Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων

❖ Θεσμικό πλαίσιο
❖ Σκοπός
❖ Χαρακτηριστικά
❖ Δομή
❖ Διαδικασία κατάρτισης
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Δημοτική περίοδος 2019 - 2023
◼

Επανέρχεται η τετραετία

◼

Ολοκλήρωση ΕΣΠΑ 2014 - 2020

◼

Εκπόνηση νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027

◼

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2020 - 2023

◼

Νομοθετικές αλλαγές: εκλογικό σύστημα,
μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Τ.Α.
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Σχεδιασμός - οργάνωση τετραετίας

◼

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

◼

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

◼

Ολοκλήρωση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
/ συμμετοχή στην Κινητικότητα

◼

Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων

◼

Εσωτερικός έλεγχος
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων
Θεσμικό πλαίσιο
◼ Ν. 4555/18 «Κλεισθένης Ι», Άρθρο 175: Τετραετή
Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα
Δράσης Δήμων (Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/10)
◼

Ν.4674/20, «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
ΟΤΑ ………», άρθρο 7 (αναθέσεις Ε.Π.)

◼

Y.A. 41179/14: Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής
των Πενταετών Ε.Π. των O.T.A. α΄ βαθμού για τη
δημοτική περίοδο 2014-19 (αναμένεται νέα!!!!)
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων
◼

◼

◼

◼
◼

Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα που εξειδικεύονται σε
Ετήσια Προγράμματα Δράσης
Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ε.Π.Δ. (επισυνάπτεται
ως παράρτημα)
Ο ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να
εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του
αντίστοιχου Ε.Π.Δ., καθώς και με το 4ετές Ε.Π.
Για το 2019 δεν απαιτείται η εκπόνηση Ε.Π. και Ε.Π.Δ.
Κ.Υ.Α. περιεχόμενο, δομή, προδιαγραφές Ε.Π. ανά κατηγορία
Δήμων
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Δημοτικές περίοδοι και Ε.Π.
◼

◼

◼

◼

2006 - 2010: Υ.Α. (περιεχόμενο, δομή), Π.Δ. (όργανα διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης,
αξιολόγησης), πιλοτική εφαρμογή, Δήμοι >10.000,
από συνένωση (232/1034), οδηγοί ΕΕΤΑΑ
2011 - 2014 νέα Υ.Α. και Π.Δ., όλοι οι δήμοι, οδηγοί
ΕΕΤΑΑ, προσαρμογή για μικρούς δήμους
2014 - 2019 πενταετή, νέα Υ.Α., ίδιο Π.Δ., όλοι οι
δήμοι, οδηγοί ΕΕΤΑΑ,
2019 - 2023, τετραετή, νέα Υ.Α.(;), οδηγοί (;)
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Δημοτικές περίοδοι και Ε.Π.
◼

◼

◼

◼

Φθίνουσα πορεία, αρχικά στην παρακολούθηση (Ε.Π.Δ.) και
μετά στην εκπόνηση των Ε.Π. (στρατηγικός σχεδιασμός <->
επιχειρησιακός προγραμματισμός)
Πολλοί μικροί και μεσαίοι δήμοι αδυνατούν να εκπονήσουν και
παρακολουθήσουν Ε.Π.
Πολλοί μεγάλοι δήμοι δεν διαθέτουν ακόμα υπηρεσίες
προγραμματισμού
Υπερσυσσώρευση στοιχείων, μέτριες ακτινογραφίες υπηρεσιών
και οικονομικής κατάστασης, υπερβολικά πολλά μέτρα και έργα,
λίγες δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας των δήμων
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων
Τα 4ετή Ε.Π. περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές,
β) επιχειρησιακό σχέδιο γ) δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης
Εναρμόνιση με:
◼

