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Εισαγωγή 

Η ενδυνάμωση των τελικών δικαιούχων έχει αναχθεί σε ένα από τα κεντρικά 

ζητήματα για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής 

στην Ελλάδα. Η διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει στην ανάγκη διερεύνησης της 

διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων αλλά τη διατύπωση προτάσεων 

πολιτικής  για τη βελτίωσή της. Το ζήτημα αυτό συγκεντρώνει την προσοχή τόσο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των εθνικών φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων 

και πόρων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. 

Παρότι η διερεύνηση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων διαπερνά 

όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας 

των τελικών δικαιούχων προσλαμβάνει μια ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην 

περίπτωση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:  

Ο πρώτος λόγος για τον οποίο η διερεύνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έγκειται στην πιο άμεση σύνδεση που έχουν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα με την υλοποίηση των στόχων της τοποκεντρικής ανάπτυξης (place-

base policy). Όπως έχει διαπιστωθεί, ενώ η τοποκεντρική ανάπτυξη αποτελεί μια 

αρχή που διαπερνά το σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, έχει 

αποδειχθεί ότι η αρχή αυτή είναι ακόμη περισσότερο συνδεδεμένη με την υλοποίηση 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Επιπλέον, τα Περιφερειακά Προγράμματα μπορούν να αναδείξουν πιο παραστατικά 

το εύρος των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την πολλαπλότητα των μορφών συμμετοχής των 

δρώντων, τη συνθετότητα των διαδικασιών και τρόπων διευθέτησης για την 

αποτελεσματική τους λειτουργία. Κατά συνέπεια τα Περιφερειακά Προγράμματα 

μπορεί να αποτελέσουν ένα ‘εργαστήριο’ για την διερεύνηση του τρόπου υλοποίησης 

της τοποκεντρικής πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Τέλος, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο για τη 

συμμετοχή των Δήμων. Δεδομένου ότι οι Δήμοι αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα 

στην υλοποίηση της φιλοσοφίας της τοποκεντρικής προσέγγισης, η αναβάθμιση της 

συμμετοχής τους αποτελεί σημαντική παράμετρο στην υλοποίηση των στόχων της 

πολιτικής συνοχής. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων και η 

αναβάθμιση της συμμετοχής τους στην υλοποίηση των πόρων της πολιτικής συνοχής 

αποτελεί ένα από τα σημαντικά αιτούμενα της νέας προγραμματικής περιόδου.  

Τα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τελικών 

δικαιούχων περιλαμβάνονται στις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την νέα προγραμματική 

περίοδο για την Ελλάδα (OECD 2020:298). Η μελέτη αυτή αναδεικνύει ότι οι μικροί 

δικαιούχοι το 2017 στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 96% των τελικών δικαιούχων. 

Επιπλέον, η έκθεση αυτή σημειώνει ότι ειδικά οι μικροί Δήμοι παρουσιάζουν μεγάλες 

δυσκολίες λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, τεχνογνωσίας και 
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τεχνικών υπηρεσιών για την ανάληψη του ρόλου που θα τους αναλογούσε στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.  

Τα πιο συχνά θέματα που ανακύπτουν στην πράξη για τους μικρούς τελικούς 

δικαιούχους σχετίζονται σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ με τα εξής:  

• αδυναμία ανταπόκρισης στο κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και 

των προκηρύξεων που καθιστά τα έργα μη επιλέξιμα  

• ανεπαρκείς διοικητικούς μηχανισμούς διοίκησης και μηχανισμούς διαχείρισης 

έργων που οδηγεί σε μη επιλέξιμες δαπάνες  

• αδυναμία ανταπόκρισης στα χρονοδιαγράμματα και αδυναμία διορθωτικής 

αναπροσαρμογής των προγραμμάτων γεγονός που επιβαρύνει τους δείκτες 

επιδόσεων   

• Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο οδηγεί σε ενέργειες που δεν μπορούν να στηριχθούν νομικά   

Το πρόβλημα αυτό αφορά τόσο μεγάλους όσο και μικρότερους τελικούς δικαιούχους. 

Ειδικότερα για τους Δήμους ως σημαντική παράμετρος της διαχειριστικής 

ανεπάρκειας αναδεικνύεται η έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών ή τεχνογνωσίας καθώς 

και το εξειδικευμένο προσωπικό. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο 

στους μικρότερους Δήμους, ιδίως σε μικρά νησιά ή σε ορεινές περιοχές στην 

ηπειρωτική χώρα. Η έκθεση επισημαίνει ότι το 75% των νησιωτικών Δήμων δεν 

διαθέτουν τεχνική υπηρεσία.  

Αυτό το πρόβλημα όπως ήδη αναφέρθηκε είναι κάτι που παρατηρείται σε πολλές 

χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται προσπάθειες μέσω της Τεχνικής Βοήθειας 

για την αντιμετώπισή του.  

Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, οι 13 περιφέρειες με σωρευμένη 

εμπειρία θα κληθούν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο, ιδίως στον καθορισμό 

των προτεραιοτήτων που πρέπει να περιληφθούν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. Από τα μέσα που έχουν προταθεί αναδεικνύονται τα εξής:  

• Για την υλοποίηση του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης οι κοινοτικές αρχές, οι 

εθνικές και οι περιφερειακές και τοπικές πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για 

την προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

διαφόρων προγραμμάτων και έργων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να 

ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειακών ενώσεων των δήμων στη διαμόρφωση 

κοινών θέσεων και στην έκδοση επιλέξιμων προγραμμάτων που πρέπει να 

εξεταστούν για ενσωμάτωση στα ΠΕΠ. 

• Υιοθέτηση μιας πιο συστηματικής προσέγγισης για το συντονισμό και τη 

συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τους δικαιούχους (δήμους), τη διάδοση βέλτιστων 

πρακτικών κατά την προετοιμασία του έργου. 

• Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 

Διαχειριστικών Αρχών, Ενδιάμεσων Φορέων και δικαιούχων σχετικά με αλλαγές 

σε κανονισμούς, διαδικασίες ή προγράμματα που συμβάλλουν στη μείωση των 

καθυστερήσεων του έργου.  



9 

• Οι ελλείψεις προσωπικού πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πρόσληψη νέου 

προσωπικού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. νέο προσωπικό πρέπει να 

συμμετέχει από το στάδιο σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου. 

Ειδικές υπηρεσίες χρειάζονται ιδίως δικηγόροι (ιδίως στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων) και ειδικοί στην τεχνολογία πληροφοριών (IT) και στον 

προγραμματισμό λογισμικού, χρηματοοικονομικά μέσα, λογιστικούς ελέγχους, 

λογιστικά και τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό ανάπτυξης. 

• Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η Ελλάδα μπορεί να εξετάσει το 

ενδεχόμενο ενεργοποίησης του μητρώου ανεξάρτητων μηχανικών που εξετάστηκε 

από τον νόμο 4314/2014 για την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων που δεν 

διαθέτουν τεχνικό προσωπικό 

Η μελέτη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έθεσε ως κεντρικό θέμα την λεπτομερή 

επισκόπηση της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων του προγράμματος 

και την διερεύνηση προτάσεων αναβάθμισής τους. Η διερεύνηση αυτή γίνεται σε 

κατάλληλο χρόνο αφού η νέα προγραμματική περίοδος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 

στάδιο της εξειδίκευσης. Το έργο αυτό περιλαμβάνει όλους τους τελικούς 

δικαιούχους και κάνει λεπτομερή καταγραφή της φυσιογνωμίας και των 

χαρακτηριστικών τους, λεπτομερή ανάλυση των λειτουργιών και επισταμένη εξέταση 

των δυσλειτουργιών και αδυναμιών που υπάρχουν για την συμμετοχή τους στην 

αξιοποίηση των δράσεων και στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, μέσα από την ανάλυση των αδυναμιών και δυνατοτήτων προτείνονται 

εξειδικευμένα μέτρα για τη στήριξη της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών 

δικαιούχων που θα αποτελέσουν σημαντική παράμετρο της επιτυχίας της πολιτικής 

συνοχής της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Η μελέτη αυτή κινήθηκε σε δύο επίπεδα.  

