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Νομοθετικό Πλαίσιο
• 1. Άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 , ΦΕΚ 114/Α/2006)

• 2. Άρθρο 266 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ

87/Α/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Άρθρο

18 και του Νόμου 3870/2010, ΦΕΚ 138/Α/2010

(θεσπίζεται η υποχρέωση από τους

πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικήςπρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης να καταρτίζουν Πενταετές

Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το

οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο

Προϋπολογισμό)

• 3. ΦΕΚ 534/Β/2007, όπως τροποποιήθηκε με

την Α.Π. 41179/23-10-2014 Υπουργική

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.



Σκοπιμότητα 

• Η δομή και η διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης 

παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια 

και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό 

οργάνωσης και τεχνογνωσίας.οργάνωσης και τεχνογνωσίας.

• Ένα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι και η κατάρτιση του Επιχειρησιακού 

προγράμματος, του πλαισίου αυτού, που θα 

περιλαμβάνει τους άξονες πολιτικής του κάθε 

σύγχρονου δήμου.



Αποστολή 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

• Να αποτελέσει εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, 
αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και 
ποιοτικών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη και 
μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων. Θεσπιέων. 

• Αναγκαίο για την χρηματοδότηση όλων των 
προτεινόμενων – σε Κοινοτικά ή Εθνικά 
Προγράμματα – παρεμβάσεων για την ανάπτυξη 
της περιοχής και την διαμόρφωση της 
αναπτυξιακής του στρατηγικής στην 
προγραμματική περίοδο που προσδιορίζεται από 
το ΕΣΠΑ 2014 -2020



Σκοπός 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

• Το Ε.Π. προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που 

θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος Αλιάρτου –

Θεσπιέων στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων 

αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:

• Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος του Δήμου

• Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των 

κατοίκων του Δήμου

• Τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού

• Την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου



Χαρακτηριστικά

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

• Καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι 

προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης καθώς και η 

οργάνωση των  Υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π. του 

και παράλληλα θα εξειδικεύονται οι δράσεις της και παράλληλα θα εξειδικεύονται οι δράσεις της 

πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.



Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 

αποτυπώνονται 

• Η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου

• Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

• Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και η γενική 
στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

• Οι Στόχοι και Δράσεις καθώς και ο πενταετής 
προγραμματισμός των δράσεων πρώτης 
προτεραιότητας

• Ο Οικονομικός Προγραμματισμός και 

• Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης



Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

•ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

– Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης της περιοχής του Δήμουκατάστασης της περιοχής του Δήμου

– Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ως 
οργανισμών

•ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

– Το όραμα και οι αρχές του Δήμου

– Η στρατηγική του Δήμου

– Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος



Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

•ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

– Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής

•ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

– Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων– Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων

– Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος 

– Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α’ προτεραιότητας

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

– Εκτίμηση των εσόδων

– Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των 
δράσεων

– Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος 



Μεθοδολογία

Βήµα 1 Προετοιµασία & οργάνωση
ΣΤΑ∆ΙΟ Α

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Βήµα 2
Περιγραφή και αξιολόγηση της 
κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου

Βήµα 3
Περιγραφή & αξιολόγηση του ∆ήµου 
και των νοµικών προσώπων

Η μεθοδολογία εκπόνησης του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων περιλαμβάνει 

την ολοκλήρωση τριών διακριτών σταδίων: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

και των νοµικών προσώπων

Βήµα 4
Καθορισµός της στρατηγικής και των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

Βήµα 5
Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και 
διαδικασίες διαβούλευσης

ΣΤΑ∆ΙΟ Β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ - ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Βήµα 6 Κατάρτιση σχεδίων δράσης
ΣΤΑ∆ΙΟ Γ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Βήµα 7 Προγραµµατισµός δράσεων

Βήµα 8 Οικονοµικός προγραµµατισµός

Βήµα 9
Ολοκλήρωση του προγράµµατος και 
τελικές ενέργειες

ΣΤΑ∆ΙΟ ∆
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ





Στρατηγικός Σχεδιασμός

• Η στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελεί 

συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης που 

αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη 

του οράματος του Δήμου.

