μετατραπούν σε εκροές.

Επόμενο βήμα είναι να εντοπιστούν από τα προϋπολογισθέντα έξοδα ποια αντιστοιχούν σε

δαπάνες που δημιουργούν εκροές που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής

ΕΥΡΩΠΗ 2020 και αν είναι δυνατό τα έξοδα να αντιστοιχηθούν και στους επιμέρους τομείς

της στρατηγικής. Από την εξέταση των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών που τηρούν οι ΟΤΑ Α΄

βαθμού και την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων είναι εμφανές πως στην παρούσα χρονική

στιγμή μόνο σε κάποιες από τις κατηγορίες εξόδων/λογαριασμών μπορεί να γίνει η ανάλυση

γιατί σε αυτές υπάρχει η δυνατότητα μονοσήμαντου εντοπισμού των εκροών από την ανάλυση

των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών. Σε άλλες, όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία του

προσωπικού, δεν μπορεί η ανάλυση να επιμερίσει το μέρος των δαπανών που αφορούν στην

στρατηγική. Οι σχετικοί κωδικοί περιγράφονται στον πίνακα 3.2.3 που ακολουθεί.
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Πίνακας 3.2.3

Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Εξόδων σχετικών με την Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ

66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

73 ΈΡΓΑ

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Για κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, ανά έτος μπορούμε να ανατρέξουμε

στους αντίστοιχους τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς και να εντοπίσουμε πόσους χρηματικούς

πόρους δέσμευσε (διαμορφωμένος προϋπολογισμός ) και πόσους τελικά χρησιμοποίησε

(πληρωθέντα) ο δήμος για τη δημιουργία εκροών που συμβάλλουν σε κάθε ένα από τους πέντε

τομείς της ΣΕ2020. Για την εξέταση του κατά πόσο έγινε αποδοτική χρήση της δέσμευσης των

πόρων αν τομέα που αφορά στη στρατηγική σε έναν ΟΤΑ θα πρέπει να δούμε τον ορισμό της

απόδοσης που ορίζεται ως ο λόγος της απόδοσης που επιτυγχάνει μία μονάδα προς την ιδανική

απόδοση που θα μπορούσε δυνητικά να επιτύχει (TE Technical efficiency) μέτρηση κατά πόσο

μία μονάδα παράγει τη μέγιστη δυνατή εκροή βάση συγκεκριμένων εισροών.

TE= Αποδοτικότητα ά =
ή ύή ή (3.1)

Στην περίπτωση μας για κάθε κατηγορία εξόδων ή  μπορούμε να ορίσουμε  την απόδοση ως :

TE=ΑποδοτικότηταΟΤΑ Α’ βαθμού =
ί ό ώί ό έ (3.2)

Που σημαίνει ότι αν όλοι οι πόροι που δεσμεύθηκαν για την δημιουργία εκροών συμβάλλουν

σε κάποιους από τους τομείς της  στρατηγικής, τότε έχουμε την απόλυτη επιθυμητή απόδοση,
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ενώ η ανάλωση λιγότερων πόρων ως προς τους δεσμευθέντες, οδηγεί σε υπο-απόδοση και  σε

ενδεχόμενη  αναθεώρηση της κατανομής πόρων.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό μπορούμε για κάθε επιμέρους κατηγορία δαπανών να

ορίσουμε την απόδοση ως :

ό ί όΈ =
έ ί όΈέ / ί όΈ ,

Κατηγορία Εξόδων ∈ 64,66,67,71,73,74 (3.3)

Επιπλέον μπορούμε να ορίσουμε την απόδοση για κάθε έναν από τους επιμέρους τομείς της

στρατηγικής ως:

ό έΈ =
έ έΈέ / έΈ , (3.4)

όπου Τομέας ΣΕ 2020∈ {1Απασχόληση, 2Έρευνα και Ανάπτυξη, 3Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή

βιωσιμότητα, 4Εκπαίδευση, 5Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού}

Τέλος μπορούμε να ορίσουμε τη Συνολική απόδοση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που

ορίζεται ωςή ό Έ =
∑ έ έΈί ό∑ έ / έΈί ό (3.5)

Όπου Κατηγορία Εξόδων∈{64,66,67,71,73,74} και Τομέας ΣΕ 2020 ∈ {1Απασχόληση,

2Έρευνα και Ανάπτυξη, 3Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα, 4Εκπαίδευση,

5Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού}

Επομένως με βάση τα παραπάνω στο τέλος του έτους, από τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης

τους προϋπολογισμού μπορεί κάποιος να συγκρίνει τα πληρωθέντα ποσά για τα έξοδα με τα

αντίστοιχα ποσά που είχαν δεσμευθεί στον προϋπολογισμό  και να εκτιμήσει την απόδοση του

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες εξόδων και τομέων της

στρατηγικής
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3.3 Η αντανάκλαση της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 στον Δήμο
Κομοτηνής

3.3.1 Εισαγωγή
Η παραπάνω μεθοδολογία, θα εφαρμοστεί στην περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη

2011 - 2017. Στη συνέχεια για κάθε ένα έτος που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα (2011-2017)

εξετάζονται οι τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί των εξόδων, στους παρακάτω κωδικούς που

τηρούνται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δήμος :

64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ

66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

73 ΈΡΓΑ

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Από την ανάλυση των στοιχείων (Ποσό Προϋπολογισμού, όπως διαμορφώθηκε ) και
διατέθηκαν (Τελικά πληρωθέντα) θα προκύψει σε ποιο βαθμό ο Δήμος Κομοτηνής

δεσμεύει και αναλώνει πόρους που αφορούν στην ΣΕ2020, συνολικά και σε κάθε έναν από
τους πέντε τομείς της. Έπειτα με βάση τον ορισμό της απόδοσης που δόθηκε με τη

βοήθεια των τύπων 3.2 – 3.5, αυτή υπολογίζεται για κάθε κατηγορία δαπάνης και για
κάθε τομέα της στρατηγικής. Τέλος πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση των

αποτελεσμάτων για όλη την χρονική περίοδο μελέτης.

3.3.2 Ετήσιες αναλύσεις Απόδοσης του Δήμου Κομοτηνής ως προς τους
στόχους της στρατηγικής
Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ. Πίνακα

3.3.1 Διαμορφωμένου Π/Υ – πληρωθέντων  εξάδων που αφορούν σε δαπάνες για τη ΣΕ2020

έτους 2011), όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την στρατηγική, προκύπτει ότι

από τα 46.763.278,28€, διατέθηκαν 19.213.783,10€, ποσοστό 41%. Το ποσό φαίνεται αρκετά

μεγάλο αλλά αν εξετάσει κανείς πιο προσεκτικά την ανάλυση ανά τομέα της στρατηγικής, το

μεγαλύτερο ποσό αφορά τον τομέα της Καταπολέμησης της Φτώχειας & Κοινωνικού

Αποκλεισμού (35%) με το ποσό αυτό να προέρχεται κυρίως από τη δέσμευση πόρων στη
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κατηγορία εξόδων 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΔΩΡΕΕΣ
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Πίνακας 3.3.1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕ2020 ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ % ΕΡΕΥΝΑ &ΑΝΑΠΤΥΞΗ

%
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ % ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ % ΆΛΛΟ %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 4.368.425,00€ - € 0% 5.000,00€ 0% 97.292,00€ 2% 1.240.000,00€ 28% 824.000,00€ 19% 2.202.133,00€ 50%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66) 1.464.200,00€ - € 0% - € 0% - € 0% 15.000,00€ 1% 30.000,00€ 2% 1.446.200,00€ 99%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

19.815.886,00€ - € 0% - € 0% 5.000,00€ 0% 747.000,00€ 4% 15.352.886,00€ 77% 3.711.000,00€ 19%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 25.648.511,00€ - € 0% 5.000,00€ 0% 102.292,00€ 0% 2.002.000,00€ 8% 16.206.886,00€ 63% 7.359.333,00€ 29%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71) 1.784.770,00€ - € 0% - € 0% 15.000,00€ 1% 45.000,00€ 3% 15.000,00€ 1% 1.709.770,00€ 96%

ΈΡΓΑ (73) 19.040.937,28€ 56.350,00€ 0% - € 0% 472.380,00€ 2% 1.477.245,62€ 8% 45.000,00€ 0% 16.989.961,66€ 89%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73) 289.060,00€ 14.000,00€ 5% - € 0% - € 0% 59.000,00€ 20% - € 0% 216.060,00€ 75%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 21.114.767,28€ 70.350,00€ 0% - € 0% 487.380,00€ 2% 1.581.245,62€ 7% 60.000,00€ 0% 18.915.791,66€ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.763.278,28€ 70.350,00€ 0% 5.000,00€ 0% 589.672,00€ 1% 3.583.245,62€ 8% 16.266.886,00€ 35% 26.275.124,66€ 56%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 1.594.633,38€ - € 0% 1.240,04€ 0% 22.555,13€ 1% - € 0% 2.989,54€ 0% 1.567.848,68€ 98%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66) 482.645,03€ - € 0% - € 0% - € 0% 1.214,94€ 0% - € 0% 481.430,09€ 100%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

14.763.878,62€ - € 0% - € 0% - € 0% 602.902,43€ 4% 12.441.572,41€ 84% 1.719.403,79€ 12%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 16.841.157,03€ - € 0% 1.240,04€ 0% 22.555,13€ 0% 604.117,37€ 4% 12.444.561,95€ 74% 3.768.682,56€ 22%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

869.287,78€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 869.287,78€ 100%

ΈΡΓΑ (73) 1.500.338,29€ 8.831,40€ 1% - € 0% - € 0% 785.986,27€ 52% - € 0% 705.520,62€ 47%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

3.000,00€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 3.000,00€ 100%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 2.372.626,07€ 8.831,40€ 0% - € 0% - € 0% 785.986,27€ 33% - € 0% 1.577.808,40€ 67%
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.213.783,10€ 8.831,40€ 0% 1.240,04€ 0% 22.555,13€ 0% 1.390.103,64€ 7% 12.444.561,95€ 65% 5.346.490,96€ 28%

Πίνακας 3.3.2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ

2020"
ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 37% - 25% 23% 0% 0% 1% 71%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66) 33% - - - 8% 0% 3% 33%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

75% - - 0% 81% 81% 81% 46%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 66% - 25% 22% 30% 77% 71% 51%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

49% - - 0% 0% 0% 0% 51%

ΈΡΓΑ (72) 8% 16% - 0% 53% 0% 39% 4%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

1% 0% - - 0% - 0% 1%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 11% 13% - 0% 50% 0% 36% 8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41% 13% 25% 4% 39% 77% 68% 20%
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Η συγκεκριμένη κατηγορία εξόδων αφορά σε δαπάνες για την κρατική επιδοματική -

προνοιακή πολιτική, όπου οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση των επιδομάτων πρόνοιας

αναπηρίας κλπ. στους ωφελούμενους. Επιπλέον σε αυτή την κατηγορία εξόδων προστίθενται

και οι επιχορηγήσεις του Δήμου Κομοτηνής προς τα Νομικά του πρόσωπα, κυρίως προς το

Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (Κ.Ε.Μ.Ε.Α. Δήμου

Κομοτηνής) το οποίο ασκεί σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική πολιτική του δήμου μέσα από τη

λειτουργία κοινωνικών δομών όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα «Κέντρα Απασχόλησης

Ηλικιωμένων», οι παιδικοί σταθμοί κα. Για τους υπόλοιπους τομείς της ΣΕ2020, οι

δεσμευμένοι πόροι είναι σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Για τον στόχο της κλιματικής αλλαγής

το ποσό που δεσμεύθηκε, ανέρχεται στο 1% (589.672,00 € ). Αυτό οφείλεται κυρίως στο

γεγονός ότι κυρίαρχο ρόλο σε έργα και δράσεις του στόχου, έχει αναλάβει η Δημοτική

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ). Σημαντικά ποσά έχουν δεσμευθεί

για την εκπαίδευση (8% του συνολικά διαθέσιμου ποσού ) που κατά κύριο λόγο αφορούν

επενδύσεις στις υποδομές (Συντήρηση και αναβάθμιση των διδακτηρίων) και μεταβιβάσεις

πόρων στις σχολικές επιτροπές για τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτικών μονάδων που

είναι και οι κύριοι τρόποι εμπλοκής του δήμου Κομοτηνής στον τομέα της εκπαίδευσης, μιας

και η εκπαιδευτική πολιτική προσδιορίζεται στην Ελλάδα από την κεντρική κυβέρνηση.