•   Πρώτον, έκανε λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση του κανονιστικού 

πλαισίου και των εκθέσεων αξιολόγησης.  

•   Δεύτερον, προέβη σε πρωτογενή επεξεργασία δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν μέσω εστιασμένου ερωτηματολογίου και μέσω της 

δημόσιας διαβούλευσης.  

Το Β’ Παραδοτέο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της ανάλυσης του 

ερωτηματολογίου και την διατύπωση προτάσεων ενδυνάμωσης της διοικητικής 

ικανότητας των τελικών δικαιούχων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται συντείνουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής 

επάρκειας και στη δυνατότητα των τελικών δικαιούχων. Για την ωρίμαση των έργων 

πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Η δυσκολία σύνταξης τελετών αποτελεί 

τροχοπέδη στην δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει έργα.  

Παράλληλα, στη μελέτη αυτή αξιοποιούνται οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί από 

τους πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών εμπλουτίζει την διαδικασία 

προγραμματισμού και φέρνει πιο κοντά τους φορείς σχεδιασμού της πολιτικής με 

τους αποδέκτες των αποτελεσμάτων της πολιτικής, κάτι που αποτελεί τελικά και το 

ουσιαστικό ζήτημα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Η εκμαίευση των αναγκών, η 
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έκφραση της γνώμης και η διατύπωση προτάσεων αποτελούν καθοριστικής 

σημασίας ζητήματα για την πληρότητα του σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα 

των δράσεων που σχεδιάζονται και πρόκειται να υλοποιηθούν τοπικά. 

Η συμμετοχή και οι συνέργειες ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων, 

συμβούλων τοπικής ανάπτυξης και διοικητικών υπηρεσιών μπορούν να 

εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης και προτάσεις ενίσχυσης την διοικητικής ικανότητας των τελικών 

δικαιούχων. Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να δώσει κατευθύνσεις πολιτικής 

έγκαιρα και με συγκεκριμένο τρόπο.  

Η μελέτη αυτή ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις της πολιτικής συνοχής και 

αντανακλά τις ανάγκες όπως διατυπώνονται σε κείμενα στρατηγικής όπως για 

παράδειγμα τις κατευθύνσεις πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα 

προγραμματική περίοδο αλλά και τις κατευθύνσεις πολιτικής του ΟΟΣΑ. Ιδιαίτερα, 

όσον αφορά τον ΟΟΣΑ, η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών 

δικαιούχων, η απλοποίηση των διαδικασιών η μεγαλύτερη αποκέντρωση και 

απλοποίηση της διακυβέρνησης των προγραμμάτων θεωρούνται ζητήματα ύψιστης 

προτεραιότητας για την επιτυχία της πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου, 

σε όφελος του τοπικού, αλλά και της εθνικής οικονομίας στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Το παρόν, δεύτερο παραδοτέο της μελέτης εκτίμησης της διοικητικής ικανότητας 

τελικών δικαιούχων του Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου περιλαμβάνει: 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε με την συμπλήρωση 

δομημένων ερωτηματολογίων μεταξύ των τελικών δικαιούχων και την  εκτίμηση 

της  διοικητικής ικανότητα των δικαιούχων. 

• Παρουσίαση και γενική επισκόπηση του διοικητικού φόρτου που αφορά στην 

αναπτυξιακή πολιτική. 

• Προτάσεις  διοικητικής αναδιοργάνωσης των δικαιούχων και υποστήριξης 

συνολικά του συστήματος για την πρόσφορη υλοποίηση των δράσεων και έργων. 

Με το Β’ Παραδοτέο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει ένα σημαντικό κείμενο 

τεκμηρίωσης και προτάσεων πολιτικής για την αρτιότερη προετοιμασία των 

προγραμμάτων και έργων του ΠΕΠ και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της 

πολιτικής συνοχής με τη συμμετοχή όλων των δρώντων που δραστηριοποιούνται 

τοπικά και των επιπέδων σχεδιασμού σε όλη την κλίμακα της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. 
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1 Αποτύπωση Διοικητικής Ικανότητας φορέων 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Για την αντιπροσωπευτική αποτύπωση της δυνατότητας ανταπόκρισης των Φορέων 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση, 

διαχείριση και παρακολούθηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Βορείου Αιγαίου 2014–2020, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου μεταξύ των τελικών δικαιούχων των έργων του 

ΠΕΠ, με τη διακίνηση ημιδομημένου ερωτηματολογίου σε επιλεγμένους φορείς–

αποδέκτες. 

1.1 Έρευνα πεδίου 

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της δυνατότητας των Φορέων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να υλοποιούν έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο 

πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου καθώς και ο εντοπισμός προβλημάτων και 

δυσχερειών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης. 

Τo ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε περιλάμβανε είκοσι πέντε (25) αξιολογικά 

ερωτήματα που εξετάζουν θέματα θεσμικού πλαισίου, επάρκειας ανταπόκρισης των 

φορέων, εντοπιζόμενων αποκλίσεων υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, 

συνεργασίας και συντονισμού, εξοικείωσης των υπηρεσιών με τα πληροφοριακά 

συστήματα και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης τεχνικής βοήθειας.  

Στο τέλος του ερωτηματολογίου δινόταν η δυνατότητα στους φορείς να αναφερθούν, 

με ελεύθερο κείμενο, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και σε ενδεχόμενες 

προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών και διαδικασιών υλοποίησης, διαχείρισης και 

παρακολούθησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και 

γενικότερα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων και δράσεων. 

Το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε συνολικά σε εβδομήντα ένα (71) δικαιούχους 

φορείς εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν οι τριάντα δυο (32 - 44,44%) υποβάλλοντας 

επαρκώς συμπληρωμένα έντυπα.  

1.2 Ανάλυση στοιχείων έρευνας πεδίου 

Στην ενότητα που ακολουθεί πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 

των φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου, σε θεματικές ενότητες που 

αφορούν το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης έργων, τη δυνατότητα ανταπόκρισης των 

φορέων στις προσκλήσεις του ΠΕΠ, τις αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του 

Προγράμματος, τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των φορέων, την 

εξοικείωση των υπηρεσιών με τα χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ 

και ΕΣΗΔΗΣ) και την παρεχόμενη τεχνική βοήθεια. 
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Πίνακας 1-1: Κατηγοριοποίηση φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου 1 

α/α Φορέας %  συνόλου 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Βορείου Αιγαίου 

1 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3,23% 

Δήμοι Βορείου Αιγαίου 

2 Δήμος Μυτιλήνης 

29,03% 

3 Δήμος Δυτικής Λέσβου 

4 Δήμος Χίου 

5 Δήμος Ανατολικής Σάμου 

6 Δήμος Δυτικής Σάμου 

7 Δήμος Λήμνου 

8 Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών 

9 Δήμος Οινουσσών 

10 Δήμος Αγίου Ευστράτιου 

Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ Βορείου Αιγαίου 

11 Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) Δήμου Λήμνου 

12,90% 
12 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔηΚΕΧ) 

13 Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου 

14 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου 

Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων 

15 
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου 

(ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.) 6,45% 

16 Διαχείριση Απορριμμάτων Νοτίου Χίου (ΔιΑΝοΧ) Α.Ε. 