• Με γνώμονα λοιπόν το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου 

προκύπτουν και βασικοί Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι προκύπτουν και βασικοί Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι 

αναλύονται σε Μέτρα και στη συνέχεια βάσει των μέτρων αυτών 

καθορίζονται οι Γενικοί Στόχοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

• Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων που αναλύεται σε Άξονες 

Προτεραιότητας, οι οποίοι σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες 

προτεραιότητες



Στρατηγικός Σχεδιασμός



Απεικόνιση Μεθοδολογίας

Προετοιμασία

και

Οργάνωση

Στρατηγικός 

Σχεδιασμός

(Α’ ΦΑΣΗ του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος)

Επιχειρησιακός και 

Οικονομικός 

Προγραμματισμός και 

Προσδιορισμός 

Δεικτών 

(Β’ Φάση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος)



• Καταλαμβάνει συνολική έκταση 256,89 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων

• Αποτελείται από 2 δημοτικές ενότητες (10 Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες)

• Ο πληθυσμός είναι  10.887 κάτοικοι (ΕΣΥΕ 2011).

• Υπάρχει πληθυσμιακή μείωση σε σύγκριση με τον 
απογεγραμμένο πληθυσμό του 2001

• Σημαντικό ποσοστό μη οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού.

• Κυριαρχεί ο  δευτερογενής, πρωτογενής και ο 
τριτογενής τομέας της οικονομίας.

• Πλούσια  ιστορική ,αρχαιολογική και πολιτιστική 
κληρονομιά

• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
αρχαιολογικού, θρησκευτικού, αθλητικού κ.α. στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Υφιστάμενη 

Κατάσταση

Δημοτικές Ενότητες Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες

Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ

Δ.Κ. Αλιάρτου

Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας

Τ.Κ. Πέτρας

Τ.Κ. Σωληναρίου

Τ.Κ. Υψηλάντου

Δ.Ε ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Τ.Κ. Άσκρης

Τ.Κ. Θεσπιών

Τ.Κ. Λεονταρίου

Τ.Κ. Μαυρομματίου

Τ.Κ. Νεοχωρίου Θεσπιών



Ο Δήμος στο Νομό & στην Π.Σ.Ε. 



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

Οργανόγραμμα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓIΣΤΗΡΙΟΥ,  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 
ΕΣΟ∆ΩΝ, ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

∆.Ε. ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



Νομικά Πρόσωπα Δήμου

• Σχολικές Επιτροπές

• Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

• Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

• Κοινωφελής Επιχείρηση 

• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου –

Θεσπιέων (ΔΗΚΕΑΛ)



•Πλεονεκτική γεωγραφική 

θέση λόγω του ότι βρίσκεται 

στο κέντρο του Νομού 

Βοιωτίας 

•Η κοντινή απόσταση με την 

Αθήνα - Αττική. 

•Πλούσιοι και αξιόλογοι 

πολιτισμικοί και ιστορικοί 

πόροι μεγάλης  σημασίας με 

μακραίωνη και συνεχή 

ιστορική διαδρομή έως 

σήμερα •Ανταπόκριση στην κοινωνική 

αποστολή

SWOT: Strengths – Πλεονεκτήματα

(Δυνατά Σημεία)

Αθήνα - Αττική. 

•Περιοχή διέλευσης στους 

άξονες Αθήνας –

Θεσσαλονίκης,  Αθήνας-

Δελφών

•Σιδηροδρομικό δίκτυο  

Αθηνών – Θεσ/νικης

•Η εύφορη γη της Κωπαΐδας -

γη υψηλής παραγωγικότητας 

•Ο  καταπράσινος Ορεινός 

όγκος του Ελικώνα

•Εφαρμογή ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων έργων ευρείας 

κλίμακας στην ευρύτερη 

περιοχή

•Η αναπτυγμένη αίσθηση της 

εθελοντικής προσφοράς σε 

σημαντική μερίδα του 

πληθυσμού 

• Ικανοποιητικό επίπεδο, σε 

σχέση με την χώρα αν και 

κάτω των ευρωπαϊκών 

απαιτήσεων, στις βασικές και 

κοινωνικές υποδομές όπως 

ύδρευση, αποχέτευση, 

απορρίμματα, εκπαίδευση, 

πρόνοια, αθλητισμός κ.λπ.



SWOT: Weaknesses - Αδυναµίες
(Αδύνατα Σηµεία)

•Λειτουργία ως «η πίσω αυλή της Αθήνας», χωρίς την 

ανάληψη, επί δεκαετίες, των αναγκαίων μέτρων για το 

αστικό περιβάλλον και την προστασία των φυσικών 

πόρων, της ορθολογικής μεταφοράς  των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων.