Εξετάζοντας τα ποσά που εν τέλει αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2011 βλέπουμε ότι στο σύνολο τους είναι αρκετά μικρότερες από τα δεσμευμένα ποσά

(19.213.783,10€), ποσοστό 41%, με το μεγαλύτερο ποσό να αφορά τον τομέα της

Καταπολέμησης της Φτώχειας & Κοινωνικού Αποκλεισμού (65%). Για τους τομείς

Απασχόλησης, Έρευνας & ανάπτυξης και Καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής τα ποσά

που διατέθηκαν είναι ελάχιστα. Ενώ στον τομέα της Εκπαίδευσής το ποσό που διατέθηκε

ανέρχεται στο 7% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στο επόμενο διάγραμμα 3.3.1:
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται και αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τον

πίνακα 3.3.2 υπολογισμού επιμέρους  αποδόσεων για το έτος 2011.

Από την παρατήρηση των αποδόσεων, προκύπτει μια  Μέση Απόδοση 41% στο σύνολο των

εξεταζόμενων κωδικών για το έτος 2011 . Αντίθετα η Μέση Απόδοση για τους Τομείς της

στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, είναι αρκετά μεγαλύτερη (68%) που όμως προέρχεται κυρίως

από την απόδοση στους τομείς της Καταπολέμησης της Φτώχειας & Κοινωνικού Αποκλεισμού

(77%) και της Εκπαίδευσης (39%) και λιγότερο στους υπόλοιπους τρεις τομείς (Απασχόληση,

Έρευνα & Ανάπτυξη, Κλιματική αλλαγή).

Εφαρμόζοντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία για την ανάλυση των ίδιων κωδικών στους

Προϋπολογισμούς των ετών 2012 έως και 2017, καθώς και στους αντίστοιχους

Διάγραμμα 3.3.1

Αποτύπωση Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού και Πληρωθέντων 2011
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Απολογιστικούς Πίνακες, προκύπτουν για κάθε έτος αναφοράς, τα αποτελέσματα της

ανάλυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα 3  «Ανάλυση Αποδόσεων Δήμου Κομοτηνής

για τα έτη 2012 – 2017» της παρούσας.

3.3.3 Αξιολόγηση της Απόδοσης του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 2011
-2017

Αφού πραγματοποιήθηκε η ανάλυση ανά έτος για τις επιμέρους αποδόσεις των κατηγοριών

εξόδων για κάθε ένα από τα προς εξέταση έτη, ακολουθεί η συνολική ανάλυση της απόδοσης

για τις επιμέρους αποδόσεις για την περίοδο 2011-2017.

Από τη διαχρονική εξέλιξη των ποσών που διαθέτει και αναλώνει ο Δήμος για τους τομείς της

στρατηγικής, όπως φαίνεται και στα διαγράμματα 3.3.2 που ακολουθούν προκύπτει ότι και

στην περίπτωση των δεσμευμένων ποσών υπάρχει μια πτωτική τάση έπειτα από την κορύφωση

που παρατηρείται στο έτος 2012 με σχεδόν 30.000.000€ δεσμευμένα, που δείχνει να

σταθεροποιείται λίγο πάνω από τα 17.000.000€. Αυτό οφείλεται κυρίως στην προσαρμογή της

οικονομικής πολιτικής του δήμου Κομοτηνής στα νέα δεδομένα έπειτα από την κρίση, όπου ο

περιορισμός των εσόδων οδηγεί τους δήμους σε πιο συνετές χρηματοοικονομικές πολιτικές.

Σε ότι αφορά τους αναλισκόμενους πόρους (πληρωθέντα ποσά) υπάρχει μια σχετική ισορροπία

σε όλα τα έτη αναφοράς, από 12.000.000 έως 14.000.000€, πλην του έτους 2012 (όπου

παρατηρείται η μέγιστη τιμή, 16.000.000€).

Η μείωση των δεσμευμένων πόρων και η σχετική σταθερότητα με ανοδική πορεία των πόρων

που αναλώθηκαν αποδεικνύει ότι η απόδοση του δήμου Κομοτηνής στην μετατροπή

δεσμευμένων πόρων σε εκροές που υποστηρίζουν την ΣΕ 2020 έχει αυξηθεί, αλλά αυτό που

συμβαίνει είναι ότι αυξάνεται η αποδοτικότητα του δήμου, χωρίς όμως να αυξάνεται η

αποτελεσματικότητα μιας και οι τελικά ποσά που αναλώθηκαν παραμένουν σταθερά.
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Διάγραμμα 3.3.2 - Σύνολο πληρωμών για τα έτη 2011 - 2017
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ (Π) - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (Δ) ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2011 - 2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ (Δ) - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (Π) ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2011 - 2017)
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Και η ανάλυση των επιμέρους τομέων όσον αφορά τη χρηματοδότηση ακολουθεί την ίδια

λογική, κυρίως στις κατηγορίες Εκπαίδευση και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κοινωνικού

Αποκλεισμού που εμφανίζουν και το μεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης. Για τις κατηγορίες

Απασχόληση, Κλιματική Αλλαγή και Έρευνα και Ανάπτυξη, η χρηματοδότηση φαίνεται να

ακολουθεί τους κύκλους χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι

περισσότερες παρεμβάσεις σε αυτές τις κατηγορίες αφορούν παρεμβάσεις που ο δήμος

υλοποιεί με χρηματοδότηση από τα προγράμματα αυτά.

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση των τομέων της στρατηγικής για τις οποίες κάθε έτος δεσμεύει

πόρους ο δήμος Κομοτηνής, ο τομέας της Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικού

Αποκλεισμού είναι ο τομέας που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και καταλαμβάνει το κατά μέσο

όρο το 41% των δεσμευμένων δαπανών και το 62% των δαπανών που αναλώθηκαν.

Οι επόμενοι τομείς που ακολουθούν είναι η εκπαίδευση και η κλιματική αλλαγή με μέσο όρο

7% έκαστος για τα δεσμευμένα ποσά και 8% και 6% αντίστοιχα για τα πληρωθέντα ποσά.

Όσον αφορά την εκπαίδευση βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση από 9% το 2012 σε 5% το 2017

στα δεσμευμένα ποσά (ενδεικτικό της μείωσης της επιχορήγησης από την κεντρική

κυβέρνηση), ενώ στα πληρωθέντα ποσά υπάρχει μια σταθερότητα, καθώς ο δήμος καλύπτει

τις κρατικές μειώσεις με αύξηση της δικής του συμμετοχής στον τομέα αυτό. Στον Τομέα της

Κλιματικής Αλλαγής βλέπουμε μεγάλη διακύμανση στις τιμές, με τις μικρότερες τιμές να

παρατηρούνται στα έτη 2011-2012 και 2016-2018, ενώ οι μεγαλύτερες τα έτη 2013-2015.

Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που αφορούν στον τομέα αυτό είναι  έργα και δράσεις, που

λόγω της κλίμακας τους συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι λογικό η

χρηματοδότηση τους να ακολουθεί τον κύκλο χρηματοδοτήσεων των προγραμμάτων, όπως

συνέβη στην περίπτωση μας με τον χρηματοδοτικό κύκλο της περιόδου 2007-2014.

Τέλος για τους θεματικούς στόχους Απασχόληση και Έρευνα & Ανάπτυξη, οι πόροι που

διατίθενται υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες και περιορίζονται,

όσον αφορά στην Απασχόληση σε κάποια συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και στη συντήρηση αγροτικών υποδομών για τη στήριξη

της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ενώ για τον στόχο Έρευνα & Ανάπτυξη οι πόροι

αφορούν στη συμμέτοχή του δήμου σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα χωρίς

όμως ιδιαίτερες απορροφήσεις.

Όσον αφορά την απόδοση του δήμου Κομοτηνής  με βάση τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε

στην προηγούμενη ενότητα, υπολογίστηκαν όλες οι αποδόσεις , ανά κατηγορία εξόδων, ανά
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τομέα της στρατηγικής και ανά έτος αναφοράς. Τα συνολικά αποτελέσματα παρατίθενται στον

παρακάτω Πίνακες 3.3.3.

Πίνακας 3.3.3
Συνολική απόδοση θεματικών στόχων στρατηγικής ανά κατηγορία Εξόδων στο Δ.

Κομοτηνής (έτη αναφοράς 2011 – 2017)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

41% 39% 40% 50% 66% 60% 63% 51% 66% 39% 0,11

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 13% 36% 85% 26% 22% 25% 59% 38% 85% 13% 0,24

ΕΡΕΥΝΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

25% 4% 14% 66% - - 0% 22% 66% 0% 0,24

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 4% 11% 46% 52% 51% 56% 32% 36% 56% 4% 0,20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 39% 41% 41% 62% 74% 85% 90% 62% 90% 39% 0,20

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

77% 73% 62% 85% 93% 74% 80% 78% 93% 62% 0,09

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
"ΕΥΡΩΠΗ 2020"

68% 56% 56% 73% 79% 73% 80% 69% 80% 56% 0,09

ΆΛΛΟ 20% 20% 30% 31% 52% 36% 29% 31% 52% 20% 0,10
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Διάγραμμα 3.3.3 –Συνολική απόδοση Τομέων Στρατηγικής «Ευρώπη  2020»
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Από την εξέταση των αποτελεσμάτων παρατηρεί κανείς ότι η συνολική απόδοση των

θεματικών είναι μεγαλύτερη από τη συνολική απόδοση του δήμου για όλα τα έτη

αναφοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί στην κατηγορία εξόδων 67 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ –

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ» που ποσοτικά είναι η μεγαλύτερη

κατηγορία εξόδων οι αποδόσεις είναι αρκετά μεγάλες με μέσο όρο για την περίοδο

παρατήρησης 85%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων της κατηγορίας Τακτικά Έξοδα

(6) οι αποδόσεις δεν είναι τόσο ικανοποιητικές και είναι κατά μέσο όρο 37% για τα

Λοιπά Γενικά έξοδα (64) και 50 % για τις Δαπάνες Προμήθειας Αναλώσιμων (66), με

μοναδική χρονιά να ξεχωρίζει σε αυτή την κατηγορία το 2015 με απόδοση 94%.

Χαμηλότερες είναι οι αποδόσεις βλέπουμε στην κατηγορία Επενδύσεις (7), όπου οι

μέσοι όροι είναι 25% για την κατηγορία Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και

Προμήθειες Παγίων (71), 33% για την κατηγορία Έργα (73) και μόλις 21% για την

κατηγορία Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες (74). Για τις

περιόδους 2011-2012 και 2016-2017 οι αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες  είναι ακόμα

χειρότερες , ενώ για την περίοδο 2013-2015 οι αποδόσεις είναι αρκετά καλύτερες. Η

διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η χρονική περίοδος 2013-2015 αποτελεί

για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 την πιο κρίσιμη υποπερίοδο όπου

υλοποιείται ο σχεδιασμός των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

από τα οποία αντλεί ο Δήμος Κομοτηνής πόρους για να υλοποιήσει τις μεγαλύτερες

επενδύσεις του, δεδομένης της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από τον

κρατικό προϋπολογισμό και την σχεδόν αδύνατη πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω

δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται αν κοιτάξει

κανείς τις μέγιστες και ελάχιστες αποδόσεις , όπου η μέγιστη απόδοση για τις

επενδύσεις παρατηρείται το 2014 με 50% και η ελάχιστη το 2016, έπειτα από τη λήξη

της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, με απόδοση μόλις 11%. Επίσης

χαρακτηριστική είναι η κατηγορία Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και Προμήθειες

παγίων (71), όπου μόνο στα έτη 2012-2014 έχουμε δαπάνες.

Σημαντική επίσης είναι η υπο-απόδοση στην κατηγορία Μελέτες Έρευνες

Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες (74), όπου πέρα από τις αποδόσεις 75%

και 72% τα έτη 2013, 2014 (σε μικρά αναλωθέντα ποσά) δεν υπάρχουν άλλοι

αναλωθέντες πόροι. Η κατηγορία αυτή επηρεάζει και τις υπόλοιπες κατηγορίες γιατί

μέσω των μελετών (ώριμων έργων) υπάρχει η δυνατότητα για το δήμο να τεκμηριώσει
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και να  διεκδικήσει επιπλέον πόρους είτε από εθνικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές.