Αναπτυξιακές Εταιρείες Βορείου Αιγαίου 

17 Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε 

12,90% 

18 Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Ε 

19 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου Α.Ε 

20 
Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας (ΚΑΑΕΚΤ) 

Νομού Σάμου 

Εταιρείες Δημοσίου 

21 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) 3,23% 

Κοινωνικές Δομές 

22 Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμΕΑ «Η Κυψέλη» 

12,90% 
23 Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων (ΕΓΑΝΥ) 

24 Κέντρο Παιδιού Εφήβου–Διάγνωση–Συμβουλευτική - Αποκατάσταση 

25 Παγχιακός Σύλλογος ΑμΕΑ 

Πολιτισμός 

26 Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (Μυτιλήνη) 3,23% 

Υγεία 

27 Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης 

9,67% 28 Σκυλ;iτσειον Γενικό Νοσοκομείο Χίου 

29 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚεΘΕΑ) 

Εκπαίδευση 

30 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 3,23% 

Λοιποί Φορείς 

31 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 3,23% 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

 

1 Στους φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου συμπεριλαμβάνεται και η εταιρεία Μονομετοχική 
Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου Α.Ε., η οποία ωστόσο, κατά δήλωση, δεν διαχειρίζεται και δεν 
υλοποιεί δράσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, συνεπώς δεν θα συμπεριληφθεί στην στατιστική ανάλυση. 
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1.2.1 Θεσμικό πλαίσιο 

Α.1.1 Διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (νομοθεσία, 

εφαρμοστικές εγκύκλιοι, πολυπλοκότητα κ.λπ.) παρεμποδίζει την ομαλή υλοποίηση 

των έργων του Προγράμματος που υλοποιεί ο φορέας σας; 

Το 51,61% (16)2 των φορέων, κατά 

πλειοψηφία Δήμοι και Αναπτυξιακές 

Εταιρείες, εκτιμά ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις το θεσμικό πλαίσιο 

παρεμποδίζει την ομαλή υλοποίηση των 

έργων που έχουν αναλάβει.  

Οι δυσκολίες που εντοπίζονται αφορούν 

κυρίως τις χρονοβόρες και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, την 

πολυπλοκότητα ανάθεσης μικρών 

έργων και μελετών, τις συνεχείς 

μεταβολές, την ασάφεια και τις 

διαφοροποιήσεις στην ερμηνεία του 

θεσμικού πλαισίου από τους 

επιβλέποντες φορείς και τις Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ).  

Στον πίνακα που ακολουθεί τεκμηριώνονται οι απόψεις των φορέων. 

Πίνακας 1-2: Εκτιμώμενες δυσκολίες υλοποίησης έργων λόγω θεσμικού πλαισίου 

α/α Φορέας Τεκμηρίωση Απάντησης 

1 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου Α.Ε 

Η παρακολούθηση του μέτρου 19.2 από τις  Περιφέρειες  δημιούργησε επιπλέον 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση του υπομέτρου  για τους εξής λόγους: 

1. Κάθε ΔΑ ερμηνεύει διαφορετικά το θεσμικό πλαίσιο. 

2. Η υποστελέχωση των Περιφερειών δημιουργεί καθυστερήσεις. 

3.Πολλά προβλήματα δημιουργεί και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές των λειτουργικών 

δαπανών των ΟΤΔ . 

2 Δήμος Ψαρών 

Το πρόγραμμα είναι "βαρύ" ιδιαίτερα για τους μικρούς και υποστελεχωμένους δήμους 

όπως είναι ο δικός μας. Απαιτούνται επειγόντως βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, 

μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση διαδικασιών για την διευκόλυνση των 

δικαιούχων φορέων. 

3 Δήμος Αγίου Ευστρατίου 

Απαιτείται μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τη 
διευκόλυνση των μικρών και υποστελεχωμένων δήμων όπως είναι ο Δήμος Αγίου 

Ευστρατίου. 

4 Δήμος Δυτικής Λέσβου 

Οι συχνές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούν πρόσθετη γραφειοκρατία και 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, καθώς πολλές φορές απαιτούνται 

τροποποιήσεις σε στοιχεία του έργου (μελέτη, διακήρυξη κ.λπ.), λόγω αλλαγής 

νομοθεσίας. 

5 
Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Λήμνου Α.Ε 
Η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου και η γραφειοκρατία δημιουργούν πολλές 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιεί 

 

2  Στη παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός των φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έδωσαν την 
συγκεκριμένη απάντηση 

Διάγραμμα 1-1 Δυσκολίες υλοποίησης 

έργων λόγω θεσμικού 

πλαισίου 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

51,61%48,39%

ΝΑΙ ΌΧΙ
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α/α Φορέας Τεκμηρίωση Απάντησης 

ο φορέας μας. Έχουμε διαπιστώσει ότι η πολυπλοκότητα και οι ασάφειες του θεσμικού 

πλαισίου δημιουργούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών 

ελέγχων, στην έκδοση των αποφάσεων ένταξης, σε εγκρίσεις των σταδίων  υλοποίησης 

δημοσίων έργων κ.α. 

6 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε 

Το θεσμικό πλαίσιο πάσχει από την συνεχή επικάλυψη (gold-plating) με την αντίληψη 
ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στους δικαιούχους. Δεν γίνεται ουσιαστική 

προσπάθεια μεταφοράς γνώσης των θεσμικών υποχρεώσεων με συνέπεια να 

δημιουργούνται πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση και διευκόλυνση της υλοποίησης των 

πράξεων. Δεν υφίσταται αντίληψη απλοποίησης. 

7 Δήμος Χίου 

Σημαντικά προβλήματα υφίστανται με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την υποβολή 
προτάσεων. Κύριοι φορείς που καθυστερούν την διαδικασία είναι η Εφορία 

Αρχαιοτήτων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο, δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό (αναρτήσεις 

για το ίδιο πράγμα σε 2-3 σημεία, τήρηση φακέλου και σε χαρτί και ηλεκτρονικά κ.λπ.). 

Η κεντρική κυβέρνηση προχωρά σε σιγά σιγά σε συγκέντρωση και έλεγχο των 

διαδικασιών τόσο με τη δημιουργία ανεξάρτητων αρχών που ελέγχουν και φρενάρουν 

τη διαδικασία όσο και με νομοθετήματα. Η ΕΑΑΔΗΣΥ απαιτεί συμμόρφωση με τις 

οδηγίες της οποτεδήποτε εκδοθούν  (έχουν υπάρξει καθυστερήσεις ακόμα και 2 μηνών). 

Ο ν.4412 16 απαγορεύει τις αναθέσεις για έργα και μελέτες ακόμα για πολύ μικρά ποσά 

και απαιτεί κληρώσεις με αβέβαια αποτελέσματα αλλά και απίστευτο γραφειοκρατικό 

κόστος για τη δημιουργία των μητρώων. 

8 
Δ/νση  Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Λέσβου 
Χρονοβόρες διαδικασίες στην έκδοση αδειοδοτήσεων π.χ. έγκριση ΜΠΕ κ.λπ. 

9 
Κέντρο Παιδιού και 

Εφήβου 

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των έργων είναι πολύ απαιτητικές 
και γραφειοκρατικές. Επίσης δυσκολία υπήρξε με τις πληρωμές της πράξης μας όπου 

επιλέξαμε τη διαδικασία έμμεσων πληρωμών, γεγονός που δυσκόλεψε την ΕΥΔΕΠ, 

υπήρξε η πρόταση να πάμε σε άμεσες πληρωμές και τελικά καταλήξαμε να κάνουμε κάθε 

μήνα αίτημα για τις ανάγκες της πράξης. Αυτό ήταν αντίθετο με την εμπειρία μας ως 

τώρα όπου τα αιτήματα γινόταν σε προκαθορισμένο χρόνο υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου και συνήθως σε τρεις μεγάλες δόσεις και μία τελική αποπληρωμή. 