•Ανυπαρξία μεγάλων συλλογικών έργων άρδευσης και 

στήριξης της γεωργικής παραγωγής και μείωσης του 

�Μικρός και πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος. 

Αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας και 

περιορισμένη διάθεση προϊόντων με ένδειξη 

ποιότητας. 

•Διαχρονική απουσία διαχείρισης και προβολής των 

πολιτιστικών και ιστορικών πόρων και μνημείων και 

της δημιουργίας τουρισμού προορισμού .στήριξης της γεωργικής παραγωγής και μείωσης του 

κόστους παραγωγής

•Αναποτελεσματική διαχείριση στους σημαντικούς  

υδάτινους πόρους της περιοχής

•Απουσία μεγάλων επενδύσεων τυποποίησης και 

εμπορίας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων

�Αδυναμία δημιουργίας σταθερών και επώνυμων 

τελικών προορισμών αγροτουρισμού, παρά την 

εφαρμογή σειράς LEADER και ΟΠΑΑΧ.

�Ανάγκη εντονότερης τουριστικής προβολής του 

Δήμου

της δημιουργίας τουρισμού προορισμού .

•Η σχεδόν ανυπαρξία του δευτερογενούς και 

τριτογενούς τομέα (μεταποίηση, συσκευασία, logistics, 

marketing κλπ) στην αγροτική και πτηνοτροφική 

παραγωγή.

•Μη ύπαρξη και λειτουργία Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας 

•Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 

στις ανάγκες των πολιτών

•Η επικοινωνιακή εσωστρέφεια (έλλειψη 

συστηματικής και σταθερής προβολής του δήμου)



SWOT: Opportunities - Ευκαιρίες
(∆υνατότητες)

•Η αξιοποίηση της γεωγραφικής 

θέσης και έκτασης του δήμου με 

ιδιαίτερη στόχευση στους 

κατοίκους και στις αγορές της 

Αθήνας και του Πειραιά

•Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών 

πόρων και η δυνατότητα 

•Η παράλληλη δραστηριότητα σε 

κηπευτικά προϊόντα με 

δυνατότητες μετατροπής των 

μονάδων σε βιολογικές, σε 

συνδυασμό με την  εγγύτητα στην 

κατανάλωση της Αττικής. 

•Η παγκόσμια σημασία των 

�Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των 

ΣΔΙΤ

•Δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας 

με φορείς του Δημοσίου & 

Ιδιωτικού Τομέα. Ανάπτυξη 

συνεργασιών με τους αρμόδιους 

φορείς, δημόσια διαβούλευση κλπ 

με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της 
πόρων και η δυνατότητα 

διαμόρφωσης πολιτικών 

ανάπτυξης του πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς 

τομέα

•Η ύπαρξη μεγάλης έκτασης 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου και 

του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας

•Οι μεγάλοι άξονες μεταφορών 

(οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο) 

που διασχίζουν την περιοχή

•Η παγκόσμια σημασία των 

Πολιτιστικών και Ιστορικών Πόρων 

και Μνημείων.

•Η δυνατότητα διαμόρφωσης όρων 

ελκυστικής παραθεριστικής, αλλά 

και μόνιμης κατοικίας, εύπορων 

πολιτών

•Η δυνατότητα αξιοποίησης του 

ημερήσιου τουρισμού – αναψυχής

•Προγραμματική περίοδος 2014 –

2020 (ΕΣΠΑ – ΣΕΣ)

με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της 

περιοχής και την προβολή του 

προϊόντος

•Αξιοποίηση του θεσμού των 

Αδελφοποιήσεων με Δήμου του 

εξωτερικού και την μεταφορά 

εμπειριών

•Δημιουργία και εφαρμογή 

συστημάτων Διαχειριστικής 

Επάρκειας 



SWOT: Threats - Απειλές
(Κίνδυνοι)

•Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση

•Η άσχημη ψυχολογία επιχειρηματιών, αγροτών και 

πολιτών

•Η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα πολιτών και 

επιχειρήσεων

•Οι διαρκείς αλλαγές της νομοθεσίας, η πολυνομία και οι 

επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες υπουργείων

•Μετακίνηση παραγωγικών μονάδων έντασης εργασίας σε 

όμορες χώρες και περιφέρειες.