Ως προς την έλλειψη μελετών, σημαντικό ρόλο παίζει και η νομοθεσία που διέπει την

ανάθεση έργων και μελετών στους δημόσιους φορείς. Οι διαδικασίες δημοπράτησης

και ανάθεσης είναι χρονοβόρες και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να

ολοκληρωθούν εντός του ίδιου έτους για το οποίο προκηρύσσονται. Επιπλέον λόγων

των υψηλών εκπτώσεων στα δημόσια έργα (στην περίπτωση του δήμου Κομοτηνής η

πλειοψηφία των έργων ανατίθεται σε μειοδότες με εκπτώσεις άνω του 50% της αρχικής

προϋπολογισθείσας αξίας) και της προαναφερθείσας υστέρησης στις διαδικασίες

ανάθεσης δεν είναι δυνατόν τα ποσά των εκπτώσεων από τους διαγωνισμούς να

επαναδιατεθούν εντός του ίδιου έτους, γεγονός δυσμενές για την απόδοση των αρχικά

δεσμευμένων πόρων.

Εξετάζοντας κανείς τις αποδόσεις ανά τομέα της ΣΕ2020 (βλ. διάγραμμα 3.3.3)

παρατηρεί ότι στον τομέα της απασχόλησης όταν αναλώνονται πόροι αυτό γίνεται με

μεγάλες σχετικά αποδόσεις, αλλά συνήθως αυτές οι αποδόσεις αφορούν σε πολύ μικρά

ποσά που αναλώνονται. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν σε τακτικά έξοδα και

κυρίως υπηρεσίες συμβούλων για την υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο

πλαίσιο κάποιου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο.

Όσον αφορά τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης και εδώ οι αποδόσεις για τα

περισσότερα έτη είναι πολύ χαμηλές. Ελάχιστα ποσά διατίθενται για έρευνα και τα

περισσότερα από αυτά αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα ή κάποιες αναπτυξιακές

μελέτες. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2014, με σημαντική απόδοση που έφτασε σχεδόν

το 70%.

Για την κλιματική αλλαγή όπως παρατηρούμε και στο σχετικό γράφημα βλέπουμε ότι

η απόδοση μεγιστοποιείται στην περίοδο 2012-2015 με τα έτη 2014-2015 να έχουν τις

καλύτερες επιδόσεις. Οι χρονιές αυτές όπως προαναφέρθηκε αφορούν σε χρονιές

υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, από τα οποία

χρηματοδοτήθηκαν, κυρίως επενδύσεις και προμήθειες σε έργα που αφορούσαν

ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων ή εξοπλισμού και κυρίως αναβαθμίσεις στον τομέα

της ύδρευσης, δηλαδή στις περισσότερο ενεργοβόρες δραστηριότητες του δήμου. Για

αυτό το λόγο βλέπουμε την απόδοση να πέφτει κατά τα έτη 2016-2017, που αποτελούν

ουσιαστικά μεταβατική περίοδο σε ότι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
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Στον τομέα της Εκπαίδευσης η απόδοση όπως βλέπουμε για όλες τις κατηγορίες

εξόδων ακολουθεί αυξητική πορεία στο πέρας του χρόνου και βλέπουμε τις αποδόσεις

από το 40% το 2011 να φτάνουν κοντά στο 90% το 2017. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα

από τις χρηματοδοτήσεις που έχει αποσπάσει από συγχρηματοδοτούμενα

προγράμματα και συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της ετήσιας αύξησης των επιχορηγήσεων

από το δήμο προς τις σχολικές επιτροπές, παράλληλα με τη μείωση της κρατικής

χρηματοδότησης στα ίδια έτη αναφοράς.

Στον τομέα της Καταπολέμησης Φτώχειας & Κοινωνικού Αποκλεισμού έχουμε τις

μεγαλύτερες αποδόσεις που όπως βλέπουμε διαχρονικά αυξάνονται. Η συνεχής

αύξηση της απόδοσης οφείλεται στην βελτίωση, μέσω εφαρμογής νέων τεχνολογιών,

του συστήματος εντοπισμού των ατόμων που δικαιούνται προνοιακό επίδομα και από

την αύξηση του ποσού που διαθέτει ο δήμος από ίδιους πόρους στην κατηγορία αυτή

των δημοτών.  Εξετάζοντας κανείς την πορεία της απόδοσης σε αυτό τον τομέα όσον

αφορά την κατηγορία Επενδύσεις βλέπει χαμηλότερη σαφώς απόδοση που  πλησιάζει

τις αποδόσεις των υπόλοιπων τομέων σε αυτή την κατηγορία δαπανών, με δαπάνες να

πραγματοποιούνται κυρίως μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Τέλος βλέποντας κανείς την απόδοση των υπολοίπων δραστηριοτήτων του δήμου,

βλέπει ότι η απόδοση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τους τομείς της

απασχόλησης και Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ υπολείπεται των τομέων της

Κλιματικής αλλαγής , Εκπαίδευσης και Καταπολέμησης Φτώχειας & Κοινωνικού

αποκλεισμού. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι στόχοι των  τομέων αυτών της

στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 συμπίπτουν με τους στόχους της διοίκησης του δήμου.

Άλλωστε λόγω της κρίσης, οι περισσότεροι δήμοι επέδειξαν ιδιαίτερο  ενδιαφέρον

στην διαχείριση της και ειδικότερα στην κοινωνική της διάσταση. Επιπλέον η

εκπαίδευση πάντοτε στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί υψηλή προτεραιότητα ενώ οι

επενδύσεις σε έργα «Κλιματικής Αλλαγής» πέρα από τις θετικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις, επιφέρουν και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, λόγω εξοικονόμησης

ενέργειας, συνεπώς αποτελούν προτεραιότητα. Επιπλέον η αυξημένη απόδοση σε

αυτούς τους τομείς εξηγείται μερικώς και από το γεγονός ότι η χρηματοδότηση

παρέχεται κυρίως από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με πιο αυστηρά

συστήματα διοίκησης, όπου καθυστερήσεις και αστοχίες επιφέρουν δημοσιονομικές

διορθώσεις, γεγονός που πιέζει τον δικαιούχο φορέα ως προς τις σχετικές

απορροφήσεις.
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3.4 Συμπεράσματα - Προτάσεις

Από την ανάλυση και την ερμηνεία όσων προεκτέθηκαν, προκύπτουν οι παρακάτω

διαπιστώσεις:

 Η ανάγκη για μια  νέα ευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική, με

σημαντική και ουσιαστική εστίαση στην ισόρροπη - βιώσιμη χωρική και

οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στον έξυπνο, βιώσιμο και χωρίς

αποκλεισμούς χαρακτήρα της, οδήγησε στην κατάρτιση της

στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020. Εντάσσοντας τη στρατηγική στο πλαίσιο

της Πολιτικής Συνοχής , η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε στα κράτη – μέλη

μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων

της.

 Παρόλο που η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή

Ένωση ως προς την εκχώρηση πόρων και αρμοδιοτήτων στην

Αυτοδιοίκηση, στην θεσμική αποστολή των ελληνικών δήμων,

περιλαμβάνονται αρμοδιότητες σχετικές με όλους τους θεματικούς

στόχους της  στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020. Το εύρος των αρμοδιοτήτων

διαφοροποιείται σημαντικά ανά θεματικό στόχο, με αποτέλεσμα να

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ως προς το βαθμό συμβολής στην

επίτευξη των στόχων από τους δήμους.

 Καθώς δεν υφίσταται κανένα οριζόντιο μοντέλο ποσοτικοποίησης των

επιπτώσεων των τοπικών πολιτικών στην στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020, η

απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης της περίπτωσης του Δήμου

Κομοτηνής με την μέθοδο μέτρησης της απόδοσης των δεσμευμένων

πόρων, στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, οδήγησε σε

μετρήσιμα αποτελέσματα.

 Ειδικότερα από την εξέταση του στοιχείων για την συμβολή του Δήμου

Κομοτηνής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, προκύπτει ότι

αν και ο δήμος σύμφωνα με την αποστολή του είναι υπεύθυνος για όλους

τους τομείς, δεν έχει εν τέλει την ίδια παρέμβαση σε όλους τους τομείς.
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Ωστόσο, πέρα από την παρατήρηση της δεύτερης παραγράφου ως προς

το εύρος των αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής

παρατηρείται ότι, τόσο ο βαθμός συμβολής όσο και η απόδοση σε κάθε

στόχο της στρατηγικής, εξαρτάται ευθέως και με το κατά πόσο η

θεματική του στόχου ταυτίζεται με τις ανάγκες και τις στρατηγικές

προτεραιότητες του δήμου.

 Καθώς η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι από τις

φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης, με ακόμη φτωχότερη την

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (ΠΑΜΘ, 2014), η Καταπολέμηση της

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (πέμπτου θεματικού

στόχου της στρατηγικής), αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα για τον

Δήμο Κομοτηνής. Όπως αποτυπώνεται και ποσοτικοποιημένα στα

στοιχεία της έρευνας, η απόδοση στον συγκεκριμένο στόχο είναι πολύ

υψηλή. Αυτό οφείλεται επιπρόσθετα, τόσο στις αυξημένες αρμοδιότητες

των ΟΤΑ στον κοινωνικό τομέα, όσο και στις αυξημένες

χρηματοδοτήσεις (κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ). Σημαντικές επιδόσεις

εμφανίζονται στις θεματικές της Εκπαίδευσης και της Κλιματικής

Αλλαγής, που αποτελούν προτεραιότητες για τον δήμο, καθώς οι

σχετικές δημοτικές υποδομές είναι πεπαλαιωμένες και ενεργοβόρες και

χρήζουν είτε συντήρησης είτε αντικατάστασης και παράλληλα

υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι. Στον αντίποδα των παραπάνω,

στις θεματικές της Απασχόλησης και της Έρευνας & Ανάπτυξης, οι

αποδόσεις και επομένως οι σχετικές εκροές είναι ασήμαντες, καθώς το

εθνικό θεσμικό πλαίσιο έχει αναθέσει στους δήμους χαμηλό βαθμό

αρμοδιοτήτων στους τομείς αυτούς, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο και

επομένως οι αντικειμενικές δυνατότητες παρέμβασης είναι

περιορισμένες.

 Η συνολική μέση απόδοση για τους θεματικούς στόχους της

στρατηγικής (69%) είναι αρκετά υψηλότερη από την μέση απόδοση

(51%) του συνόλου των κωδικών του Προϋπολογισμού που επιλέχθηκαν

ως δείγμα για τις ανάγκες της μελέτης, ως αποτέλεσμα, αφενός της

μεγαλύτερης στόχευσης των δράσεων της στρατηγικής, αφετέρου του

καλύτερου σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης των δράσεων

αυτών λόγω και της συγχρηματοδότησης της μεγάλης πλειοψηφίας τους.
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Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, είναι προφανής η αναγκαιότητα διεύρυνσης του

πλαισίου αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς τους φορείς της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, με παράλληλη διασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και

οικονομικών πόρων, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή της σε πρωτοβουλίες

αντίστοιχες με την Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα

ακολουθήσουν στην ερχόμενη δεκαετία.

Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμοστεί και από τους ελληνικούς ΟΤΑ η προβλεπόμενη

και νομοθετικά (Ν. 4369/2016 και Ν.3230/2004) «Διοίκηση μέσω Στόχων». Με την

εφαρμογή της, πέρα από τα αποτελέσματα της ως προς τη διαφάνεια, τη νομιμότητα,

την καλή διακυβέρνηση και την αξιοκρατία , θα αναπτυχθούν συστήματα και δείκτες

μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση

της υλοποίησης της στοχοθεσίας σε στρατηγικούς τομείς των τοπικών πολιτικών, όπως

είναι οι τομείς της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020. Η προστιθέμενη αξία αυτής της

μετάβασης, καθίσταται προφανής και με βάση τα παραδοτέα της παρούσας, καθώς και

μόνο από ένα  απλό ακαδημαϊκό εγχείρημα, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής εργασίας,

προέκυψαν μετρήσιμα αποτελέσματα ικανά να οδηγήσουν σε συμπεράσματα

αξιολόγησης της απόδοσης των εφαρμοσμένων πολιτικών στο Δήμο Κομοτηνής.
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Ένωσης. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (2013). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
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ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ. (2013). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
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5. Παραρτήματα

Παράτημα 1 Πίνακες διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν σε δαπάνες για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για έτη 2011-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ

&ΑΝΑΠΤΥΞΗ    %
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ      % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      %
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ (64) 4.368.425,00€ - € 0% 5.000,00€ 0% 97.292,00€ 2% 1.240.000,00€ 28% 824.000,00€ 19% 2.202.133,00€ 50%
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.464.200,00€ - € 0% - € 0% - € 0% 15.000,00€ 1% 30.000,00€ 2% 1.446.200,00€ 99%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

19.815.886,00€ - € 0% - € 0% 5.000,00€ 0% 747.000,00€ 4% 15.352.886,00€ 77% 3.711.000,00€ 19%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(6) 25.648.511,00€ - € 0% 5.000,00€ 0% 102.292,00€ 0% 2.002.000,00€ 8% 16.206.886,00€ 63% 7.359.333,00€ 29%
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ (71)

1.784.770,00€ - € 0% - € 0% 15.000,00€ 1% 45.000,00€ 3% 15.000,00€ 1% 1.709.770,00€ 96%

ΈΡΓΑ (73) 19.040.937,28€ 56.350,00€ 0% - € 0% 472.380,00€ 2% 1.477.245,62€ 8% 45.000,00€ 0% 16.989.961,66€ 89%
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ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(73)

289.060,00€ 14.000,00€ 5% - € 0% - € 0% 59.000,00€ 20% - € 0% 216.060,00€ 75%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 21.114.767,28€ 70.350,00€ 0% - € 0% 487.380,00€ 2% 1.581.245,62€ 7% 60.000,00€ 0% 18.915.791,66€ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.763.278,28€ 70.350,00€ 0% 5.000,00€ 0% 589.672,00€ 1% 3.583.245,62€ 8% 16.266.886,00€ 35% 26.275.124,66€ 56%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ (64)

1.594.633,38€ - € 0% 1.240,04€ 0% 22.555,13€ 1% - € 0% 2.989,54€ 0% 1.567.848,68€ 98%

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

482.645,03€ - € 0% - € 0% - € 0% 1.214,94€ 0% - € 0% 481.430,09€ 100%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

14.763.878,62€ - € 0% - € 0% - € 0% 602.902,43€ 4% 12.441.572,41€ 84% 1.719.403,79€ 12%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(6)

16.841.157,03€ - € 0% 1.240,04€ 0% 22.555,13€ 0% 604.117,37€ 4% 12.444.561,95€ 74% 3.768.682,56€ 22%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ (71)

869.287,78€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 869.287,78€ 100%

ΈΡΓΑ (73) 1.500.338,29€ 8.831,40€ 1% - € 0% - € 0% 785.986,27€ 52% - € 0% 705.520,62€ 47%
ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(73)

3.000,00€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 3.000,00€ 100%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 2.372.626,07€ 8.831,40€ 0% - € 0% - € 0% 785.986,27€ 33% - € 0% 1.577.808,40€ 67%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.213.783,10€ 8.831,40€ 0% 1.240,04€ 0% 22.555,13€ 0% 1.390.103,64€ 7% 12.444.561,95€ 65% 5.346.490,96€ 28%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ

&ΑΝΑΠΤΥΞΗ    %
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ      % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      %

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 5.165.000,00€ 7.000,00€ 0% 47.050,00€ 1% 170.000,00€ 3% 1.320.000,00€ 26% 969.000,00€ 19% 2.651.950,00€ 51%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.772.610,00€ - € 0% - € 0% - € 0% 5.000,00€ 0% 3.000,00€ 0% 1.764.610,00€ 100%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

20.831.000,00€ - € 0% - € 0% - € 0% 645.000,00€ 3% 18.204.300,00€ 87% 1.981.700,00€ 10%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 27.768.610,00€ 7.000,00€ 0% 47.050,00€ 0% 170.000,00€ 1% 1.970.000,00€ 7% 19.176.300,00€ 69% 6.398.260,00€ 23%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

1.623.969,00€ - € 0% - € 0% 25.000,00€ 2% 322.900,00€ 20% 52.000,00€ 3% 1.224.069,00€ 75%

ΈΡΓΑ (73) 23.747.250,00€ 152.000,00€ 1% - € 0% 5.588.509,38€ 24% 1.191.000,00€ 5% 490.300,00€ 2% 17.008.350,00€ 72%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

647.990,00€ 89.079,28€ 14% - € 0% 14,83€ 0% 334.653,00€ 52% 160.319,71€ 25% 415.990,00€ 64%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 26.019.209,00€ 241.079,28€ 1% - € 0% 5.613.524,21€ 22% 1.848.553,00€ 7% 702.619,71€ 3% 18.648.409,00€ 72%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
53.787.819,00€ 248.079,28€ 0% 47.050,00€ 0% 5.783.524,21€ 11% 3.818.553,00€ 7% 19.878.919,71€ 37% 25.046.669,00€ 47%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 2.420.812,98€ - € 0% 1.798,71€ 0% 38.462,71€ 2% 504.415,17€ 21% 39.856,07€ 2% 1.836.280,28€ 76%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

771.668,49€ - € 0% - € 0% - € 0% 5.000,00€ 1% - € 0% 766.668,49€ 99%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

15.331.693,32€ - € 0% - € 0% - € 0% 602.943,21€ 4% 14.256.200,78€ 93% 472.549,33€ 3%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
18.524.174,79€ - € 0% 1.798,71€ 0% 38.462,71€ 0% 1.112.358,38€ 6% 14.296.056,85€ 77% 3.075.498,10€ 17%
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

536.392,11€ - € 0% - € 0% - € 0% 121.781,07€ 23% - € 0% 414.611,04€ 77%

ΈΡΓΑ (73) 2.098.067,43€ 89.079,28€ 4% - € 0% 569.091,15€ 27% 334.653,00€ 16% 160.319,71€ 8% 1.514.015,44€ 72%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

41.308,67€ - € 0% - € 0% 12,36€ 0% - € 0% - € 0% 41.308,67€ 100%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 2.675.768,21€ 89.079,28€ 3% - € 0% 569.103,51€ 21% 456.434,07€ 17% 160.319,71€ 6% 1.969.935,15€ 74%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
21.199.943,00€ 89.079,28€ 0% 1.798,71€ 0% 607.566,22€ 3% 1.568.792,45€ 7% 14.456.376,56€ 68% 5.045.433,25€ 24%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ

&ΑΝΑΠΤΥΞΗ    %
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ      % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ %

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 4.650.559,90€ 9.000,00€ 0% 120.000,00€ 3% 188.200,00€ 4% 843.800,00€ 18% 761.500,00€ 16% 2.738.059,90€ 59%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.528.100,00€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 3.000,00€ 0% 1.525.100,00€ 100%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

18.686.925,79€ - € 0% - € 0% 10.000,00€ 0% 920.871,79€ 5% 16.856.500,00€ 90% 899.554,00€ 5%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 24.865.585,69€ 9.000,00€ 0% 120.000,00€ 0% 198.200,00€ 1% 1.764.671,79€ 7% 17.621.000,00€ 71% 5.162.713,90€ 1,63€

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

1.569.780,32€ - € 0% - € 0% 38.000,00€ 2% 200.000,00€ 13% 30.000,00€ 2% 1.301.780,32€ 83%

ΈΡΓΑ (73) 26.865.793,00€ 178.620,00€ 1% - € 0% 4.624.862,19€ 17% 2.998.440,00€ 11% 100.000,00€ 0% 21.526.833,00€ 80%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

660.535,00€ 25.000,00€ 4% - € 0% 146.131,61€ 22% 22.700,00€ 3% - € 0% 608.435,00€ 92%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 29.096.108,32€ 203.620,00€ 1% - € 0% 4.808.993,80€ 17% 3.221.140,00€ 11% 130.000,00€ 0% 23.437.048,32€ 81%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
53.961.694,01€ 212.620,00€ 0% 120.000,00€ 0% 5.007.193,80€ 9% 4.985.811,79€ 9% 17.751.000,00€ 33% 28.599.762,22€ 53%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 2.757.040,52€ - € 0% 16.624,67€ 1% 42.448,91€ 2% 757.281,34€ 27% 45.399,78€ 2% 1.895.285,82€ 69%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

734.585,53€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 734.585,53€ 100%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

12.248.463,96€ - € 0% - € 0% - € 0% 777.745,98€ 6% 10.986.608,67€ 90% 484.109,31€ 4%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
15.740.090,01€ - € 0% 16.624,67€ 0% 42.448,91€ 0% 1.535.027,32€ 10% 11.032.008,45€ 70% 3.113.980,66€ 20%
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

415.914,89€ - € 0% - € 0% - € 0% 104.446,68€ 25% - € 0% 311.468,21€ 75%

ΈΡΓΑ (73) 5.456.627,01€ 169.906,29€ 3% - € 0% 2.144.605,87€ 39% 409.191,02€ 7% - € 0% 4.868.725,66€ 89%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

187.057,78€ 10.464,45€ 6% - € 0% 122.490,03€ 65% 13.140,35€ 7% - € 0% 159.072,63€ 85%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 6.059.599,68€ 180.370,74€ 3% - € 0% 2.267.095,90€ 37% 526.778,05€ 9% - € 0% 5.339.266,50€ 88%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
21.799.689,69€ 180.370,74€ 1% 16.624,67€ 0% 2.309.544,81€ 11% 2.061.805,37€ 9% 11.032.008,45€ 51% 8.453.247,16€ 39%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.4
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ &ΑΝΑΠΤΥΞΗ

%
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ      % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      %

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 1.164.805,00€ - € 0% 5.000,00€ 0% 59.500,00€ 5% 124.000,00€ 11% 286.500,00€ 25% 689.805,00€ 59%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.240.150,00€ 57.000,00€ 5% - € 0% 3.000,00€ 0% - € 0% - € 0% 1.180.150,00€ 95%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΕΣ (67)

15.255.344,01€ - € 0% - € 0% 56.103,88€ 0% 761.612,65€ 5% 12.801.037,48€ 84% 1.636.590,00€ 11%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 17.660.299,01€ 57.000,00€ 0% 5.000,00€ 0% 118.603,88€ 1% 885.612,65€ 5% 13.087.537,48€ 74% 3.506.545,00€ 1,65€
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
(71)

498.397,00€ - € 0% - € 0% 112.097,00€ 22% - € 0% 5.000,00€ 1% 381.300,00€ 77%

ΈΡΓΑ (73) 20.375.155,00€ 554.100,00€ 3% - € 0% 4.648.229,17€ 23% 1.745.978,00€ 9% 125.000,00€ 1% 16.031.077,00€ 79%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

348.585,00€ 10.000,00€ 3% - € 0% 62.690,20€ 18% - € 0% - € 0% 338.585,00€ 97%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 21.222.137,00€ 564.100,00€ 3% - € 0% 4.823.016,37€ 23% 1.745.978,00€ 8% 130.000,00€ 1% 16.750.962,00€ 79%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.882.436,01€ 621.100,00€ 2% 5.000,00€ 0% 4.941.620,25€ 13% 2.631.590,65€ 7% 13.217.537,48€ 34% 20.257.507,00€ 52%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 386.542,17€ - € 0% 3.309,60€ 1% 28.281,72€ 7% 18.735,68€ 5% 98.643,64€ 26% 219.571,53€ 57%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

852.687,18€ 56.172,96€ 7% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 796.514,22€ 93%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

12.646.555,71€ - € 0% - € 0% 7.103,88€ 0% 690.601,04€ 5% 10.990.749,71€ 87% 958.101,09€ 8%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
13.885.785,06€ 56.172,96€ 0,00€ 3.309,60€ 0,00€ 35.385,60€ 0,00€ 709.336,72€ 0,05€ 11.089.393,35€ 0,80€ 1.974.186,84€ 14%
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
(71)

139.784,33€ - € 0% - € 0% 59.120,00€ 42% - € 0% - € 0% 80.664,63€ 58%

ΈΡΓΑ (73) 5.447.060,33€ 102.539,95€ 2% - € 0% 2.426.207,59 45% 918.620,71€ 17% 84.563,45€ 2% 4.189.486,27€ 77%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

12.500,00€ - € 0% - € 0% 52.241,83€ 418% - € 0% - € 0% 12.500,00€ 100%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 5.599.344,66€ 102.539,95€ 2% - € 0% 2.537.569,42€ 45% 918.620,71€ 16% 84.563,45€ 2% 4.282.650,90€ 76%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
19.485.129,72€ 158.712,91€ 1% 3.309,60€ 0% 2.572.955,02€ 13% 1.627.957,43€ 8% 11.173.956,80€ 57% 6.256.837,74€ 32%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.5
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ

&ΑΝΑΠΤΥΞΗ    %
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ      % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      %

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 963.315,00€ - € 0% - € 0% 7.000,00€ 1% 130.000,00€ 13% 295.000,00€ 31% 531.315,00€ 55%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.371.250,00€ - € 0% - € 0% 50.000,00€ 4% - € 0% - € 0% 1.321.250,00€ 96%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