10 Δήμος Λήμνου ν.4412/2016, υποστελέχωση επιστημονικού προσωπικού, πόροι 

11 
Διαχείριση 

Απορριμμάτων Νοτίου 

Χίου Α.Ε 

Το δαιδαλώδες του θεσμικού πλαισίου κρίθηκε εκ του αποτελέσματος την τελευταία 
15ετία ως αναποτελεσματικό και γίνονται ήδη δομικές αλλαγές σε διαχειριστικό, 

διοικητικό και τεχνικό επίπεδο με τον νέο ΕΣΔΑ. 

Η στόχευση, η άμβλυνση των προβλημάτων και η επίτευξη των Ευρωπαϊκών 

απαιτήσεων σε επίπεδο χώρας με ιδιαίτερη βαρύτητα στις Περιφέρειες και τους Δήμους. 

12 

Διαδημοτική Επιχείρηση 

Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και 

Περιβαλλοντικής 

Ανάπτυξης Λέσβου 

Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει διαχειριστική επάρκεια οπότε και γίνονται 

προγραμματικές συμβάσεις με τον εκάστοτε δήμο. 

13 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συχνές Τροποποιήσεις θεσμικού πλαισίου, χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες 

14 Δήμος Μυτιλήνης 

Παρόλο που ο ν.4412/2016 αποσαφήνισε αρκετά τις διαδικασίες των δημοσίων έργων, 
αυτές παραμένουν πολύπλοκες, χρονοβόρες και απαιτούν συνεχή ενημέρωση και 

ενασχόληση. 

15 
Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Λέσβου 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς χερσαίων χώρων λιμένων, εγκρίσεις προγραμματικών 

συμβάσεων λιμενικών ταμείων, εγκρίσεις μελετών λιμενικών έργων, νομιμοποίηση 

υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, εκπόνηση και έγκριση master plan λιμένων, 

ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 
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1.2.2 Επάρκεια ανταπόκρισης των φορέων 

Α.2.1 Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα του φορέα σας να ανταποκριθεί στις 

προσκλήσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με βάση τους Κανονισμούς και το υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο; 

Το 58,06% (18) των φορέων εκτιμά ότι η 

ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στις 

προσκλήσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

είναι ικανοποιητική (Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση, μεγάλοι Δήμοι, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωνικές 

Δομές, Φορείς Υγείας, Πολιτισμού και 

Εκπαίδευσης, ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), το 25,81% (8) 

ότι η ετοιμότητά τους είναι μέτρια 

(μεσαίοι Δήμοι, Λιμενικό Ταμείο Χίου, 

ΔιΑΝοΧ Α.Ε., Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Λέσβου) και το 16,13% (5) ότι είναι 

χαμηλή (μικροί Δήμοι, ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., 

Λιμενικό Ταμείο Λέσβου). 

 

 

Α.2.2 Πώς αξιολογείτε την οργανωτική δομή του φορέα σας σε σχέση με τη 

δυνατότητα να υλοποιήσει έργα ΕΣΠΑ (ύπαρξη Διεύθυνσης Τμήματος 

Προγραμματισμού Τεχνικής Υπηρεσίας Οικονομικής Υπηρεσίας); 

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα της 

οργανωτικής δομής των φορέων για 

την υλοποίηση έργων το 64,52% (20) 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαθέτει 

υπηρεσία προγραμματισμού, το 

82,35% (14) διαθέτει τεχνική υπηρεσία, 

το 80,65% (25) διαθέτει οικονομική 

υπηρεσία και το 67,74% (21) διαθέτει 

υπηρεσία προμηθειών. Σημειώνεται 

ότι αρκετοί φορείς (17 -  54,84%) 

δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν τεχνική 

Υπηρεσία. 

 

 

Διάγραμμα 1-2 Ετοιμότητα ανταπόκρισης 
φορέων στις προσκλήσεις 
του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

58,06%
25,81%

16,13%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή

Διάγραμμα 1-3 Αξιολόγηση οργανωτικής 

δομής και δυνατότητας 

υλοποίησης έργων 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

58,06%
25,81%

16,13%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή
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Πίνακας 1-3: Αξιολόγηση οργανωτικής δομής και δυνατότητας υλοποίησης έργων ανά 

υπηρεσία 

Υπηρεσία 
Ναι Όχι 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Προγραμματισμός 20 64,52% 11 35,48% 

Τεχνική Υπηρεσία 14 82,35% 17 54,84% 

Οικονομική Υπηρεσία 25 80,65% 6 19,35% 

Προμήθειες 21 67,74% 10 32,26% 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

Α.2.3 Πώς καλύπτετε την απαίτηση για διαχειριστική επάρκεια σε έργα ΕΣΠΑ; 

Tο 38,46% (10) των φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα καλύπτει την απαίτηση για 

διαχειριστική επάρκεια με την τήρηση προτύπου ISO 9001 2015 και το 46,43% (13) 

των φορέων διαθέτει εγχειρίδια διαχειριστικής επάρκειας ΕΚΤ και ΕΤΠΑ. 

Διάγραμμα 1-4 Κάλυψη διαχειριστικής επάρκειας 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

38,46%

46,43% 46,43%

61,54%

53,57% 53,57%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Τήρηση ISO 9001/2015 Εγχειρίδιο Διαχειριστικής 
Επάρκειας ΕΤΠΑ

Εγχειρίδιο Διαχειριστικής 
Επάρκειας ΕΚΤ

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Α.2.4 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, πως αξιολογείτε την επάρκεια και την 

ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού του φορέα σας να ανταποκριθεί στις 

αυξημένες απαιτήσεις ωρίμανσης, διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με βάσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο; 

Μόλις το 29,03% (9) των φορέων 

διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια και 

ετοιμότητα στελεχιακού δυναμικού για 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

ωρίμανσης, διαχείρισης και 

παρακολούθησης των έργων του ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου. Το 45,16% (14) των 

φορέων εκτιμά ότι έχει μέτρια επάρκεια 

και το 25,81% (8) χαμηλή επάρκεια 

(Δήμος Λήμνου και μικροί Δήμοι,  

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου, Δ/νση  

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, ΔΕΔΑΠΑΛ 

Α.Ε., Λιμενικό Ταμείο Λέσβου). 

 

 

 

 

Α.2.5 Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν «Μέτρια» ή «Χαμηλή» 

αναφέρετε τις άμεσες ανάγκες περαιτέρω στελέχωσης του φορέα σας για την 

ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση των έργων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 

Οι περισσότεροι φορείς έχουν ανάγκες περεταίρω στελέχωσης των υπηρεσιών τους, 

κυρίως με μηχανικούς και δευτερευόντως με οικονομολόγους, για την 

αποτελεσματική ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση έργων. Στον πίνακα που 

ακολουθεί αποτυπώνονται οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό. 