•Εισροή μεταναστών που δημιουργεί πιέσεις στην αγορά 

εργασίας.

•Απομάκρυνση από τον παραδοσιακό χαρακτήρα της 

περιοχής

•Οι έντονες πιέσεις από την ΚΑΠ στον πρωτογενή τομέα, επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες υπουργείων

•Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία 

στους ΟΤΑ χωρίς απαραίτητη μεταφορά πόρων 

(ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι)

•Δυσμενής οικονομική συγκυρία η οποία εκφράζεται μέσα 

από τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος.

•Αύξηση του ανταγωνισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

•Ανάπτυξη και νέων ανταγωνιστικών περιοχών εκτός των 

συνόρων της χώρας.

•Η καθυστέρηση της ενσωμάτωσης των ΡΟΜΑ της 

περιοχής Αλιάρτου και η περιθωριακή και πολλές φορές 

παράνομη εργασία οικονομικών μεταναστών

•Οι έντονες πιέσεις από την ΚΑΠ στον πρωτογενή τομέα, 

με μεγάλους ρυθμούς μείωση της απασχόλησης αλλά και 

μερική υποκατάσταση της απασχόλησης από παράνομη 

απασχόληση οικονομικών μεταναστών.

•Έλλειψη μεγάλων αλλά και μεσαίων Επιχειρηματικών 

Πάρκων και Χρήσεων γης, με σημαντικές επιδράσεις στην 

λειτουργία παρανόμων βιομηχανικών μονάδων, 

παράνομης απασχόλησης, καταστροφικών επιδράσεων 

στο περιβάλλον, συγκρούσεων λόγω ανταγωνιστικών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων.

•Η καθυστερημένη υλοποίηση έργων Ψηφιακής Σύγκλισης 

και Ευρυζωνικότητας.



Αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες

κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Επένδυση στον 

παραγωγικό τομέα 

της οικονομίας

Κοινωνία της 

γνώσης και 

Καινοτομία

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αποτυπώνεται ως εξής: 

Απασχόληση και 

κοινωνική συνοχή, 

Θεσμικό 

περιβάλλον

Ελκυστικότητα της 

Ελλάδας και των 

Περιφερειών ως 

τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και 

διαβίωσης



Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων 

του Δήμου Αλίαρτου - Θεσπιέων

Τη βιώσιμη ανάπτυξη

Την αειφορία

ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Την εσωτερική αναβάθμιση του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Την προώθηση των συνεργασιών

Προώθηση των αναπτυξιακών 

υποδομών 



Μακροπρόθεσμοι στόχοι



«Η εξέλιξη του σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο

με ανθρώπινο πρόσωπο, κοινωνική ευημερία, 

ποιοτικό περιβάλλον, διαρκή οικονομική ανάπτυξη 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ποιοτικό περιβάλλον, διαρκή οικονομική ανάπτυξη 

και υψηλά επίπεδα παιδείας, πολιτισμού, ασφάλειας 

και κοινωνικής μέριμνας, ικανός να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες απαιτήσεις»



Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων & Στόχων



Άξονας 1:

Φυσικό & Οικιστικό 

περιβάλλον – τεχνικές 

υποδομές

Μέτρο 1.1.: Οικιστικό 
περιβάλλον 
Μέτρο 1.2.: Μεταφορική
υποδοµή / κυκλοφορία/
στάθµευση / συγκοινωνία
Μέτρο 1.3.: Υποδοµές 
δικτύων : Ύδρευση –
Αποχέτευση – Άρδευση –

Άξονας 2:

Κοινωνική Πολιτική, 

Υγεία, Παιδεία, 

Αθλητισμός  και 

Πολιτισμός

Μέτρο 2.1.: Υγεία και Κοινωνική
Μέριµνα

Μέτρο 2.2.: Παιδεία – ∆ια Βίου 
Μάθηση & Νέα Γενιά 
Μέτρο 2.3.: Αθλητισµός
Μέτρο 2.4.: Πολιτισµός
Μέτρο 2.5.: Εθελοντισµός 

Άξονας 3:

Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση

Μέτρο 3.1.: Ενίσχυση 
Απασχόλησης 
και Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
Μέτρο 3.2.: Αναδιάρθρωση τοπικού 
παραγωγικού προτύπου
Μέτρο 3.3.: Επιχειρηµατικότητα & 