Αναπτυξιακό σχεδιασμό σε εθνικό - περιφερειακό επίπεδο

◼

Θεσμοθετημένο εθνικό - περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό

◼

Συμβατότητα με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους την
υποστήριξη (συμβουλευτική - επιστημονική) για την εκπόνηση του
Ε.Π., εφόσον οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την
άρτια κατάρτισή του.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σκοπός: H προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού
σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού
σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και
προσαρμογή του σχεδιασμού
Χαρακτηριστικά Ε.Π.:
❖

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ

❖

Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων και τίθεται σε
διαβούλευση

❖

Υλοποιείται μέσω Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ και των νομικών
προσώπων τους

❖

Οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου

❖

Ενσωματώνει γεωχωρικά δεδομένα και παρέχεται ψηφιακά
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Οφέλη – δυνατότητες
❖

Περιορισμός της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και
προγραμματισμός των δράσεων

❖

Ενεργοποίηση και συντονισμός των υπηρεσιών

❖

Βελτίωση του τρόπου διοίκησης και προώθηση της εσωτερικής οργάνωσης

❖

Προώθηση αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου

❖

Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων

❖

Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα

❖

Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς

❖

Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος
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Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων

Που είμαστε
Που θέλουμε να πάμε
Με ποιο τρόπο θα πάμε
Τι αποτελέσματα θα
έχουμε
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Όραμα
Δημοτικής/Περιφερειακής Αρχής

Στρατηγική & Στόχοι

Άξονες Προτεραιότητας & Μέτρα

Σχέδια Δράσης
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Δομή - περιεχόμενο Ε.Π.
Ενότητα 1: Στρατηγικές επιλογές
• Κεφάλαιο 1.1. : Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
• Κεφάλαιο 1.2.: Στρατηγική του ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες
Ενότητα 2: Επιχειρησιακό σχέδιο
• Κεφάλαιο 2.1.: Στόχοι και δράσεις
• Κεφάλαιο 2.2.: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων

• Κεφάλαιο 2.3.: Οικονομικός προγραμματισμός
Ενότητα 3: Δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης
•

Κεφάλαιο 3.1.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος14
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Στρατηγικός & επιχειρησιακός
σχεδιασμός
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΦΥΣΙΚΟ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΑΞΟΝΑΣ 1
ΦΥΣΙΚΟ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΤΡΟ 1.1

ΜΕΤΡΟ 1.2

ΜΕΤΡΟ 1.3

Φυσικό
Περιβάλλον
- Πράσινο

Οικιστική και
Πολεοδομική
Ανάπτυξη

Κυκλοφορία Στάθμευση Συγκοινωνία

ΜΕΤΡΟ 1.4

ΜΕΤΡΟ 1.5

Ύδρευση Καθαριότητα και
Αποχέτευση –
Διαχείριση
Ηλεκτροφωτισμός
Στερεών
Αποβλήτων
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Εσωτερικό περιβάλλον: βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου
◼

◼
◼

◼
◼

Οργάνωση - λειτουργία: Ο.Ε.Υ. περιγραφή, αξιολόγηση,
προτάσεις, Κανονισμοί υπάρχοντες, ελλείψεις, αδυναμίες
Ανθρώπινο δυναμικό
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: υπάρχοντα συστήματα,
αξιοποίησή τους, νέες ΤΕΠ, υπηρεσίες σε πολίτες / επιχειρήσεις
(βλέπε πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»)
Οικονομική κατάσταση
Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός: καταγραφή,
αξιολόγηση, ανάγκες επισκευών - αντικαταστάσεων (βλέπε
πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»)
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Προσωπικό Δήμου - νομικών προσώπων
◼
◼