12.558.231,84€ - € 0% - € 0% 90.500,00€ 1% 776.920,00€ 6% 10.967.761,84€ 87% 723.050,00€ 6%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 14.892.796,84€ - € 0% - € 0% 147.500,00€ 1% 906.920,00€ 6% 11.262.761,84€ 76% 2.575.615,00€ 1,57€

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

869.415,00€ - € 0% - € 0% 50.000,00€ 6% - € 0% 5.000,00€ 1% 814.415,00€ 94%

ΈΡΓΑ (73) 13.761.824,00€ 613.285,00€ 4% - € 0% 4.358.196,37€ 32% 1.040.275,00€ 8% 261.500,00€ 2% 9.746.254,00€ 71%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

317.585,00€ 5.000,00€ 2% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 312.858,00€ 99%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 14.948.824,00€ 618.285,00€ 4% - € 0% 4.408.196,37€ 29% 1.040.275,00€ 7% 266.500,00€ 2% 10.873.527,00€ 73%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
29.841.620,84€ 618.285,00€ 2% - € 0% 4.555.696,37€ 15% 1.947.195,00€ 7% 11.529.261,84€ 39% 13.449.142,00€ 45%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 360.862,08€ - € 0% 16.624,67€ 1% 42.448,91€ 2% 757.281,34€ 27% 45.399,78€ 2% 1.895.285,82€ 69%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

709.327,20€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 734.585,53€ 100%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

12.055.358,86€ - € 0% - € 0% - € 0% 777.745,98€ 6% 10.986.608,67€ 90% 484.109,31€ 4%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
13.125.548,14€ - € 0% 16.624,67€ 0% 42.448,91€ 0% 1.535.027,32€ 10% 11.032.008,45€ 70% 3.113.980,66€ 20%
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

319.097,21€ - € 0% - € 0% - € 0% 104.446,68€ 25% - € 0% 311.468,21€ 75%

ΈΡΓΑ (73) 6.361.469,19€ 169.906,29€ 3% - € 0% 2.144.605,87€ 39% 409.191,02€ 7% - € 0% 4.868.725,66€ 89%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

4.500,00€ 10.464,45€ 6% - € 0% 122.490,03€ 65% 13.140,35€ 7% - € 0% 159.072,63€ 85%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 6.685.066,40€ 180.370,74€ 3% - € 0% 2.267.095,90€ 37% 526.778,05€ 9% - € 0% 5.339.266,50€ 88%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
19.810.614,54€ 180.370,74€ 1% 16.624,67€ 0% 2.309.544,81€ 11% 2.061.805,37€ 9% 11.032.008,45€ 51% 8.453.247,16€ 39%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.6
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ

&ΑΝΑΠΤΥΞΗ    %
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ      % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      %

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 845.333,80€ 5.000,00€ 1% - € 0% 17.000,00€ 2% 129.000,00€ 15% 353.500,00€ 42% 340.833,80€ 40%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.520.215,00€ - € 0% - € 0% 78.000,00€ 5% - € 0% 11.000,00€ 1% 1.431.215,00€ 94%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

13.401.013,32€ - € 0% - € 0% 61.500,00€ 0% 776.220,00€ 6% 11.808.045,32€ 88% 755.248,00€ 6%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 15.766.562,12€ 5.000,00€ 0% - € 0% 156.500,00€ 1% 905.220,00€ 6% 12.172.545,32€ 77% 2.527.296,80€ 16%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

1.186.700,00€ - € 0% - € 0% 15.000,00€ 1% - € 0% 10.000,00€ 1% 1.161.700,00€ 98%

ΈΡΓΑ (73) 9.744.177,78€ 595.560,00€ 6% - € 0% 13.000,00€ 0% 365.600,00€ 4% 3.095.044,78€ 32% 5.674.973,00€ 58%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

358.485,00€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 31.500,00€ 9% 326.985,00€ 91%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 11.289.362,78€ 595.560,00€ 5% - € 0% 28.000,00€ 0% 365.600,00€ 3% 3.136.544,78€ 28% 7.163.658,00€ 63%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
27.055.924,90€ 600.560,00€ 2% - € 0% 184.500,00€ 1% 1.270.820,00€ 5% 15.309.090,10€ 57% 9.690.954,80€ 36%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 498.799,93€ 4.900,00€ 1% - € 0% 4.790,50€ 1% 100.988,95€ 20% 192.281,97€ 39% 195.838,51€ 39%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

809.715,82€ - € 0% - € 0% 58.134,31€ 7% - € 0% 360,85€ 0% 751.220,66€ 93%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

12.532.593,63€ - € 0% - € 0% 39.696,75€ 0% 774.446,72€ 6% 11.106.402,55€ 89% 612.047,61€ 5%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
13.841.109,38€ 4.900,00€ 0% - € 0% 102.621,56€ 1% 875.435,67€ 6% 11.299.045,37€ 82% 1.559.106,78€ 11%
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

292.192,53€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 292.192,53€ 100%

ΈΡΓΑ (73) 2.021.559,16€ 142.799,20€ 7% - € 0% - € 0% 209.244,56€ 10% 91.001,21€ 5% 1.578.514,19€ 78%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

21.069,17€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 21.069,17€ 100%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 2.334.820,86€ 142.799,20€ 6% - € 0% - € 0% 209.244,56€ 9% 91.001,21€ 4% 1.891.775,89€ 81%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
16.175.930,24€ 147.699,20€ 1% - € 0% 102.621,56€ 1% 1.084.680,23€ 7% 11.390.046,58€ 70% 3.450.882,67€ 21%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1.7
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ – ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Ευρώπη2020»ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΥ/ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   % ΕΡΕΥΝΑ

&ΑΝΑΠΤΥΞΗ    %
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      %

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ %

ΆΛΛΟ             %

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΥ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 1.095.900,00€ - € 0% 2.250,00€ 0% 124.600,00€ 11% 161.500,00€ 15% 375.900,00€ 34% 431.650,00€ 39%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.617.700,00€ - € 0% - € 70.000,00€ 4% - € 0% 16.500,00€ 1% 1.531.200,00€ 95%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

14.139.748,92€ - € 0% - € 0% 86.500,00€ 1% 996.610,00€ 7% 12.010.944,00€ 85% 1.345.694,92€ 10%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 16.853.348,92€ - € 0% 2.250,00€ 0% 281.100,00€ 2% 1.158.110,00€ 7% 12.403.344,00€ 0,74€ 3.308.544,92€ 1,44€
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
(71)

1.346.040,00€ - € 0% - € 0% - € 0% 5.340,00€ 0% 89.800,00€ 7% 1.250.900,00€ 93%

ΈΡΓΑ (73) 9.928.703,22€ 316.850,00€ 3% - € 0% - € 0% 282.531,00€ 3% 3.044.044,78€ 31% 6.285.277,44€ 63%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

342.985,00€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 80.000,00€ 23% 262.985,00€ 77%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 11.617.728,22€ 316.850,00€ 3% - € 0% - € 0% 287.871,00€ 2% 3.213.844,78€ 28% 7.799.162,44€ 67%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
28.471.077,14€ 316.850,00€ 1% 2.250,00€ 0% 281.100,00€ 1% 1.445.981,00€ 5% 15.617.188,78€ 55% 11.107.707,36€ 39%

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 590.624,55€ - € 0% - € 0% 1.984,00€ 0% 108.459,70€ 18% 255.266,61€ 43% 224.914,24€ 38%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

1.047.385,45€ - € 0% - € 0% 65.401,05€ 6% - € 0% 8.348,55€ 1% 973.635,85€ 93%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

13.816.713,97€ - € 0% - € 0% 21.455,02€ 0% 994.985,90€ 7% 11.314.364,41€ 82% 855.908,64€ 6%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
15.454.723,97€ - € - € - € - € 88.840,07€ 0,01€ 1.103.445,60€ 0,07€ 11.577.979,57€ 75% 2.054.458,73€ 13%
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
(71)

309.991,74€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 53.435,00€ 17% 256.556,74€ 83%

ΈΡΓΑ (73) 2.134.083,22€ 188.441,05€ 9% - € 0% - € 0% 201.171,75€ 9% 866.871,78€ 41% 877.598,64€ 41%
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

19.101,21€ - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% 19.101,21€ 100%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 2.463.176,17€ 188.441,05€ 8% - € 0% - € 0% 201.171,75€ 8% 920.306,78€ 37% 1.153.256,59€ 47%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
17.917.900,14€ 188.441,05€ 1% - € 0% 88.840,07€ 0% 1.304.617,35€ 7% 12.498.286,35€ 70% 3.207.715,32€ 18%
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Παράτημα 2  Πίνακες υπολογισμού ς αποδόσεων για τα έτη 2011 - 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ

2020"
ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64) 37% - 25% 23% 0% 0% 1% 71%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66) 33% - - - 8% 0% 3% 33%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

75% - - 0% 81% 81% 81% 46%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6) 66% - 25% 22% 30% 77% 71% 51%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

49% - - 0% 0% 0% 0% 51%

ΈΡΓΑ (72) 8% 16% - 0% 53% 0% 39% 4%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

1% 0% - - 0% - 0% 1%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) 11% 13% - 0% 50% 0% 36% 8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41% 13% 25% 4% 39% 77% 68% 20%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ

2020"
ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)
47% 0% 4% 23% 38% 4% 23% 69%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)
44% - - - 100% 0% 63% 43%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

74% - - - 93% 78% 79% 24%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
67% 0% 4% 23% 56% 75% 72% 48%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

33% - - 0% 38% 0% 30% 34%

ΈΡΓΑ (72)
9% 59% - 10% 28% 33% 16% 9%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

6% 0% - 83% 0% 0% 0% 10%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
10% 37% - 10% 25% 23% 15% 11%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
39% 36% 4% 11% 41% 73% 56% 20%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ

2020"
ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)
59% 0% 14% 23% 90% 6% 45% 69%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(66)

48% - - - - 0% 0% 48%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

66% - - 0% 84% 65% 66% 54%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
63% 0% 14% 21% 87% 63% 64% 60%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

26% - - 0% 52% 0% 39% 24%

ΈΡΓΑ (72)
20% 95% - 46% 14% 0% 34% 23%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

28% 42% - 84% 58% - 75% 26%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
21% 89% - 47% 16% 0% 36% 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
40% 85% 14% 46% 41% 62% 56% 30%



81

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.4
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ 2020" ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)
33% - 66% 48% 15% 34% 31% 32%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)
69% 99% - 0% - - 94% 67%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΔΩΡΕΕΣ (67)

83% - - 13% 91% 86% 86% 59%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
79% 99% 66% 30% 80% 85% 84% 56%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

28% - - 53% - 0% 50% 21%

ΈΡΓΑ (72)
27% 19% - 52% 53% 68% 50% 26%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

4% 0% - 83% - - 72% 4%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
26% 18% - 53% 53% 65% 50% 26%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
50% 26% 66% 52% 62% 85% 73% 31%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.5
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ

2020"
ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)
37% - - 4% 59% 38% 44% 32%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(66)

52% - - 38% - - 38% 52%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

96% - - 99% 99% 96% 96% 91%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
88% - - 74% 94% 95% 94% 59%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

37% - - 0% - 0% 0% 39%

ΈΡΓΑ (72)
46% 22% - 51% 56% 49% 49% 53%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

1% 0% - - - - 0% 1%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
45% 22% - 50% 56% 48% 48% 51%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
66% 22% - 51% 74% 93% 79% 52%



83

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.6
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ

2020"
ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)
59% 98% - 28% 78% 54% 60% 57%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(66)

53% - - 75% - 3% 66% 52%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

94% - - 65% 100% 94% 94% 81%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
88% 98% - 66% 97% 93% 93% 62%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

25% - - 0% - 0% 0% 25%

ΈΡΓΑ (72)
21% 24% - 0% 57% 3% 11% 28%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

6% - - - - 0% 0% 6%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
21% 24% - 0% 57% 3% 11% 26%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
60% 25% - 56% 85% 74% 73% 36%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.7
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΜΕΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ 2020" ΆΛΛΟ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)
54% - 0% 2% 67% 68% 55% 52%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(66)

65% - - 93% - 51% 85% 64%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -
ΔΩΡΕΕΣ (67)

98% - - 25% 100% 94% 94% 64%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)
92% - 0% 32% 95% 93% 92% 62%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

23% - - - 0% 60% 56% 21%

ΈΡΓΑ (72)
21% 59% - - 71% 28% 34% 14%

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (73)

6% - - - - 0% 0% 7%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)
21% 59% - - 70% 29% 34% 15%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
63% 59% 0% 32% 90% 80% 80% 29%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.8
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 -2017

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 41% 39% 40% 50% 66% 60% 63% 51% 66% 39% 0,11