Πίνακας 1-4: Ανάγκες περαιτέρω στελέχωσης φορέων για την ωρίμανση, διαχείριση και 

παρακολούθηση των έργων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

α/α Φορέας Ειδικότητες Αριθμός Διεύθυνση Τμήμα Γραφείο 

1 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου Α.Ε 

Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος 

Γεωτεχνικός  
3 ΠΕ Τεχνική Υπηρεσία 

Υπάλληλος Γραφείου 1 ΔΕ 
Γραφείο Γραμματειακής 

Υποστήριξης  

2 Δήμος Ψαρών 

Μηχανολόγος Μηχανικός 1 ΠΕ 
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περ ντος 

Λογιστών 1 ΤΕ Τμήμα Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Γραμματέων 1 ΔΕ 

3 
Δήμος Αγίου 

Ευστρατίου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 1 ΠΕ Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περ ντος Δομικών Έργων 1 ΤΕ 

Διάγραμμα 1-5 Επάρκεια και ετοιμότητα 

στελεχιακού δυναμικού 

για ωρίμανση, διαχείριση 

και παρακολούθηση του 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

 
Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

29,03%

45,16%

25,81%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή



18 

α/α Φορέας Ειδικότητες Αριθμός Διεύθυνση Τμήμα Γραφείο 

4 Δήμος Δυτικής Λέσβου 

Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, 

Πληροφορικής 
5 ΠΕ Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία, 

Προγραμματισμός 
Μηχανικοί 3 ΤΕ 

5 
Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Χίου 

Οικονομικών 1 ΠΕ Προγραμματισμού 

Δομικών Έργων 1 ΤΕ Τεχνικη Υπηρεσία 

6 
Δήμος Ανατολικής 

Σάμου 

Μηχανικοί (Όλων Των Ειδικοτήτων) 4 ΠΕ 

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών Δομικών Έργων, Μηχ. Μηχανικών 2 ΤΕ 

Διοικητικού 1 ΔΕ 

Οικονομικού 1 ΠΕ 
Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών 

Λογιστικού 1 ΤΕ 

7 Δήμος Χίου 

Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Οικονομολόγοι 
3 ΠΕ Δ/νση  Προγραμματισμού 

Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί 
4 ΠΕ Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 

8 ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου 
Διοικητικού Λογιστικού 1 ΠΕ Δ/νση  Οικονομικού 

Δομικών Έργων 1 ΤΕ Τεχνική Υπηρεσία 

9 
Δ/νση  Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

Μηχανικοί (Αρχιτέκτονα, 

Τοπογράφο, Μηχανολόγο, Πολιτικό 

Μηχ κό) 

4 ΠΕ 

Τμήμα Δομών Περιβ ντος, Τμήμα 

Συγκοιν κών Έργων Μηχανικοί (Τοπογραφίας 

Τοπογράφο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό 

Μηχ κό, Πληροφορικής Η Υ) 

4 ΤΕ 

Διοικητικού Οικονομικού 1 ΔΕ Τμήμα Συγκοιν κών Έργων 

10 
Κέντρο Παιδιού και 

Εφήβου 
Διοικητικού 1 ΠΕ Τμήμα εξεύρεσης πόρων 

11 
Γενικό Νοσοκομείο 

Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Πολιτικός Μηχανικός 1 ΠΕ 
  

Πληροφορικής 1 ΠΕ 

12 Δήμος Λήμνου 

Μηχ. Μηχανικός, Πολιτικός Μηχ κός, 

Τοπογράφος Μηχ κός, 

Περιβαλλοντολόγος, Χωροτάκτης-

Πολεοδόμος Μηχ κός, Διοικητικού 

Οικονομικού 

8 ΠΕ 

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διοικητικού Οικονομικού, Πολιτικών 

Μηχανικών, Μηχ. Μηχανικών 
4 ΤΕ 

Διοικητικού Οικονομικού 2 ΔΕ 

13 
Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Λήμνου 

Μηχανικός 

Διοικητικός 

1 ΠΕ 

1 ΔΕ 
  

14 ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. 

Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, 

Διοικητική υποστήριξη, 

Οικονομολόγος, Νομικός 

9 ΠΕ Γραφείο, ΧΥΤΑ - ΣΜΑ 

Φυσικού Αερίου 1 ΤΕ ΧΥΤΑ 

Διοικητικοί, Οδηγοί, Χειριστές, 

Φύλακες, Τεχνίτες 
27 ΔΕ ΧΥΤΑ - ΣΜΑ 

Εργολάβοι καθαριότητας 12 ΥΕ ΧΥΤΑ - ΣΜΑ 

15 
Γενικό Νοσοκομείο 

Χίου «Σκυλίτσειο» 
Μηχανολόγος Μηχανικός 1 ΠΕ Υποδιεύθυνση Τεχνικού 

16 Δήμος Δυτικής Σάμου 

ΗΜ, ΜΜ, ΤΜ, ΠΜ, ΑΜ, 

Οικονομολόγοι (4) 
9 ΠΕ 

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών  

(5 μηχανικοί) 

Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών  

(3 οικονομολόγοι) 

Τμήμα Προγραμματισμού  

(1 οικονομολόγος) 

Διοικητικού Λογιστικου (4), 

Πληροφορικής (1) 
5 ΤΕ 

Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προγραμματισμου, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Διοικητικού Λογιστικού 2 ΔΕ Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών 

17 
Μικτό Κέντρο 

Διημέρευσης 
Διοικητικός υπάλληλος 1 ΠΕ   
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α/α Φορέας Ειδικότητες Αριθμός Διεύθυνση Τμήμα Γραφείο 

Ημερήσιας Φροντίδας 

για ΑμΕΑ «Η Κυψέλη» 

18 Δήμος Μυτιλήνης 

Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

Διοικητικός, Οικονομολόγος 

6 ΠΕ 

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών  

Προγραμματισμού  Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Σχεδιαστών, Διοικητικού-

Οικονομικού 
5 ΤΕ 

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών  

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διοικητικοί 5 ΔΕ 

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών  

Προγραμματισμού  Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Γενικών Καθηκόντων 5 ΥΕ Τμήμα Αυτεπιστασίας 

19 Δήμος Οινουσσών 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Τεχνικός ύδρευσης 

1 ΠΕ 

1 ΔΕ 
Τεχνική Υπηρεσία 

20 
Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Λέσβου 

Πολιτικών Μηχανικών, Διοικητικού-

Οικονομικού 
3 ΠΕ 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Διοικητικού Λογιστικού, Πολιτικών 

Μηχανικών 
2 ΤΕ 

Διοικητικών Γραμματέων 2 ΔΕ 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

Α.2.6 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, πως αξιολογείτε την δυνατότητα της 

τεχνικής υπηρεσίας να συντάσσει μελέτες ή τεύχη δημοπράτησης και να 

διεκπεραιώνει τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών; 

Το 25,00% (3) των φορέων 

αξιολόγησε ως ικανοποιητική την 

δυνατότητα της τεχνικής τους 

υπηρεσίας να συντάσσει μελέτες, 

τεύχη δημοπράτησης και να 

διεκπεραιώνει τις διαδικασίες 

ανάθεσης μελετών (ΚΕΘΕΑ, Εταιρεία 

Γονέων Ατόμων Νοητικά 

Υστερούντων, Παγχιακός Σύλλογος 

ΑμΕΑ), το 40,00% (10) ως μέτρια και 

το 48,00% (12) ως χαμηλή. 

  

Διάγραμμα 1-6 Αξιολόγηση δυνατότητας 

Τεχνικής Υπηρεσίας του φορέα 

για διαδικασίες σύνταξης και 

ανάθεσης μελετών 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

25,00%

40,00%

48,00%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή
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Α.2.7 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, πως αξιολογείτε την δυνατότητα του 

φορέα σας για πλήρη συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Διαγωνισμών και 

Παραλαβής;               

Το 50,00% (15) των φορέων εκτιμά 

ότι έχει τη δυνατότητα πλήρους 

συγκρότησης και λειτουργίας 

επιτροπών διαγωνισμών και 

παραλαβής, το 20,00% (6) εκτιμά ότι 

έχει μέτρια δυνατότητα και το 

30,00% (9) χαμηλή δυνατότητα. 