◼

◼
◼

◼

Ανάλυση ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Ανάλυση ανά ειδικότητα / κλάδο (ομαδοποίηση ανά
υπηρεσία, κατηγορία, ασαφείς ειδικότητες)
Ανάλυση ανά σχέση εργασίας (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ
λήξη / ΕΣΠΑ, έργου, προσωρινές διαταγές)
Ανάλυση ανά ηλικία / φύλο
Αποχωρήσεις: συνταξιοδοτήσεις, κινητικότητα
(μετατάξεις, αποσπάσεις), διαθεσιμότητες κ.α.
Ανάλυση ανά χρόνια υπηρεσίας (προβλέψεις
αποχώρησης)
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Προσωπικό Δήμου - νομικών προσώπων

◼

◼

◼
◼
◼
◼
◼

Τα αριθμητικά δεδομένα / ποιοτικά χαρακτηριστικά του
προσωπικού που υπηρετεί, ρυθμός ανανέωσης
Τα αριθμητικά δεδομένα / ποιοτικά χαρακτηριστικά του
προσωπικού που κρίνονται αναγκαία
Ελλείψεις ποσοτικές και ποιοτικές ανά υπηρεσία
Αναδιάταξη κλάδων ανά κατηγορία
Εσωτερικές μετακινήσεις
Κινητικότητα από και προς τον Δήμο
Αναβάθμιση προσόντων - δεξιοτήτων  επιμόρφωση
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Σχέδιο αναδιοργάνωσης
◼

◼

◼

◼

◼

Προβλήματα ανά υπηρεσία: προτάσεις
επίλυσης
Λειτουργία υπηρεσιών: διαδικασίες,
συντονισμός
Κανονισμοί υπηρεσιών
Νέο οργανόγραμμα (Ο.Ε.Υ.): συγχώνευση
οργανικών μονάδων ή υπηρεσιών
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. ή ένταξη στον Δήμο
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Οικονομικός προγραμματισμός - Δείκτες

◼

Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης

◼

Επενδυτικές & λειτουργικές δαπάνες

◼

Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και
μέτρο

◼

Κατάρτιση δεικτών αποτελεσμάτων, υλοποίησης ή
εκροών για παρακολούθηση και αξιολόγηση

21

21

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης
◼

Ετήσια εξειδίκευση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

◼

Ενσωμάτωση του τεχνικού προγράμματος

◼

Συνοδεύει τον προϋπολογισμό

Αφορά και όλα τα Νομικά
Πρόσωπα !!!!
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Εκτελεστική Επιτροπή

υποστηρίζει

Υπηρεσία
Προγραμματισμού&
Ανάπτυξης Δήμου

Συντονίζει την κατάρτιση του
Ε.Π.

Συνεργάζεται με όμορους Δήμους και Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση για συντονισμό δράσεων και συνεργασιών
Εισηγείται το σχέδιο στο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνει το Ε.Π.

Διαβούλευση, Δημοσιοποίηση

Έγκριση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Προσδιορίζονται Άξονες-Μέτρα-Στόχοι
Οριστικοποίηση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Γνωμοδοτεί για το Ε.Π.

Έλεγχος Νομιμότητας
(Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ)
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Αξιοποίηση δεικτών
◼
◼

◼

◼

Απογραφή πληθυσμού: ελλείψεις σε επίπεδο Δήμων
Απογραφή κατοικιών: διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία
σε επίπεδο Δήμου
Κατάρτιση δεικτών για κοινωνική πολιτική π.χ.
μαθητικός πληθυσμός, παιδιά 1 - 4 ετών (παιδικοί
σταθμοί), συσχέτιση με υπάρχουσες δομές κ.α.
Αξιοποίηση δεδομένων Κ.Ε.Α., προνοιακά κ.λπ.
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Ολοκληρωμένες πολιτικές
◼

◼

◼

Συγκρότηση ολοκληρωμένων πολιτικών σε
τοπικό / τομεακό επίπεδο π.χ. δημοτική
πολιτική για το παιδί (σχολεία, προσχολική
αγωγή, αθλητισμός, πολιτισμός, δια βίου
μάθηση, κατασκηνώσεις, κοινωνική πολιτική)
Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, συνέργιες,
οικονομίες κλίμακας
Απαιτήσεις ΕΣΠΑ, οργανωτικά μέτρα
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1. Επιχειρησιακά προγράμματα 1. Στρατηγικός σχεδιασμός,
επιχειρησιακός προγραμμ.,
2. Τοπικά Σχέδια
2. Ετήσια προγράμματα δράσης
3. Στρατηγική διοίκηση
3. Διοίκηση μέσω στόχων
4α. Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης
4β. Αναδιοργάνωση δομών