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 13% 36% 85% 26% 22% 25% 59% 38% 85% 13% 0,24

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25% 4% 14% 66% - - 0% 22% 66% 0% 0,24

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 4% 11% 46% 52% 51% 56% 32% 36% 56% 4% 0,20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 39% 41% 41% 62% 74% 85% 90% 62% 90% 39% 0,20

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

77% 73% 62% 85% 93% 74% 80% 78% 93% 62% 0,09

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

68% 56% 56% 73% 79% 73% 80% 69% 80% 56% 0,09

ΆΛΛΟ 20% 20% 30% 31% 52% 36% 29% 31% 52% 20% 0,10
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ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ (64)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 37% 47% 59% 33% 37% 59% 54% 47% 59% 33% 0,10

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 0% 0% - - 98% - 33% 98% 0% 0,46

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25% 4% 14% 66% - - 0% 22% 66% 0% 0,24

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 23% 23% 23% 48% 4% 28% 2% 21% 48% 2% 0,14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0% 38% 90% 15% 59% 78% 67% 50% 90% 0% 0,31

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

0% 4% 6% 34% 38% 54% 68% 29% 68% 0% 0,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

1% 23% 45% 31% 44% 60% 55% 37% 60% 1% 0,19

ΆΛΛΟ 71% 69% 69% 32% 32% 57% 52% 55% 71% 32%

0,16
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (66)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 33% 44% 48% 69% 52% 53% 65% 52% 69% 33% 0,11

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - - - 99% - - - 99% 99% 99% 0,00

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - - - 0% 38% 75% 93% 51% 93% 0% 0,36

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8% 100% - - - - - 54% 100% 8% 0,46

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

0% 0% 0% - - 3% 51% 11% 51% 0% 0,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

3% 63% 0% 94% 38% 66% 85% 50% 94% 0% 0,35

ΆΛΛΟ 33% 43% 48% 67% 52% 52% 64% 52% 67% 33% 0,11
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΔΩΡΕΕΣ (67)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75% 74% 66% 83% 96% 94% 98% 83% 98% 66% 0,12

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 0% - 0% 13% 99% 65% 25% 34% 99% 0% 0,37

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 81% 93% 84% 91% 99% 100% 100% 93% 100% 81% 0,07

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

81% 78% 65% 86% 96% 94% 94% 85% 96% 65% 0,10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

81% 79% 66% 86% 96% 94% 94% 85% 96% 66% 0,10

ΆΛΛΟ 46% 24% 54% 59% 91% 81% 64% 60% 91% 24% 0,21
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 66% 67% 63% 79% 88% 88% 92% 77% 92% 63% 0,11

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 0% 0% 99% - 98% - 49% 99% 0% 0,49

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25% 4% 14% 66% - - 0% 22% 66% 0% 0,24

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 22% 23% 21% 30% 74% 66% 32% 38% 74% 21% 0,20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30% 56% 87% 80% 94% 97% 95% 77% 97% 30% 0,23

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

77% 75% 63% 85% 95% 93% 93% 83% 95% 63% 0,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

71% 72% 64% 84% 94% 93% 92% 82% 94% 64% 0,11

ΆΛΛΟ 51% 48% 60% 56% 59% 62% 62% 57% 62% 48%
0,05
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ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (71)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 49% 33% 26% 28% 37% 25% 23% 32% 49% 23% 0,08

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 0% 0% 0% 53% 0% 0% - 9% 53% 0% 0,20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0% 38% 52% - - - 0% 22% 52% 0% 0,23

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 9% 60% 0% 0,21

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

0% 30% 39% 50% 0% 0% 56% 25% 56% 0% 0,23

ΆΛΛΟ 51% 34% 24% 21% 39% 25% 21% 31% 51% 21%
0,10
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ΈΡΓΑ (73)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 8% 9% 20% 27% 46% 21% 21% 22% 46% 8% 0,12

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16% 59% 95% 19% 22% 24% 59% 42% 95% 16% 0,28

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 0% 10% 46% 52% 51% 0% - 27% 52% 0% 0,23

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 53% 28% 14% 53% 56% 57% 71% 47% 71% 14% 0,18

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

0% 33% 0% 68% 49% 3% 28% 26% 68% 0% 0,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

39% 16% 34% 50% 49% 11% 34% 33% 50% 11% 0,14

ΆΛΛΟ 4% 9% 23% 26% 53% 28% 14% 22% 53% 4%
0,15
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ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1% 6% 28% 4% 1% 6% 6% 7% 28% 1% 0,09

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 0% 0% 42% 0% 0% - - 8% 42% 0% 0,17

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - 83% 84% 83% - - - 83% 84% 83% 0,00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0% 0% 58% - - - - 19% 58% 0% 0,27

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

- 0% - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

0% 0% 75% 72% 0% 0% 0% 21% 75% 0% 0,33

ΆΛΛΟ 1% 10% 26% 4% 1% 6% 7% 8% 26% 1%
0,08



93

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)

ΕΤΗ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 11% 10% 21% 26% 45% 21% 21% 22% 45% 10% 0,11

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 13% 37% 89% 18% 22% 24% 59% 37% 89% 13% 0,25

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - - - - - - - 0% 0% -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 0% 10% 47% 53% 50% 0% - 27% 53% 0% 0,24

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50% 25% 16% 53% 56% 57% 70% 47% 70% 16% 0,18

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

0% 23% 0% 65% 48% 3% 29% 24% 65% 0% 0,24

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ "ΕΥΡΩΠΗ
2020"

36% 15% 36% 50% 48% 11% 34% 33% 50% 11% 0,14

ΆΛΛΟ 8% 11% 23% 26% 51% 26% 15% 23% 51% 8% 0,13
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Παράρτημα 3 Ανάλυση Αποδόσεων Δήμου Κομοτηνής για τα έτη
2012 - 2017

Ανάλυση απόδοσης για το Έτος 2012

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ.

πίνακα Π1.2 – Πίνακας  διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν

σε δαπάνες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για το έτος  2012 του παραρτήματος 2

), όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την Στρατηγική 2020 βλέπουμε ότι

από τα 53.787.819,00 € , διατέθηκαν 28.741.150,00 € , ήτοι ποσοστό 53 %. Πρόκειται

για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει δεσμευθεί στην περίοδο εξέτασης. Όπως και

στο έτος 2011 το μεγαλύτερο ποσό  αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας

& κοινωνικού αποκλεισμού (37 %) με το ποσό αυτό να προέρχεται σχεδόν

αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ -

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΔΩΡΕΕΣ

Και πάλι για τους υπόλοιπους τομείς της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020»οι δεσμευμένοι

πόροι είναι σε πολύ μικρότερη κλίμακα, με τους πόρους για την απασχόληση και την

Έρευνα και ανάπτυξη να είναι σχεδόν μηδενικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς ,

ενώ τα ποσά αφορούν κυρίως ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα έργα μικρής

εμβέλειας και κάποιες συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας που υποστηρίζουν την

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα. Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής έχουμε

αρκετά μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος με το ποσοστό πλέον να

ανέρχεται πλέον στο 11 %  και το ποσό που δεσμεύθηκε να  ανέρχεται στο 5.783524,

21 €

Στον Τομέα της εκπαίδευσης  έχουμε περίπου το ίδιο ποσοστό δέσμευσης  (7 % του

συνολικά διαθέσιμου ποσού ) που κατά κύριο , όπως έχει προαναφερθεί αφορούν σε

επενδύσεις στις υποδομές και μεταβιβάσεις πόρων στις σχολικές επιτροπές.

Όσον αφορά τα ποσά που αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2012 βλέπουμε ότι και πάλι στο σύνολο τους είναι αρκετά μικρότερες από τα

δεσμευμένα ποσά (21.199.943,00 €), με το μεγαλύτερο και πάλι ποσό να αφορά τον

τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού (68 %) με το ποσό
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αυτό να προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία

εξόδων 67  .

Για τους τομείς Απασχόλησης, Έρευνας & ανάπτυξης και Καταπολέμησης της

κλιματικής αλλαγής τα ποσά που διατέθηκαν είναι σχεδόν μηδαμινά. Ενώ στον τομέα

της Εκπαίδευσής το ποσό που διατέθηκε ανέρχεται στο 7 % του συνολικού

προϋπολογισμού., όπως και το 2011. Ενώ στον τομέα της κλιματικής αλλαγής το ποσό

ανέρχεται στις 607.556,22 (3 %).

Σε γενικές γραμμές ότι ίσχυε το έτος 2011 ισχύει και το έτος 2012 με μοναδική εμφανή

διαφορά τους πόρους που αφορούν στην Κλιματική αλλαγή, όπου πλέον πέρα από το

σχεδιασμό αναλώθηκαν και κάποιοι πόροι,..

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και διαγραμματικά παρακάτω:

Διάγραμμα Π3.1
Ανάλυση διαμορφωμένου Π/Υ – Πληρωθέντων ανά τομέα της Στρατηγικής

2020 για το έτος 2012
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Παρατηρώντας κανείς  τις επιμέρους αποδόσεις του δήμου για το έτος 2012 (Βλ.

Πίνακα Π2.2 Πίνακας υπολογισμού επιμέρους αποδόσεων για το έτος 2012 του

παραρτήματος 2) είναι εμφανές ότι οι δήμοι δυσκολεύονται γενικά να αναλώσουν τα

ποσά που δεσμεύουν (συνολική απόδοση 39 %) . Αντίθετα η συνολική απόδοση για

τους Τομείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι αρκετά μεγαλύτερη (56 %)

προερχόμενη κυρίως από την απόδοση στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας

& κοινωνικού αποκλεισμού (73 %) και της εκπαίδευσης (41%) και όχι στους

υπόλοιπους τρεις τομείς (απασχοληση, έρευνα & ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή) που η

απόδοση υπολείπεται της συνολικής απόδοσης του δήμου.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση του δήμου για το έτος 2012 βλέπουμε και

τη συνολική απόδοση να είναι ακόμα μικρότερη σχέση με το έτος  2011 στο γενικό

σύνολο και πιο πολύ στη Συνολική απόδοση των τομέων της στρατηγικής «Ευρώπη

2020». Ο τομέας που φαίνεται να υπάρχει βελτίωση είναι ο τομέας της κλιματικής

αλλαγής όπου υπάρχει χρηματοδότηση με την έναρξη της πιο ενεργής περιόδου όσον

αφορά τις χρηματοδότησης των Προγραμμάτων «ΕΣΠΑ 2017-2013. Τα παραπάνω

αποτυπώνονται και γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Π3.2  Αποδόσεων έτους 2012
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Συμπερασματικά βλέπουμε ότι για ακόμα μια χρονιά η απόδοση είναι σχετικά

περιορισμένη με τα ποσά που δεσμεύονται να είναι αρκετά υψηλά, χωρίς όμως να

αναλώνονται μέσα από τη λειτουργία του δήμου.

Ανάλυση απόδοσης για το Έτος 2013

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ.

πίνακα Π1.3 – Πίνακας  διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν

σε δαπάνες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για το έτος  2013 του παραρτήματος 1),

όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την Στρατηγική 2020 βλέπουμε ότι

από τα  53.961.694,01 € , διατέθηκαν 25.361.931,19 € , ήτοι ποσοστό 47 %. Πρόκειται

για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δεσμευθεί στην περίοδο εξέτασης. Όπως και στα

προηγούμενα έτη το μεγαλύτερο ποσό  αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της

φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού (33 %) με το ποσό αυτό να προέρχεται σχεδόν

αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67 . Αυξήσεις υπάρχουν

στους τομείς  κλιματική αλλαγή και Εκπαίδευση, με το ποσοστό να αυξάνεται σε 9 %

και στους δύο με την αντίστοιχη αύξηση και στους δεσμευμένους χρηματικούς πόρους.

Και πάλι για τους υπόλοιπους τομείς της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020»οι δεσμευμένοι

πόροι είναι σε πολύ μικρότερη κλίμακα, με τους πόρους για την απασχόληση και την

Έρευνα και ανάπτυξη να είναι σχεδόν μηδενικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς ,

ενώ τα ποσά αφορούν κυρίως και πάλι ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα έργα μικρής

εμβέλειας και κάποιες συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας που υποστηρίζουν την

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα.

Όσον αφορά τα ποσά που αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2013 βλέπουμε ότι και πάλι στο σύνολο τους είναι αρκετά μικρότερες από τα

δεσμευμένα ποσά (21.799.689,96 €), αυξημένα σε σχέση με το  προηγούμενο έτος.