Οι φορείς που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη συγκρότηση και 

λειτουργία επιτροπών λόγω 

έλλειψης προσωπικού, διατύπωσαν 

τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του 

ερωτηματολογίου οι οποίες 

παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1-5: Ελλείψεις προσωπικού ειδικοτήτων ανά φορέα 

α/α Φορέας Ελλείψεις Προσωπικού Ειδικοτήτων 

1  
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

Χίου Α.Ε 
πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας   μηχανικός ηλεκτρολόγος μηχανικός 

2 Δήμος Ψαρών 

Ο δήμος δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία. Υπηρετούν δύο τεχνικοί υπάλληλοι. 
Υφίσταται συνεργασία με την Τ.Υ. του Δήμου Χίου και απαιτείται στήριξη - τεχνική 

βοήθεια από την ΠΒΑ 

3 Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου Έλλειψη τεχνικού προσωπικού για την επίβλεψη καθαρά τεχνικών έργων 

4 Δήμος Αγίου Ευστράτιου Ο δήμος δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία. Υφίσταται συνεργασία με το Δήμο Λήμνου 

5 Δήμος Δυτικής Λέσβου Υπάρχει σημαντική έλλειψη σε Μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ 

6 
Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Χίου 

Έλλειψη προσωπικού για επίβλεψη έργων ειδικότητας συναφούς με διαχείριση και 

εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων 

7 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

Λέσβου Α.Ε 

Οι ελλείψεις προσωπικού είναι μια δυναμική συνθήκη ανάλογα με το πλήθος των 
πράξεων που πρέπει να εξυπηρετούνται. Η αδυναμία προέρχεται από τις 

καθυστερήσεις στη διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλης τεχνικής βοήθειας 

(πόροι) σύμφωνα με την οποία μπορεί να υποστηριχθεί ένα πρόγραμμα ή πράξεις 

8 Δήμος Χίου Υπάρχει έλλειψη σε Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς.  

9 
Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Λέσβου 
Υποστελέχωση, ελλείψεις ειδικοτήτων 

10 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου 

Έλλειψη μηχανικών για την επίβλεψη των έργων  

11 Δήμος Λήμνου 
Λόγω του πολύ μικρού αριθμού προσωπικού της ΔΤΥ είναι αδύνατη η συγκρότηση 

επιτροπών μόνο από μέλη του δήμου 

12 ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. 
Η λειτουργία της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. γίνεται με συμβάσεις ανάθεσης έργου και όχι με 

τακτικό προσωπικό 

13 Δήμος Δυτικής Σάμου 

Η ανεπαρκής στελέχωση στο απαιτούμενο προσωπικό επηρεάζει αρνητικά τη 
συγκρότηση επιτροπών και την επίβλεψη έργων, προκαλώντας κάποιες φορές 

καθυστερήσεις 

Διάγραμμα 1-7 Αξιολόγηση δυνατότητας 

φορέα πλήρους συγκρότησης 

και λειτουργίας Επιτροπών 

Διαγωνισμών και Παραλαβής 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

50,00%

20,00%

30,00%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή
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α/α Φορέας Ελλείψεις Προσωπικού Ειδικοτήτων 

14 Δήμος Μυτιλήνης 

Λόγω της διάσπασης του Δήμου Λέσβου, αλλά και την υποχρέωση του Δήμου 

Μυτιλήνης να ολοκληρώσει τα έργα του τέως Δήμου Λέσβου υπάρχουν ελλείψεις σε 

προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, τόσο για την σύνταξη μελετών και τευχών 

δημοπράτησης, όσο και για την λειτουργία των Επιτροπών Διαγωνισμών, 

Παραλαβής κ.λπ., την επίβλεψη των έργων αλλά και την παρακολούθηση 

υλοποίησης τους. 

15 Δήμος Οινουσσών 
Έλλειψη μηχανικών και διοικητικών υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών. 

Έλλειψη ταμειακής υπηρεσίας 

16 
Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Λέσβου 

Στο Δ.Λ.Τ Λέσβου δεν υπηρετεί υπάλληλος των κλάδων ΠΕ ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ενώ από τις 23 οργανικές 

θέσεις του Ο.Ε.Υ. είναι καλυμμένες οι 5 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

Α.2.8 Εάν απαιτείται υποστήριξη του φορέα σας από τρίτους φορείς, 

Το 32,26% (10) των φορέων λαμβάνει διοικητική και τεχνική υποστήριξη, το 38,71% 

(12) των φορέων διατύπωσε την ανάγκη υποστήριξής τους στο πλαίσιο 

προγραμματικής σύμβασης από γειτονικούς μεγαλύτερους Δήμους, το 38,71% (12) 

από την Περιφέρεια, το 22,58% (7) από τη ΜΟΔ Α.Ε., το 19,35% (6) από την ΕΕΤΑΑ 

Α.Ε. και το 3,23% από το ΤΕΕ τη 2η ΔΥΠΕ και τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής 

Πολιτικής. Σημειώνεται ότι οι Δήμοι Δυτικής Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου 

έχουν συστήσει Αναπτυξιακό Οργανισμό ο οποίος θα τους παρέχει υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης (ωρίμανσης, υλοποίησης, παρακολούθησης έργων, 

συμβάσεων και προμηθειών). Σε διαδικασία προετοιμασίας για τη σύσταση 

αντίστοιχων Αναπτυξιακών Οργανισμών βρίσκονται οι Δήμοι Μυτιλήνης, Χίου, 

Οινουσσών και Ψαρών. 

Διάγραμμα 1-8 Διατυπωμένες ανάγκες υποστήριξης φορέων 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 
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Α.2.9 Οι ανωτέρω δυνατότητες υποστήριξης καλύπτουν τις ανάγκες του φορέα σας; 

Το 66,67% (16) των φορέων που 

απάντησαν στο ερώτημα θεωρεί ότι 

οι ανωτέρω δυνατότητες υποστήριξης 

καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες 

τους ενώ το 33,33% (8) ότι τις 

καλύπτουν μερικώς. Ο Δήμος 

Οινουσσών και το Διαδημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο διατύπωσαν την 

άποψη ότι το έλλειμμα υποστήριξης 

οφείλεται στην υποστελέχωση των 

υπηρεσιών και στον διοικητικό φόρτο 

των συνεργαζόμενων φορέων. 

 
 

Πίνακας 1-6: Έλλειμμα υποστήριξης φορέων 

α/α Φορέας Έλλειμμα Υποστήριξης 

1 Δήμος Οινουσσών 

Μεγάλες καθυστερήσεις χρόνου λόγω φόρτου διοικητικής εργασίας στους 

συνεργαζόμενους φορείς και απώλεια ευκαιριών παρά την ύπαρξη των χρηματοδοτικών 

εργαλείων. 

2 
Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο 

Λόγω υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου 

και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπάρχει έλλειμμα υποστήριξης. 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

Α.2.10 Πως αξιολογείτε το σημερινό βαθμό εξοικείωσής των υπηρεσιών του φορέα 

σας με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για την εφαρμογή του ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου; 

Το 60,00% (18) των φορέων εκτιμά ότι 

οι υπηρεσίες τους είναι 

ικανοποιητικά εξοικειωμένες με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και 

υποχρεώσεις για την εφαρμογή του 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, το 30,00% (9) 

ότι είναι εξοικειωμένες σε μέτριο 

βαθμό και το 10,00% (3) έχει χαμηλή 

εξοικείωση.  