5. Ανασχεδιασμός
επιχειρησιακών
διαδικασιών
6. Διοίκηση ολικής ποιότητας

4. Αξιολόγηση δομών αναδιοργάνωση Δήμων (Ο.Ε.Υ.)
5. Αντικατάσταση παλιών
διαδικασιών με νέες:
Κανονισμοί, επιτροπές,
ομάδες διοίκησης έργου
6. Δ.Ο.Π.: αυτό που κάνουμε να
γίνει με καλύτερο τρόπο

Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών
διαδικασιών: Κανονισμοί
◼

◼

◼

Ουσιαστική επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών
ώστε να επιτευχθούν ριζικές αλλαγές στα κρίσιμα ζητήματα
που καθορίζουν την αποδοτικότητα ενός φορέα (κόστος,
εξυπηρέτηση, ποιότητα, ταχύτητα)
Διαδικασία: δομημένο σύνολο δραστηριοτήτων σχεδιασμένο
για να παράγει ένα συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα
Αρχές: πολλές εργασίες συγχωνεύονται σε μία, λήψη
αποφάσεων ως τμήμα της εργασίας, κατάργηση περιττών
διαφοροποιήσεων, παραμετροποίηση υπηρεσιών στις
ανάγκες του πολίτη, παροχή πληροφόρησης, ενδυνάμωση
ανθρώπινου δυναμικού, συστήματα πληροφορικής
27

Δημοτικός προγραμματισμός:
από τα Ε.Π. στα τοπικά σχέδια

Νέα δεδομένα

Πλαίσιο
◼

Δημοτική περίοδος
2019-23

◼

ΕΣΠΑ 2021 - 27

◼

Επιχειρησιακά
προγράμματα Δήμων

◼

Τοπικά σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων

◼

Τοπικά σχέδια κοινωνικής
ένταξης

◼

Σχέδια δράσης πολιτικής
προστασίας (οδηγοί)
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ΕΣΠΑ 2021 - 2027:
Πέντε γενικοί στόχοι
◼

◼
◼

◼

◼

Εξυπνότερη Ευρώπη - καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός
μετασχηματισμός
Πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Διασυνδεδεμένη Ευρώπη - κινητικότητα και περιφερειακές
διασυνδέσεις Τ.Π.Ε.
Κοινωνική Ευρώπη - υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων
Ευρώπη κοντά στους πολίτες - Βιώσιμη και ολοκληρωμένη
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών με
τοπικές πρωτοβουλίες ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ !!!!!!
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ΕΣΠΑ 2021 - 2027
◼