Το μεγαλύτερο και πάλι ποσό να αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας

& κοινωνικού αποκλεισμού (51 %) με το ποσό αυτό να προέρχεται σχεδόν

αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67. Όμως αυτή τη φορά

παρατηρούμε ότι το ποσό της κατηγορίας αυτής μειώθηκε αισθητά κατά περίπου 4,5

Μ€. με αποτέλεσμα να μειωθεί και το συνολικό ποσοστό που καταλαμβάνει στα

αναλωθέντα ποσά. Η μείωση αυτή είναι αρκετά σημαντική και αφορά κυρίως τα
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προνοιακά επιδόματα που δέχθηκαν σημαντική μείωση όπως βλέπουμε κατά τη

διάρκεια του έτους.

Για τους τομείς Απασχόλησης, Έρευνας & ανάπτυξης και Καταπολέμησης της

κλιματικής αλλαγής τα ποσά που διατέθηκαν είναι σχεδόν μηδαμινά. Ενώ στον τομέα

της Εκπαίδευσής το ποσό που διατέθηκε ανέρχεται στο 9 % του συνολικού

προϋπολογισμού με το απόλυτο ποσό όμως να αυξάνεται κατά 25 % . Ενώ στον τομέα

της κλιματικής αλλαγής έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση με το ποσό ανέρχεται στις

2.309.544,51 €  (11 %), τετραπλάσιο σχεδόν σε σχέση με το ποσό του 2012. Επίσης

αύξηση έχουμε και στα ποσά που διατέθηκαν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του

δήμου με το ποσό να αυξάνεται κατά 3 Μ€ στο ποσοστό του 39 %.

Στο έτος 2013 οι πιο σημαντικές παρατηρήσεις είναι η σημαντική μείωση του ποσού

που διατίθεται για τα προνοιακά επιδόματα και  από την άλλη πλευρά η ισοστάθμιση

αυτού του ποσού από χρηματοδοτήσεις του δήμου Κομοτηνής που αφορούν στην

κλιματική αλλαγή, ενώ συνολικά η ανάλωση πόρων  παρέμεινε στα ίδια σχετικά

επίπεδα από την εισροή πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ

2007-2013) αφού εντός του 2013 εισερχόμαστε στη τελευταία περίοδο της

προγραμματικής περιόδου όπου επιταχύνεται η απορρόφηση πόρων.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και διαγραμματικά παρακάτω:
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Διάγραμμα Π3.3
Ανάλυση διαμορφωμένου Π/Υ – Πληρωθέντων ανά τομέα της Στρατηγικής

2020 για το έτος 2013

Και πάλι η συνολική απόδοση του δήμου Κομοτηνής (βλ. Πίνακα Π2.3 Πίνακα

υπολογισμού επιμέρους αποδόσεων για το έτος 2013 του παραρτήματος 2) ανέρχεται

στο 40 %. Η συνολική απόδοση για τους Τομείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για

ακόμα ένα έτος είναι αρκετά μεγαλύτερη (56 %), όμως μικρότερη σε σχέση με την

προηγούμενη χρονιά. η απόδοση στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας &

κοινωνικού αποκλεισμού (62 %) είναι και πάλι η μεγαλύτερη, ενώ έχουμε

αξιοσημείωτη απόδοση στον τομέα της κλιματικής αλλαγής με 46 %. Στον τομέα της

εκπαίδευσης έχουμε περίπου το ίδιο ποσοστό   (41 %) , ενώ στους υπόλοιπους τομείς

έχουμε καλύτερα αποτέλεσμα με την απόδοση στην απασχόληση να ξεχωρίζει (85 %)

αν και αφορά σαφώς μικρότερα απόλυτα ποσά. .
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Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση του δήμου  για το έτος 2013 εμφάνισε

σημαντική υστέρηση στον τομέα της Καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού

αποκλεισμού, που όμως συγκρατήθηκε εν μέρει από την ποσοτική και ποιοτική αύξηση

της απόδοσης στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Τα παραπάνω αποτυπώνονται και

γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Π3.4  Αποδόσεων έτους 2013

Ανάλυση για το Έτος 2014

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ.

πίνακα Π1.4 – Πίνακας  διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν

σε δαπάνες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για το έτος  2014 του παραρτήματος 1),

όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την Στρατηγική 2020 βλέπουμε ότι

από τα 38.882.436,01 € , διατέθηκαν 18.624.929,01 € , ήτοι ποσοστό 48 %. Αν και το

ποσοστό είναι περίπου ίσιο με του προηγούμενου έτους παρατηρείται σημαντική

μείωση των απόλυτων ποσών. Το δεσμευμένο συνολικό ποσό μειώθηκε κατά 15 Μ€

γεγονός που οφείλεται στη μείωση των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την

προσαρμογή των λογιστικών δεδομένων των δήμων στη νέα πραγματικότητα όπου τα

ποσά που δεσμεύονται ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματική δυνατότητα του
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δήμου Κομοτηνής να τα αναλώσει. Όπως και στα προηγούμενα έτη το μεγαλύτερο

ποσό  αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού

(34 %) με το ποσό αυτό να προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων

στη κατηγορία εξόδων 67 . Αύξηση παρατηρείται στον τομέα της κλιματικής Αλλαγής

για ακόμα ένα έτος με το ποσοστό να ανέρχεται στο 13 % , ενώ στην εκπαίδευση το

ποσό μειώθηκε ελαφρώς στο 7 %.

Τέλος για πρώτη φορά στον τομέα της απασχόλησης ξεφεύγει από τα μηδαμινά

ποσοστά και ανέρχεται στο 2%, ενώ στο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τα ποσά

είναι ελάχιστα.

Όσον αφορά τα ποσά που αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2014 βλέπουμε ότι και πάλι στο σύνολο τους είναι αρκετά μικρότερες από τα

δεσμευμένα ποσά, με το απόλυτο ποσό να μειώνεται αισθητά σε 19.485.129, 72 €.

Το μεγαλύτερο και πάλι ποσό να αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας

& κοινωνικού αποκλεισμού (57 %) με το ποσό αυτό να προέρχεται σχεδόν

αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67 με την τάση της

προηγούμενης χρονιάς να μην επαναλαμβάνεται και να έχουμε αναστροφή και αύξηση

του ποσοστού έπειτα από την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Σταθεροποίηση έχουμε και τα για τους τομείς Απασχόλησης, Έρευνας & ανάπτυξης

και Καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής τα ποσά που διατέθηκαν είναι σχεδόν στο

ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος, με το ποσό στον τομέα της Εκπαίδευσής να

ανέρχεται στο 8 % . Ενώ στον τομέα της κλιματικής αλλαγής έχουμε μικρή μεγαλύτερη

αύξηση με το ποσό ανέρχεται στις 2.572.955,02 €  (13 %), σε σχέση με το ποσό του

2013. Επίσης αύξηση έχουμε στα ποσά που διατέθηκαν για τις υπόλοιπες

δραστηριότητες του δήμου με το ποσοστό να ανέρχεται πλέον στο  32 %.  Τα παραπάνω

αποτυπώνονται και διαγραμματικά παρακάτω:
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Διάγραμμα Π3.5
Ανάλυση διαμορφωμένου Π/Υ – Πληρωθέντων ανά τομέα της Στρατηγικής 2020

για το έτος 2014

Για το έτος 2014 η πιο  είναι η σημαντική παρατήρηση είναι η αύξησή της συνολικής

απόδοσης (βλ. Π2.4 Πίνακας υπολογισμού επιμέρους αποδόσεων για το έτος 2014 του

παραρτήματος 2) από 40%  σε 50 % με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να οφείλεται στη

σημαντική μείωση των δεσμευμένων ποσών που προβλεπόταν για αυτό το έτος στον

προϋπολογισμό και τη σχετική σταθεροποίηση ή άνοδο των ποσών που αναλώνονται

σε κάθε τομέα.. Αυτό αντανακλάται και στις υπόλοιπες αποδόσεις Η συνολική

απόδοση για τους Τομείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αυξήθηκε στο 73 %, Η. η

απόδοση στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού

αυξήθηκε κατά 23 μονάδες στο 85 %  Στο Τομέα της  εκπαίδευσης είχαμε σημαντική

αύξηση   (41 % -> 62 %) , όπως και την ενώ στην κλιματική αλλαγή.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση του δήμου  για το έτος 2014 αυξήθηκε κατά

10 μονάδες, κυρίως όμως λόγω της διόρθωσης του μηχανισμού προβλέψεων και όχι

λόγω σημαντικής αλλαγής στη δυνατότητα του δήμου να αναλώνει πόρους για τη
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δημιουργία υποδομών και επενδύσεων.. Τα παραπάνω αποτυπώνονται και γραφικά στο

παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Π3.6  Αποδόσεων έτους 2014

Ανάλυση για το Έτος 2015

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ.

πίνακας Π1.5 – Πίνακας  διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν

σε δαπάνες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για το έτος  2015 του παραρτήματος 1),

όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την Στρατηγική 2020 βλέπουμε ότι

από τα 29.841.620,84 € , διατέθηκαν 16.392.478,84 € , ήτοι ποσοστό 55 %. To

ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο, αλλά οι απόλυτοι

αριθμοί είναι στο ίδιο επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι για ακόμα ένα έτος

παρατηρείται μείωση των απόλυτων ποσών προς δέσμευση. Το δεσμευμένο συνολικό

ποσό μειώθηκε κατά 9 Μ€ συνεχίζοντας την προσαρμογή του δήμου Κομοτηνής στα

νέα δεδομένα, όπως και όλων των υπόλοιπων ΟΤΑ Α’ βαθμού.. Όπως και στα

προηγούμενα έτη το μεγαλύτερο ποσό  αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της

φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού (39 %) με το ποσό αυτό να προέρχεται σχεδόν
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αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67 . Αύξηση

παρατηρείται στον τομέα της κλιματικής Αλλαγής, για ακόμα ένα έτος με το ποσοστό

να ανέρχεται πλέον στο 15 % , ενώ στην εκπαίδευση το ποσό μειώθηκε, ενώ το

ποσοστό παρέμεινε το ίδιο στο 7 %.

Στον τομέα της απασχόλησης και σε αυτό έτος έχουμε δαπάνες που το ύψος τους

ανέρχεται στο ποσοστό του 2% ενώ δεν δεσμεύονται πόροι στον τομέα της Έρευνας

και Ανάπτυξης.

Τέλος για πρώτη φορά στον τομέα της απασχόλησης ξεφεύγει από τα μηδαμινά

ποσοστά και ανέρχεται στο 2%, ενώ στο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τα ποσά

είναι απογοητευτικά. Μείωση στο ποσοστό των δεσμεύσεων για τις υπόλοιπες

δραστηριότητες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες με το ποσοστό πλέον να ανέρχεται στο

45 % .

Όσον αφορά τα ποσά που αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2015 βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στο απόλυτο ποσό 19.810.614,54

€ από19.485.129, 72 €.

Το μεγαλύτερο και πάλι ποσό να αφορά τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας

& κοινωνικού αποκλεισμού με μειωμένο αυτή τη φορά ποσοστό (51 % έναντι 57 % το

2014) με το ποσό αυτό να προέρχεται και για αυτό το έτος σχεδόν αποκλειστικά από

τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67, για την οποία το απόλυτο ποσό δείχνει

να σταθεροποιείται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της προηγούμενης χρονιάς.