 

  

Διάγραμμα 1-9 Επάρκεια δυνατοτήτων 

υποστήριξης φορέων 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

66,67%

33,33%

Ικανοποιητικά Μερικές φορές

Διάγραμμα 1-10 Βαθμός εξοικείωσής των 

υπηρεσιών των φορέων με 

τις προκλήσεις εφαρμογής 

του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

60,00%

30,00%

10,00%

Ικανοποιητικό Μέτριο Χαμηλό
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Α.2.11 Πως αξιολογείτε το σημερινό βαθμό εξοικείωσής με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του φορέα σας για την εφαρμογή ΟΧΕ–ΒΑΑ του ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου (στην περίπτωση που ο φορέας σας με οποιοδήποτε τρόπο 

συμμετέχει στην Αστική Αρχή ΒΑΑ ή στο σύστημα διοίκησης ΟΧΕ). 

Από τους φορείς που συμμετέχουν 

στις Αστικές Αρχές των Στρατηγικών 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

και στο σύστημα διοίκησης των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ), το 50,00% (8) 

εκτιμά ότι είναι ικανοποιητικά 

εξοικειωμένο με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για 

την εφαρμογή τους, το 31,25% (5) 

είναι μέτρια εξοικειωμένο και το 

18,75% (3) ελάχιστα εξοικειωμένο. 

 

 
 

 

Α.2.12 Πως αξιολογείτε την επάρκεια και την ετοιμότητα του φορέα σας να 

ανταποκριθεί στην υποχρέωση παρακολούθησης και τακτικής αναφοράς του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων του Προγράμματος ΠΕΠ Βορείου 

Αιγαίου που υλοποιεί; 

Το 57,14% (16) των φορέων εκτιμά 

ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα και έχει 

ικανοποιητική επάρκεια ώστε να 

ανταποκριθεί στην υποχρέωση 

παρακολούθησης και τακτικής 

αναφοράς του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των έργων 

του Προγράμματος ΠΕΠ Βορείου 

Αιγαίου, το 25,00% (7) βρίσκεται σε 

μέτρια ετοιμότητα και το 17,86% (5) 

σε ελάχιστη  ετοιμότητα. 

 

  

Διάγραμμα 1-11 Βαθμός εξοικείωσης φορέων 

των Αστικών Αρχών ΒΑΑ και 

του συστήματος διοίκησης των 

ΟΧΕ με τις προκλήσεις 

εφαρμογής ΟΧΕ–ΒΑΑ  

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

50,00%

31,25%

18,75%

Ικανοποιητικό Μέτριο Χαμηλό

Διάγραμμα 1-12  Επάρκεια και ετοιμότητα των 

φορέων στην υποχρέωση 

παρακολούθησης και τακτικής 

αναφοράς των έργων του ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

57,14%25,00%

17,86%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή
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Α.2.13 Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν «Μέτρια» ή «Χαμηλή», 

αναφέρατε τους κύριους λόγους για τη δυσκολία παρακολούθησης του φυσικού 

αντικειμένου των έργων.  

Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς σε ό,τι αφορά την 

παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούν σχετίζονται 

με: 

• Την έλλειψη επαρκούς προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την 
παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου (38,71% - 12), 

• Την έλλειψη σαφούς μεθοδολογίας για την εκτίμηση του φυσικού αντικειμένου 
των έργων σε ενδιάμεσα στάδια υλοποίησης (19,35% - 6), 

• Αδυναμίες στην επίβλεψη των έργων (19,35% - 6), 

• Χαμηλή προτεραιότητα στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου σε 
σχέση με άλλες πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών (19,35% - 6), 

• Την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας (16,13% - 5).     

Διάγραμμα 1-13 Κυριότερες δυσκολίες των φορέων στην παρακολούθηση του φυσικού 

αντικειμένου των έργων που υλοποιούν 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

  

19,35% 19,35% 19,35%

38,71%

16,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Έλλειψη σαφούς μεθοδολογίας για την εκτίμηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σε ενδιάμεσα στάδια υλοποίησης 

Αδυναμίες στην επίβλεψη των έργων

Χαμηλή προτεραιότητα στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με άλλες πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας

Έλλειψη επαρκούς προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου

Έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας 
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1.2.3 Αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

Α.3.1 Σε ποιες δράσεις επενδυτικές προτεραιότητες του Προγράμματος ΠΕΠ Βορείου 

Αιγαίου 2014–2020 παρατηρούνται, κατά τη γνώμη σας, σημαντικές καθυστερήσεις 

υλοποίησης; Αναφέρατε τους κυριότερους λόγους για τις καθυστερήσεις αυτές. 

Οι φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου, αναφέρθηκαν στους λόγους για 
τους οποίους παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων του ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου οι οποίες οφείλονται κυρίως στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες αδειοδοτήσεων, ωρίμασης έργων και μελετών, διαγωνιστικών 
διαδικασιών, στην εταιροχρονισμένη έκδοση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
έργων (ΕΚΤ), στην υποστελέχωση υπηρεσιών και σε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται βασικές αιτίες καθυστέρησης στην 
υλοποίηση έργων σύμφωνα με τους φορείς της Περιφέρειας. 

Πίνακας 1-7: Αιτίες καθυστέρησης στην υλοποίηση έργων και αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων  

α/α Φορέας Απάντηση 

1 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου Α.Ε 

Στην υλοποίηση του προγράμματος Leader. Οι κυριότεροι λόγοι των καθυστερήσεων 

οφείλονται στην υποστελέχωση της ΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

2 Δήμος Ψαρών 
Πολύ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται ιδιαίτερα στη διαδικασία ωρίμανσης 

των έργων και δράσεων. Εμπλέκονται πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες 

3 
Δήμος Αγίου 

Ευστρατίου 

Δράσεις για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων. Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις 

διαγωνιστικών διαδικασιών 

4 
Δήμος Ανατολικής 

Σάμου 
Δράσεις έργων υποδομής 

5 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε 

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χρειάζεται επαρκή στελέχωση και διάθεση 

συνεργασίας με τους δικαιούχους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή της. 

Όσον αφορά πράξεις και προγράμματα του ΕΓΤΑΑ, χρειάζεται προσαρμογή και 

διαχωρισμό από την μεθοδολογία υλοποίησης του ΕΤΠΑ σε σχέση με τους κανονισμούς 

των λοιπών ταμείων και προσαρμογή στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Απαιτείται ευελιξία και 

συνεργασία. 

6 Δήμος Χίου Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής. 

7 
Δ/νση  Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Λέσβου 

Διαδικασίες ωρίμανσης μελετών (αδειοδοτήσεις ΜΠΕ κ.λπ.) 

Διαδικασίες απαλλοτριώσεων. 

8 
Παγχιακός Σύλλογος 

ΑμΕΑ 

Η μη χρηματοδότηση μελετών. Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα έπρεπε να 

είναι φορείς χρηματοδότησης. Η πανδημία του CoViD-19. 

9 
Κέντρο Παιδιού και 

Εφήβου 

Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση Προσκλήσεων των δράσεων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο λόγος της καθυστέρησης 

- εκτιμούμε ότι - είναι η καθυστερημένη ολοκλήρωση του σχεδιασμού των «πολιτικών» 

που θα υλοποιούνταν από τα αρμόδια Υπουργεία. 

10 Δήμος Λήμνου 
Σε δράσεις που απαιτείται ωρίμανση εξειδικευμένων μελετών και αδειοδοτήσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει σε διαδικασία εκπόνησης μελετών. 

11 
Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Λήμνου 
Διαδικασίες ολοκλήρωσης διαγωνισμών. 

12 ΔιΑΝοΧ Α.Ε. 

Ασάφεια καθορισμού αρμοδιοτήτων Φορέα και Δήμων-Υπηρεσιών 
Δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδοτήσεων έργων-φακέλων 

Γραφειοκρατικό πλαίσιο συνεργασίας Φορέα και Δήμων–Υπηρεσιών. 

13 ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Πράσινα σημεία (οικοδομικές άδειες, έγκριση ΥΓΟΣ). 