◼

◼

◼

1η εγκύκλιος (Α.Π. 60072 - 06/06/19) για το πλαίσιο
προγραμματισμού (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) με βάση το
οποίο θα σχεδιαστεί το ΕΣΠΑ και τα Ε.Π.: Προτάσεις φορέων για
τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων
Σύσταση οργάνων κατάρτισης ΕΣΠΑ 2021-27, ΦΕΚ 432 Β΄,
04/02/20 (απόφαση Πρωθυπουργού).
Προτάσεις κανονισμών για ΕΤΠΑ - Τ.Σ., ΕΚΤ, ΕΤΘΑ, INTERREG,
ενιαίος κανονισμός !!!!!
Κατά την εκπόνηση των Ε.Π. των Δήμων θα γίνουν μόνο
παραδοχές / εκτιμήσεις για τις δυνατότητες χρηματοδότησης
έργων και δράσεων
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Ειδικοί Στόχοι ΕΤΠΑ για τον Στόχο 5
Ευρώπη κοντά στους πολίτες
Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής,
οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας:
◼ στις αστικές περιοχές
◼ στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές μέσω της
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων
Θα διατεθεί το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ
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Διαθέσιμοι πόροι περίοδος 2021 - 27
(πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Πόροι διαθέσιμοι για την Ελλάδα από τα
Ταμεία: 21.582 εκατ. € (τρέχουσες τιμές).
Πόροι ΕΤΠΑ: 11.528 εκατ. € (τρέχουσες
τιμές).
Ελάχιστοι πόροι ΕΤΠΑ Στόχος 5: 692 εκατ. €
(τρέχουσες τιμές). Πρέπει να προστεθεί και η
εθνική δημόσια δαπάνη.
Ποσοστό συγχρηματοδότησης (;)
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Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης
για την Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης"
◼

◼
◼

◼

◼
◼
◼

Δικαιούχοι: ΟΤΑ α΄- β΄βαθμού, νομικά πρόσωπα ΟΤΑ,
σύνδεσμοι
Περιεχόμενο: έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες
Προϋπολογισμός: 2,5 δις € από δάνεια Τ.Π.Δ. και ΕTΕπ
Χρηματοδότηση: σύναψη δανείων δικαιούχων με
Τ.Π.Δ., πληρωμή τους από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ.
Διάρκεια: 2020 - 2023
Φορέας διαχείρισης: Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.
Υλοποίηση: δημοσίευση προσκλήσεων προς τους
δικαιούχους, κριτήρια αξιολόγησης
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Άξονες προτεραιότητας
◼

◼

◼

◼

◼

◼

Πολιτική προστασία (εξοπλισμός, μέσα, διοικητική ικανότητα),
προστασία δημόσιας υγείας (κορωνοϊός), τεχνική βοήθεια
Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων: έργα
υποδομής, ενίσχυση διοικητικής ικανότητας
Περιβάλλον: βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση υδάτων, υγρών και
στερεών αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, Α.Π.Ε.
Ψηφιακή σύγκλιση: έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες με εφαρμογή
στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των
πολιτών, Τ.Π.Ε., «έξυπνες πόλεις»
Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη: εφαρμογή προγραμμάτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους πολίτες και για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός, αθλητισμός: ανέγερση
σχολείων, δημοτική περιουσία

Προσκλήσεις "Αντώνης Τρίτσης«
1ο δεκαήμερο Ιουλίου
Έργα ύδρευσης 300 εκατ. €.: αντικατάσταση παλιών δικτύων ύδρευσης,
σύγχρονες μέθοδοι εξοικονόμησης νερού.
Διαχείριση αστικών λυμάτων 200 εκατ. €:, νέα δίκτυα αποχέτευσης, αναβάθμιση
ΒΙΟΚΑ, νέοι ΒΙΟΚΑ σε μικρούς οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.
Αξιοποίηση ΑΠΕ σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης: 150 εκατ. €
Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή
στην πηγή, διαχείριση βιοαποβλήτων: 220 εκατ. €.
Έργα αστικής αναζωογόνησης 300 εκατ. €, στους αστικούς δήμους, εντάσσονται
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές, δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος, εμβληματικά κτίρια στους δήμους,
αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης, δαπάνες απαλλοτριώσεων,
300 εκατ. €. συνδυασμός με ΣΔΙΤ, εντάσσονται 14 σχολεία για παιδιά ΑμεΑ.
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Προσκλήσεις "Αντώνης Τρίτσης«
1ο δεκαήμερο Ιουλίου
Μελέτες - έργα 40 εκατ. € για αντισεισμική προστασία σχολείων, δημοτικών
κτιρίων, συνεργασία με ΟΑΣΠ.
Έξυπνες πόλεις 130 εκατ. €: μέτρα και συστήματα πρόληψης- παρακολούθησης
- ελέγχου για Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια. Έξυπνα συστήματα και
εφαρμογές στην κινητικότητα, στάθμευση, κυκλοφορία και ηλεκτροκίνηση.
Εξυπηρέτηση πολιτών με ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα. Υποστήριξη
τοπικού θεματικού τουρισμού, έξυπνα συστήματα για την ανάδειξη του
πολιτισμού - τουρισμού. Μείωση ενεργειακής σπατάλης, έξυπνοι φωτισμοί,
μείωση ενεργοβόρων συσκευών και εξοπλισμών.
Ανοιχτοί χώροι 40 εκατ. €: αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, χώρων
αναψυχής για παιδιά, ελεύθερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις ακτές.
Έργα αγροτικής οδοποιίας, 70 εκατ. €
Μελέτες 100 εκατ. €: δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές υπηρεσίες
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Συνολικός προϋπολογισμός
Έργα ύδρευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων
Αξιοποίηση Α.Π.Ε. στα παραπάνω
Στερεά απόβλητα
Αγροτική οδοποιία
Μελέτες έργων, αντισεισμική προστασία, συντήρηση
δημοτικών ανοιχτών χώρων
Αστική αναζωογόνηση, προστασία - αξιοποίηση κτιρίων,
ανάπτυξη υποδομών τεχνολογίας και ηλεκτροκίνησης,
μετατροπή αστικών κέντρων σε “έξυπνες πόλεις”
Έργα Φιλόδημου