Άξονας 5:

Βελτίωση διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου

Μέτρο 5.1.: Εσωτερική 
Οργάνωση, ∆ιοίκηση και 
Ποιότητα των  Υπηρεσιών του 
∆ήµου

Μέτρο 5.2.: Ανάπτυξη 
ανθρώπινου  δυναµικού
Μέτρο 5.3.: Εκσυγχρονισµός και  

Άξονας 4:

Τουριστική 

Ανάπτυξη

Μέτρο 4.1.: 

Τουριστική προβολή 

Δήμου Αλιάρτου –

Θεσπιέων 

Μέτρο 4.2.: 

Τουριστικό προϊόν 

Δήμου Αλιάρτου –

Άξονες Προτεραιότητας & Μέτρα Ε.Π. 

Δήμου Αλίαρτου – Θεσπιέων 2015 -2019

Αποχέτευση – Άρδευση –
Ενέργεια - Επικοινωνίες
Μέτρο 1.4.: Καθαριότητα –
∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων – Ανακύκλωση 
Μέτρο 1.5.: Φυσικό 
Περιβάλλον – Πρόληψη 
κινδύνων

Μέτρο 1.6.: Ενέργεια –
Φυσικοί Πόροι – Αξιοποίηση 
Α.Π.Ε.
Μέτρο 1.7.: Χωροταξικός –
Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
Μέτρο 1.8.: Αναβάθµιση 
αγροτικού χώρου
Μέτρο 1.9.: Φιλοζωία –
∆ιαχείριση Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς 

Μέτρο 2.5.: Εθελοντισµός 
Μέτρο 2.6.: Εξωστρέφεια και
Συνεργασίες

Μέτρο 2.7.: Ισότητα και Κοινωνική 
Ενσωµάτωση 

Μέτρο 3.3.: Επιχειρηµατικότητα & 
Οικονοµία 
Μέτρο 3.4.: Οριζόντιες δράσεις 
Απασχόλησης

Μέτρο 3.5.: Καινοτοµία & 
Οικονοµία της γνώσης
Μέτρο 3.6.: Συµβουλευτική 
υποστήριξη 
Μέτρο 3.7.: Υποστήριξη 
συνεργατικών µορφών της τοπικής 
οικονοµίας

Μέτρο 5.3.: Εκσυγχρονισµός και  
Αξιοποίηση τεχνολογίες 
πληροφορικής  & επικοινωνιών
Μέτρο 5.4.: Βελτίωση 
Υλικοτεχνικής  υποδοµής
Μέτρο 5.5.:Βελτίωση 
Οικονοµικής  Λειτουργίας  και 
∆ιαχείρισης

Μέτρο 5.6.: Εξωτερικές 
συνεργασίες 
και µεταφορά καλών πρακτικών 
Μέτρα 5.7.: Συµµετοχικές 
∆ιαδικασίες

Μέτρα 5.8.: Πολιτική Προστασία
Μέτρο 5.9.: Νοµικά Πρόσωπα
Μέτρο 5.10.: Αξιοποίηση 
Εθνικών & Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων

Μέτρο 5.11.: Βελτίωση 
∆ιαχείρισης  Οικονοµικών & 
∆ηµοτικής Περιουσίας 

Δήμου Αλιάρτου –

Θεσπιέων 



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

• ΕΣΠΑ 2014 -2020: («Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (2014 – 2020), «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού –

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα», «Τεχνική Βοήθεια», «Αγροτική Ανάπτυξη», «Αλιεία και 

Θάλασσα»).  Έτσι το συνολικό πόσο της Ενωσιακής Συνδρομής 

για την περίοδο 2014 – 2020 διαμορφώνεται σε 20,98 δις €. 

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το σύνολο της 

Κοινοτικής Συνδρομής για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται Κοινοτικής Συνδρομής για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται 

στο ποσό 95.026.212 €. 

Οι ενδεικτικοί άξονες για τις δράσεις χρηματοδότησης του 

Πράσινου Ταμείου αποτελούν η βιοποικιλότητα, οι δασικές 

εκτάσεις, η προστασία υδάτων – εδάφους, η αντιμετώπιση 

σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων, η πρόληψη, 

προστασία και ρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού, η αστική 

αναζωογόνηση, η ενίσχυση των ΑΠΕ, η εξοικονόμηση 

ενέργειας



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
• HORIZON 2020 : Η δομή του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» στηρίζεται στο τρίπτυχο:

– «Επιστημονική αριστεία»: δηλαδή επιστημονική έρευνα 

παγκοσμίου επιπέδου που θα οδηγήσει στις τεχνολογίες του 

μέλλοντος και προσέλκυση στην Ε.Ε. των καλύτερων επιστημόνων 

στον κόσμο. 