Τα ίδια περίπου ποσοστά διατηρούνται και τα για τους τομείς Απασχόλησης, Έρευνας

& ανάπτυξης και Καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής τα ποσά που διατέθηκαν

είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος, με το ποσό στον τομέα της

Εκπαίδευσής να ανέρχεται στο 9 % . Ενώ στον τομέα της κλιματικής αλλαγής έχουμε

μικρή μείωση με το ποσό ανέρχεται στις 2.309.544,81 €  (11 %), σε σχέση με το ποσό

του 2014.Αντίθετα αύξηση έχουμε στα ποσά που διατέθηκαν για τις υπόλοιπες

δραστηριότητες του δήμου με το ποσοστό να ανέρχεται πλέον στο  39 % με σημαντική

αύξηση και του απόλυτου ποσού (8.453.247,16 €).  Τα παραπάνω αποτυπώνονται και

διαγραμματικά παρακάτω:
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Διάγραμμα Π3.7
Ανάλυση διαμορφωμένου Π/Υ – Πληρωθέντων ανά τομέα της Στρατηγικής 2020

Για το  έτος 2015 και πάλι παρατηρούμε αύξηση στη συνολική απόδοση (βλ. Πίνακα

Π2.5 Πίνακας υπολογισμού επιμέρους αποδόσεων για το έτος 2015 του παραρτήματος

2) του δήμου Κομοτηνής και πιο συγκεκριμένα η απόδοση αυξήθηκε από 50 % σε 66

% . Και πάλι ο πιο σημαντικός παράγοντας σημαντική μείωση των δεσμευμένων ποσών

που προβλεπόταν για αυτό το έτος στον προϋπολογισμό και τη σχετική σταθεροποίηση

ή άνοδο των ποσών που αναλώνονται σε κάθε τομέα.. Αυτό αντανακλάται και στις

υπόλοιπες αποδόσεις Η συνολική απόδοση για τους Τομείς της στρατηγικής «Ευρώπη

2020», για ένα ακόμα έτος αυξήθηκε από το 73 % σε 79%, Η. απόδοση στους τομείς

της καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε και πάλι κατά

8 μονάδες στο 93 %  Στο Τομέα της  εκπαίδευσης είχαμε σημαντική αύξηση   (62 % -

> 74 %) , ενώ στην κλιματική αλλαγή η απόδοση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Τέλος

λόγω της μη διάθεσης ποσών για την έρευνα και την ανάπτυξη δεν μπορεί να

αξιολογηθεί η απόδοση στον τομέα αυτό.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση του δήμου  για το έτος 2015 αυξήθηκε και

πάλι  κατά 16 ποσοστιαίες  μονάδες, με την απόδοση σε όλους της τομείς πλην της
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απασχόλησης να είναι πάνω από 50 % με τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας

& κοινωνικού αποκλεισμού να έχει αποδόσεις της τάξης του 90 %. Η τόση μεγάλη

αύξηση στην απόδοση δικαιολογείται και από το γεγονός ότι το 2015 είναι το τελευταίο

έτος επιλεξιμότητας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με αποτέλεσμα να

υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση πληρωμών . Τα παραπάνω

αποτυπώνονται και γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Π3.8  Αποδόσεων έτους 2015

Ανάλυση για το Έτος 2016

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ.

πίνακας Π1.6 – Πίνακας διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν

σε δαπάνες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για το έτος  2016 του παραρτήματος 1),

όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την Στρατηγική 2020 βλέπουμε ότι

από τα 27.055.924,90 € , διατέθηκαν 17.363.970,10 € , ήτοι ποσοστό 64 %. To

ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο (64 % από 55 %).

Το δεσμευμένο συνολικό ποσό μειώθηκε κατά 2,8 Μ€ συνεχίζοντας την προσαρμογή

του δείχνοντας ότι ελαττώθηκε ο ρυθμός μείωσης του δεσμευμένου ποσού . Από την
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άλλη πλευρά το δεσμευμένο ποσό για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» παρέμεινε

αυξήθηκε κατά 1 Μ€.. Η Όπως και στα προηγούμενα έτη το μεγαλύτερο ποσό  αφορά

τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού (57 %) με το

ποσό αυτό να προέρχεται πλέον όχι μόνο από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία

εξόδων 67, αλλά και ένα σημαντικό ποσό να προέρχεται από την κατηγορία 73 έργα.

Στον τομέα της κλιματικής Αλλαγής το ποσοστό πέφτει δραματικά με μόνο 1 %

(184.500 €) να δεσμεύεται σε αυτή την κατηγορία ενώ μικρότερη πτώση έχουμε στην

εκπαίδευση με το ποσοστό πλέον να γίνεται 5.

Στον τομέα της απασχόλησης και σε αυτό οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσοστό του 2%

ενώ και πάλι δεν δεσμεύονται πόροι στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Βλέπουμε μια δραματική πτώση στην κατηγορία της κλιματικής αλλαγής και μία

ελαφριά πτώση στις υπόλοιπες. Αυτό εξηγείται διότι το 2015 ήταν το τελευταίο έτος

της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με αποτέλεσμα να διακοπεί η

χρηματοδότηση από αυτήν την πηγή ενώ η κανονική ροή χρηματοδότησης από την

επόμενη προγραμματική περίοδο δε ξεκίνησε ακόμα

Όσον αφορά τα ποσά που αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2016 βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση του ποσού σε 16.175.930,24 από

19.810.614,54 € που εξηγείται όπως προαναφέρθηκε από το γεγονός ότι βρισκόμαστε

μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. .

Από τα πληρωθέντα ποσά και πάλι το μεγαλύτερο ποσό αφορά τον τομέα της

καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού με αυξημένο ποσοστό (70

% έναντι 51 % το 2015) με το ποσό αυτό να προέρχεται και για αυτό το έτος σχεδόν

αποκλειστικά από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία εξόδων 67.

Το ίδια περίπου ποσοστό διατηρείται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά  για τον

τομέα της Απασχόλησης, ενώ για της Έρευνας & ανάπτυξης δεν υπάρχει

απορρόφηση. Στο Τομέα της Καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής η πτώση είναι

δραματική τα ποσά που διατέθηκαν είναι πολύ μικρά της τάξεως του 1% . Ενώ στον

τομέα της εκπαίδευσης η πτώση είναι μικρότερη με το ποσό ανέρχεται στις

1.084.680,32 €  (7 %). Μείωση παρατηρείται και στα ποσά που διατέθηκαν για τις

υπόλοιπες δραστηριότητες του δήμου με το ποσοστό να ανέρχεται πλέον στο 21 % με
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σημαντική μείωση και του απόλυτου ποσού (3.450.882,67 €).  Τα παραπάνω

αποτυπώνονται και διαγραμματικά παρακάτω:

Διάγραμμα Π3.9

Ανάλυση διαμορφωμένου Π/Υ – Πληρωθέντων ανά τομέα της Στρατηγικής
2020

Όσον αφορά την ανάλυση της απόδοσης (Βλ. Π2.6 Πίνακας υπολογισμού επιμέρους

αποδόσεων για το έτος 2016 του παραρτήματος 2) για το  έτος 2016 παρατηρούμε

μείωση της συνολικής απόδοσης, η οποία πλέον παίρνει την τιμή  60 %. Η συνολική

απόδοση για τους Τομείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», επιστρέφει στη τιμή του

2014 και στο 73 % από 79%, Η. απόδοση στους τομείς της καταπολέμησης της

φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού μειώνεται και πηγαίνει στο 74  % με κύρια αιτία

την μικρή απόδοση στην απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

προς τους Απόρους.    Στο Τομέα της  εκπαίδευσης είχαμε και πάλι σημαντική αύξηση

(74 % -> 85 %) , ενώ στην κλιματική αλλαγή η απόδοση έφτασε το 85 % για  πολύ
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μικρότερα όμως αναλωθέντα ποσά. Τέλος λόγω της μη διάθεσης ποσών για την έρευνα

και την ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση στον τομέα αυτό.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση του δήμου  για το έτος 2016 έπεσε σε σχέση

με το 2015, η οποία λόγω της ιδιαιτερότητας της  λήξης της  προγραμματικής περιόδου

ήταν έτος  με μεγαλύτερες επιδόσεις. Από την άλλη πλευρά λόγω της έναρξης της νέας

περιόδου δεν υπήρχε χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να μην

διατεθούν πόροι για υποδομές κυρίως στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και σε

δεύτερο βαθμό της εκπαίδευσης.  Τα παραπάνω αποτυπώνονται και γραφικά στο

παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Π3.10 Αποδόσεων έτους 2016
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Ανάλυση για το Έτος 2017

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων (βλ.

πίνακα Π1.7 – Πίνακας  διαμορφούμενου / Π/Υ – πληρωθέντων Εξόδων που αφορούν

σε δαπάνες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για το έτος  2017 του παραρτήματος 1),

όσον αφορά τα ποσά που δέσμευσε ο Δήμος για την Στρατηγική 2020 βλέπουμε ότι

από τα 28.471.077,14 € , διατέθηκαν 17.363.369,78 € , ήτοι ποσοστό 61 %. To

ποσοστό είναι λίγο χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (61 % από 64 %).

Το δεσμευμένο συνολικό ποσό αυξήθηκε κατά 1,4 Μ€ . Από την άλλη πλευρά το

δεσμευμένο ποσό για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο..

Όπως και στα προηγούμενα έτη το μεγαλύτερο ποσό  αφορά τον τομέα της

καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού (55 %) με το ποσό αυτό να

προέρχεται , όπως το 2016 πλέον όχι μόνο από τη δέσμευση πόρων στη κατηγορία

εξόδων 67, αλλά και ένα σημαντικό ποσό να προέρχεται από την κατηγορία 73 έργα.

Στον τομέα της κλιματικής Αλλαγής και πάλι το ποσοστό είναι πολύ μικρό 1 %

(281.100 €) ενώ και πάλι στον τομέα της εκπαίδευσης το ποσοστό διατηρείται στο 5%.

Στον τομέα της απασχόλησης οι δαπάνες μειώνονται ποσοστιαία στο  1% ενώ και πάλι

δεν δεσμεύονται πόροι στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Βλέπουμε ότι έπειτα από την πτώση που είχαμε στα συνολικά δεσμευμένα ποσά

υπάρχει ανάκαμψη, που λογικά θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, όσο  μπαίνει σε

ρυθμούς πλήρης ανάπτυξης η επόμενη προγραμματικά περίοδος 2014-2020.

Όσον αφορά τα ποσά που αναλώθηκαν στις υπό εξέταση  κατηγορίες εξόδων για το

έτος 2017 βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση του ποσού σε 17.917.900,14 € από

16.175.930,24. .

Από τα πληρωθέντα ποσά και πάλι το μεγαλύτερο ποσό αφορά τον τομέα της

καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού με το ποσοστό να παραμένει

το ίδιο70 % με αυτό του 2016.

Το ίδια περίπου ποσοστό διατηρείται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά  για τον

τομέα της Απασχόλησης, ενώ για της Έρευνας & ανάπτυξης δεν υπάρχει

απορρόφηση. Στο Τομέα της Καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής τα ποσά που

διατέθηκαν είναι πολύ μικρά. Ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης το ποσό ανέρχεται στις

1.304.617,35 € με το ποσοστό να διατηρείται και πάλι στο 7 %. Μείωση παρατηρείται
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και στα ποσά που διατέθηκαν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του δήμου με το

ποσοστό να ανέρχεται πλέον στο 18 % με οριακή μείωση και του απόλυτου ποσού

(3.207.715,32 €).  Τα παραπάνω αποτυπώνονται και διαγραμματικά παρακάτω:

Διάγραμμα Π3.11
Ανάλυση διαμορφωμένου Π/Υ – Πληρωθέντων ανά τομέα της Στρατηγικής

2020

Όσον αφορά την ανάλυση της απόδοσης (Πίνακα Π2.7 Πίνακας υπολογισμού

επιμέρους αποδόσεων για το έτος 2017 του παραρτήματος 2 ) του δήμου για το  έτος

2017 παρατηρούμε αύξηση της συνολικής απόδοσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

η οποία πλέον παίρνει την τιμή  63 %. Η συνολική απόδοση για τους Τομείς της

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αυξάνεται και πάλι στο 80 % από  73 % το 2016, Η.

απόδοση στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού

αυξάνεται και αυτή και πηγαίνει στο 80  % με βελτίωση της απόδοσης  στην

απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.    Στο

Τομέα της  εκπαίδευσης είχαμε και πάλι αύξηση   (85 % -> 90 %) , ενώ στην κλιματική
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αλλαγή η απόδοση πέφτει στο 32 %. Τέλος λόγω της μη διάθεσης ποσών για την έρευνα

και την ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση στον τομέα αυτό.

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση του δήμου  για το έτος 2017 αρχίζει και πάλι

να ακολουθεί ανοδική πορεία, ενώ είχαμε αύξηση και στα δεσμευμένα και πληρωθέντα

ποσά του προϋπολογισμού  σε σχέση με το 2016, όπως φαίνεται η απόδοση του δήμου

Κομοτηνής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις από

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που όπως είναι λογικό χρηματοδοτούν πράξεις

που συμβάλλουν στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Επομένως για

επόμενα έτη, εξαιτίας των παραπάνω αναμένεται να αυξηθεί, ενώ προς το τέλος της

επόμενης προγραμματικής περιόδου αναμένεται να μειωθεί , αν διατηρηθεί στα ίδια

επίπεδα η κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού.  Τα παραπάνω

αποτυπώνονται και γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα Π3.12  Αποδόσεων έτους 2017