Εκατ. €

500
150
220
70
180
730

Σύνολο

650
2,5 δις

Προσκλήσεις

1.850

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
◼
◼
◼
◼
◼

◼

Εκπονούνται ανά δημοτική ενότητα
Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΤΕΠ, ΤΠΔ
Διάρκεια: 2020 - 2030
Σταδιακή υλοποίησή κατά φάσεις ανάθεσης μελετών,
Κάθε φάση θα περιλαμβάνει 200 μελέτες, έως ότου
καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες
Οι μελέτες της 1ης φάσης θα προκηρυχθούν τον
Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα
ενεργοποιούνται κάθε 6 μήνες
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
◼
◼

◼
◼
◼

Σύνολο Δημοτικών Ενοτήτων 1.140
Με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ:
20%, αλλά το
10% παρωχημένα
Με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε εξέλιξη 23%
Χωρίς ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ
57%
Α΄ φάση 200 μελέτες: 100 σε Δ.Ε. χωρίς ΤΠΣ και
100 σε παρωχημένα
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/6/20
Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμων 10/7/20
Προτεραιότητες δημοτικών ενοτήτων: Α / Β / Γ
Αναπτυξιακές πιέσεις (έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ή ύπαρξη
σημαντικών αναξιοποίητων αναπτυξιακών πόρων).
◼ Περιβαλλοντικά προβλήματα, συνδεόμενα με το αστικό
περιβάλλον και με το δίκτυο Natura (έλλειψη ελεύθερων χώρων,
αστικές θερμικές νησίδες, τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή κ.α.).
◼ Κοινωνικά προβλήματα γεωγραφικά εστιασμένα: συγκέντρωση
ευάλωτων (ΑΜΕΑ, εξαρτημένα) και ειδικών ομάδων (άνεργοι,
κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, άτομα με πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες, μετανάστες…).
◼ Ωριμότητα πολεοδομικού σχεδιασμού (ύπαρξη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ,
βαθμός της επικαιρότητάς, η ύπαρξη μελετών σε εξέλιξη)
◼
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Φιλόδημος ΙΙ
◼