– «Βιομηχανική Υπεροχή»: δηλαδή στρατηγική επένδυση σε 

τεχνολογίες – κλειδιά όπως η νανοτεχνολογία και η τεχνολογίες – κλειδιά όπως η νανοτεχνολογία και η 

μικροηλεκτρονική, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και 

δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής 

τεχνολογίας που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της Ε.Ε.

– «Κοινωνικές προκλήσεις»: δηλαδή στράτευση της επιστημονικής 

έρευνας πίσω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τη Ε.Ε., όπως 

είναι η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών 

πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η μετατροπή 

της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις για τα 

καθημερινά προβλήματα των πολιτών.  

•



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

• Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας : Οι καταστατικοί σκοποί του ΕΟΕΣ συνίστανται 

στην παραγωγή της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μίας ή περισσοτέρων 

συνιστωσών τα διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των 

μελών του, για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άρση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά με την 

υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2014 - 2020 : Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE 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 Ε.Ε. για το  περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE

χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα Κ – Μ.



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» : Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο

σκέλη και σε μια οριζόντια δράση: Α) Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο

της Ένωσης, Β) Σκέλος 2, Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε

ενωσιακό επίπεδο.



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

• Διαπεριφερειακά Προγράμματα:
INTERREG IVC : Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η:

– Βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών 

περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας, της γνώσης, του 

περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνου, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. 

– Με ειδικούς Θεματικούς Στόχους τη: α)Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον 

τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, β) Βελτίωση των περιφερειακών και τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, β) Βελτίωση των περιφερειακών και 

τοπικών πολιτικών στον τομέα του Περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων

INTERACT : Η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο INTERACT 2007-2013,στο οποίο 

συμμετέχουν όλα τα κράτη της Ε.Ε., η Νορβηγία και η Ελβετία. Ο Στρατηγικός Στόχος του 

προγράμματος καθορίζεται ως η:

– Προώθηση της ορθής διακυβέρνησης των κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. 



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ESPON (Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού): Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 

κοινοτική στήριξη για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ο βασικό Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος 

καθορίζεται ως η: Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής σε σχέση με το στόχο της εδαφικής 

συνοχής και αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους με την παροχή συγκρίσιμων 

πληροφοριών, στοιχείων, αναλύσεων και σεναρίων για την εδαφική δυναμική και την 

εμφάνιση του εδαφικού κεφαλαίου και δυνατότητες για την ανάπτυξη των περιφερειών και 

των ευρύτερων περιοχών συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την εδαφική 

συνεργασία και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.συνεργασία και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

URBACT (Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη) : Το πρόγραμμα URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το 

URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων 

σε μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις 

στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το URBACT βοηθά τις 

πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες 

ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής 

ανάπτυξης



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ESPON (Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού): Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 

κοινοτική στήριξη για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ο βασικό Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος 

καθορίζεται ως η: Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής σε σχέση με το στόχο της εδαφικής 

συνοχής και αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους με την παροχή συγκρίσιμων 

πληροφοριών, στοιχείων, αναλύσεων και σεναρίων για την εδαφική δυναμική και την 

εμφάνιση του εδαφικού κεφαλαίου και δυνατότητες για την ανάπτυξη των περιφερειών και 

των ευρύτερων περιοχών συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την εδαφική 

συνεργασία και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.συνεργασία και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

URBACT (Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη) : Το πρόγραμμα URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το 

URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων 

σε μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις 

στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το URBACT βοηθά τις 

πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες 

ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής 

ανάπτυξης



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

JASPERS: Η Πρωτοβουλία JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες), είναι μια νέα εταιρική σχέση τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας προς τα κράτη μέλη 

προκειμένου να προετοιμάσουν μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα, με υψηλό 

προϋπολογισμό.

JEREMIE: Η Πρωτοβουλία JEREMIE (Κοινή Ευρωπαϊκή Πόροι για τις Μικρο – Μεσαίες 

Επιχειρήσεις) απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ε.Ε. και σαν κύριο 

στόχο έχει να διευκολύνει την πρόσβασή στους στη χρηματοδότηση, και ειδικότερα σε 

κεφάλαια μέσω δανείων (Loans), επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), 

εγγυήσεων, μικροπιστώσεων κλπ, ώστε να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα και κατ’ 

επέκταση η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ELENA:  Το ELENA είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο στοχεύει να παρέχει 

τεχνική βοήθεια στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την επιτάχυνση των επενδυτικών 

προγραμμάτων τους, στους τομείς Της ενεργειακής Απόδοσης, Των ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, Των Βιώσιμων Μέσων Μεταφοράς. Υλοποιείται από την Γενική Διεύθυνση 

Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΙΒ), χρησιμοποιώντας οικονομικούς πόρους από το πρόγραμμα Ευφυής 

Ενέργεια – Ευρώπη (ΙΕΕ).

Το ELENA χρηματοδοτεί μέχρι και το 90% των δράσεων που απαιτούνται για την ωρίμανση του 

έργου. Χρηματοδοτεί μόνο την τεχνική υποστήριξη.έργου. Χρηματοδοτεί μόνο την τεχνική υποστήριξη.



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα :

Η συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συνιστούν μια νέα δυνατότητα στον 

τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Σε μια ΣΔΙΤ οι 

ρόλοι του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι. Οι Συμπράξεις 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις – κατά κανόνα μακροχρόνιες – οι 

οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού, με σκοπό την οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού, με σκοπό την 

εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Σε μια ΣΔΙΤ ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει το 

σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων 

που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του. Ο Δημόσιος Τομέας από την πλευρά 

του επικεντρώνεται στον καθορισμό των σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών 

απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους ιδιώτες, είτε με τμηματικές καταβολές από 

την πλευρά του Δημοσίου 



Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Τ.Π. & Δανείων συνοπτικά είναι η ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης με χρηματοπιστωτική και τεχνική υποστήριξη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων τους, καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων και 

Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Τύπος Έργων που είναι στόχος της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ:Τύπος Έργων που είναι στόχος της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ:

– Οδικό δίκτυο, μεταφορές 

– Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός κτιρίων δημόσιας 

διοίκησης 

– Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά 

– Υγεία/Κοινωνική υποδομή 

– Στέγαση

– Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσεις 

– Βελτίωση του περιβάλλοντος 



Τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή του

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να προγραμματίσουν οι δημοτικές αρχές είναι:

– Καθορισμός του στρατηγικού οράματος. 

– Καθορισμός αξόνων .

– Προτεραιότητες υλοποίησης δράσεων. 

– Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου.

– Προετοιμασία.– Προετοιμασία.

– Καθορισμός διαδικασιών διαβούλευσης και δημοκρατικής συμμετοχής εταίρων



Επόμενα Βήματα

• Το εγκριθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού θα τεθεί σε δημόσια

διαβούλευση.

• Παράλληλα με την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης θα κληθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, του

Νομικού Προσώπου και της Επιχείρησης του Δήμου να προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους, τους στόχους της

κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες

κατά σειρά προτεραιότητας.

• Τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Ν.Π. του Δήμου , μετά από την εισήγηση των υπηρεσιών τους θα πρέπει να

λάβουν αποφάσεις για τους στόχους και τις δράσεις που τα αφορούν.

• Το Γραφείο Προγραμματισμού και η Ομάδα Έργου θα συνθέσει όλες τις προτάσεις και θα συντάξουν το• Το Γραφείο Προγραμματισμού και η Ομάδα Έργου θα συνθέσει όλες τις προτάσεις και θα συντάξουν το

τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενοτήτων (δηλ. τον

Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τους

δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος)

• Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα υποβάλλει το σχέδιο στο Δήμαρχο, ώστε να

γίνει εισήγηση και ψήφιση από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας και τις

σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

• Τέλος το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβληθεί στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο νομιμότητας (ως προς την ορθή τήρησή

της διαδικασίας κατάρτισής του) και για τελική έγκριση.

• Αμέσως δε μετά την έγκρισή του θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων



Διαδικασία Διαβούλευσης 

• Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών

αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών

και άλλων φορέων του Δήμου για τους νέους θεσμούς της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