◼

◼

◼

◼

◼

Γενικά σχέδια ύδρευσης - ασφάλειας νερού,
Γενικά σχέδια, μελέτες για κατασκευή, βελτίωση,
συντήρηση λιμενικών υποδομών
Προμήθεια απορριμματοφόρων, λοιπών οχημάτων
ανακυκλώσιμων
Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού
εξοπλισμού
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή στεγάστρων
στάσεων
Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισμός
καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Φιλόδημος ΙΙ
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλών
◼ Κατασκευή ραμπών / χώρων υγιεινής σχολείων για
πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
◼ Μελέτες, προμήθειες, έργα πυροπροστασίας στα
σχολεία
◼ Προμήθεια εξοπλισμού για παιδικές χαρές
◼ Επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
◼ Νέοι δήμοι, Ελευσίνα
Τα συνεχιζόμενα έργα του Φιλόδημος ΙΙ, πρέπει να
ενταχθούν στα Ε.Π. των Δήμων
◼

Πράσινο Ταμείο
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Αστική Αναζωογόνηση
Κοινόχρηστοι Χώροι - Διατηρητέα Κτίρια
Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Έρευνα & Καινοτομία
Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Δάση
Φυσικό Περιβάλλον
Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις
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Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
◼
◼

◼

◼
◼
◼

Δάνεια για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού
Δάνεια από ΕΤΕΠ (75%) και Τ.Π.Δ. (25%): αναβάθμιση κτιρίων,
οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, πολιτιστική, αρχιτεκτονική
κληρονομιά, κοινωνικές υποδομές, ενεργειακός συμψηφισμός
με φωτοβολταϊκά, εκπαιδευτικές /αθλητικές εγκαταστάσεις,
Επιχορήγηση μελέτες και υπηρεσίες ωρίμανσης έργων
μικρών νησιωτικών και των ορεινών ∆ήµων - ΕΕΤΑΑ
Αναχρηματοδότηση δανείων
Δάνεια για απαλλοτριώσεις, μελέτες, εξοπλισμό καθαριότητας
Δεσμευμένοι λογαριασμοί ειδικού σκοπού: πρόγραμμα «Α.
Τρίτσης», Πράσινο Ταμείο
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Κοινωνικές υπηρεσίες
◼
◼
◼
◼
◼

◼

Κέντρα Κοινότητας
Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα πρώην Κ.Ε.Α.
Προνοιακά επιδόματα
Τρίτη Ηλικία: ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι (νέος
σχεδιασμός: ΟΦΗΛΙ ολοκληρωμένη φροντίδα
ηλικιωμένων -> ΚΑΠΗ, Β.σ.Σ., ΚΗΦΗ)
Γυναίκες: Ξενώνες, Συμβουλευτικά Κέντρα
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Τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης
◼

◼

◼

◼

Καταγραφή / αξιολόγηση δομών και προσφερόμενων
κοινωνικών υπηρεσιών από τον Δήμο και τα Νομικά του
Πρόσωπα
Καταγραφή / αξιολόγηση άλλων φορέων (δημόσιοι,
ιδιωτικοί, ΜΚΟ, σύλλογοι, κλπ), που υλοποιούν
κοινωνικές δράσεις στην περιοχή
Προσδιορισμός στόχων, προτεραιοτήτων και δράσεων
για την αναβάθμιση των προσφερόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών με στόχους την κοινωνική ένταξη και την
καταπολέμηση της φτώχειας
Ενσωμάτωση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
46

Οργάνωση Κοινωνικής Υπηρεσίας
◼
◼
◼

◼

1.
2.
3.

4.

Μεγάλοι Δήμοι > 20.000 Διεύθυνση,
Λοιποί Δήμοι > Τμήμα
Νομικά Πρόσωπα: ανακατανομή αρμοδιοτήτων
Αναδιοργάνωση -> αναθεώρηση Ο.Ε.Υ. νέες οργανικές
μονάδες, κανονισμοί λειτουργίας:
Τρίτη ηλικία
Παροχή πληροφοριών (Κέντρα Κοινότητας)
Επίβλεψη - παρακολούθηση λοιπών κοινωνικών
δομών
Παροχή επιδομάτων - Αδειοδοτήσεις φορέων
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