14 Δήμος Μυτιλήνης 
Σημαντικές καθυστερήσεις υλοποίησης παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις δράσεις επενδυτικές 

δραστηριότητες του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού. 

15 Δήμος Οινουσσών Προετοιμασία - Ωρίμανση μελετών και έργων. 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 
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Α.3.2 Ποια είναι η μέχρι σήμερα παρατηρούμενη συχνότητα εμφάνισης σημαντικών 

αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό σε ότι αφορά το φυσικό ή οικονομικό 

αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κ.λπ. στα έργα που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος; 

To 39,29% (11) των φορέων δήλωσε 

ότι η συχνότητα εμφάνισης 

σημαντικών αποκλίσεων από τον 

αρχικό προγραμματισμό σε ότι αφορά 

το φυσικό, οικονομικό αντικείμενο και 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 

χαμηλή, το 32,14% (9) ότι είναι υψηλή 

και το 28,57% (8) ότι είναι μέτρια.  

Οι κατηγορίες δράσεων και έργων που 

παρουσιάζουν υψηλές και μέτριες 

αποκλίσεις σε σχέση με τον αρχικό 

σχεδιασμό αφορούν κυρίως τεχνικά 

έργα υποδομών και αναπλάσεων και 

τις διαδικασίες δημοπράτησής τους. 

 

Πίνακας 1-8: Κατηγορίες έργων και δράσεων με σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό 

προγραμματισμό 

α/α Φορέας Απάντηση 

1 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

Χίου Α.Ε 

Στην υποδράση 19.4 του μέτρου 19 παρατηρούνται αποκλίσεις σχετικά με τον 
έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής των λειτουργικών δαπανών. Επίσης αποκλίσεις  

παρατηρούνται στον έλεγχο των αιτημάτων έγκρισης των τευχών δημοπράτησης 

για τις παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2. 

2 Δήμος Ψαρών Σε όλες τις κατηγορίες αλλά ιδιαίτερα στα κτιριακά. 

3 Δήμος Αγίου Ευστρατίου 
Αποκλίσεις εμφανίζουν όλες οι κατηγορίες έργων–δράσεων εκτός ίσως των 

δράσεων ΕΚΤ. 

4 Δήμος Ανατολικής Σάμου Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων έργων υποδομής. 

5 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚεΘΕΑ) 
Ενοικιάσεις κτιρίων, Διαδικασίες προσλήψεων. 

6 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

Λέσβου Α.Ε 

Καθυστερήσεις στην εξέταση και υλοποίηση διοικητικών ελέγχων και πράξεων, 
διαδικασίες ελέγχου σταδίων δημοπράτησης, δειγματοληπτικού ελέγχου 

πληρωμών, εγκρίσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης πράξεων. 

7 Δήμος Χίου 
Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες λόγω ελλείψεων σε εξειδικευμένο και ικανό 

προσωπικό. 

8 Παγχιακός Σύλλογος ΑμΕΑ Στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 

9 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου 

Η εμφάνιση αποκλίσεων δεν έχει να κάνει - συνήθως με συγκεκριμένες κατηγορίες 
έργων δράσεων, αλλά κυρίως με την διαχειριστική επιχειρησιακή ικανότητα ενός 

εκάστου των δικαιούχων σε συνδυασμό με τις απαιτητικές προβλέψεις του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των δημοσίων έργων. 

10 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τα έργα που σχετίζονται με εργασίες υπαίθρου λόγω CoViD-19. 

11 Δήμος Λήμνου Έργα υποδομών. 

12 ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. 

Πράσινα σημεία (απαίτηση οικοδομικών αδειών, μη ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, 

καθυστέρηση τροπολογιών) 

ΜΕΑ (περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση ΥΓΟΣ, καθυστέρηση τροπολογιών 

ΜΕΒΑ (περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση ΥΓΟΣ, οικοδομικές άδειες, 

καθυστέρηση τροπολογιών. 

Διάγραμμα 1-14 Συχνότητα εμφάνισης 

σημαντικών αποκλίσεων από 

τον αρχικό προγραμματισμό 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

32,14%

28,57%

39,29%

Υψηλή Μέτρια Χαμηλή
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α/α Φορέας Απάντηση 

13 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Έλλειψη προσφορών που οδηγεί σε επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

14 Δήμος Μυτιλήνης Οι αποκλίσεις παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες έργων - δράσεων. 

15 Δήμος Οινουσσών Τεχνικά έργα, αναπλάσεις κ.λπ. 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

Α.3.3 Σε ποιους λόγους, κατά την γνώμη σας, οφείλονται κυρίως οι καθυστερήσεις ή 

αποκλίσεις που παρατηρούνται μέχρι σήμερα στην υλοποίηση των έργων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Σύμφωνα με την εμπειρία των φορέων, οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι 

καθυστερήσεις αποκλίσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση των έργων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου είναι (ιεράρχηση με φθίνουσα 

βαρύτητα):  

• Η πολυπλοκότητα–αυξημένες απαιτήσεις (64,52% - 20), 

• Η ανεπαρκής ωριμότητα έργων (54,84% - 17), 

• Οι αστοχίες ή εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό 
(29,03% - 9), 

• H aνεπάρκεια θεσμικού ή εφαρμοστικού πλαισίου (25,81% - 8), 

• Προβλήματα επιλεξιμότητας ενταγμένων πράξεων (22,58% - 7), 

• Καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων (19,35% - 6), 

• Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου (16,13% - 5), 

• H αδυναμία επίβλεψης παραλαβής φυσικού αντικειμένου (12,90% - 4), 

• Καθυστερήσεις εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής (6,45% - 2), 

• Η έλλειψη προσωπικού (3,23% - 1).     

Διάγραμμα 1-15 Αιτίες καθυστερήσεων–αποκλίσεων στην υλοποίηση έργων 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 
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Καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων Έλλειψη προσωπικού
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Α.3.4 Ποιες ενέργειες εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν άμεσα να αναληφθούν για την 

καλύτερη υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων που υλοποιεί ο φορέας σας 

(Ιεραρχείστε σημειώνοντας 1, 2, 3 κ.λπ., ανάλογα με την σημαντικότητα των κάτωθι 

παραγόντων). 

Οι ενέργειες που οι φορείς θεωρούν ότι μπορούν άμεσα να αναληφθούν για την 

βελτίωση της υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων που υλοποιούν είναι 

(ιεράρχηση με φθίνουσα βαρύτητα):  

• Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, 

• Η υποστήριξη των φορέων από εξωτερικούς μελετητές και συμβούλους, 

• Η υποστήριξη από τρίτους φορείς, 

• Η νομική υποστήριξη, 

• Η στενότερη συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, 

• Η διοργάνωση ημερίδων σεμιναρίων. 

Πίνακας 1-9 Απαιτούμενες ενέργειες για την βελτίωση της δυνατότητας υλοποίησης και 

παρακολούθησης έργων από τους φορείς 

Ενέργειες 
  Βαθμολόγηση σημασίας 

Σύνολο   1 2 3 4 5 6 

Πρόσληψη προσωπικού 
Αριθμός 24 1 2     1 28 

ποσοστό (%) 85,7% 3,6% 7,1% 0,0% 0,0% 3,6% 100,0% 

Υποστήριξη από εξωτερικούς 

μελετητές και συμβούλους 

Αριθμός 4 11 6 2   2 25 

ποσοστό (%) 16,0% 44,0% 24,0% 8,0% 0,0% 8,0% 100,0% 

Υποστήριξη από τρίτο φορέα 
Αριθμός 1 8 5   2 3 19 

ποσοστό (%) 5,3% 42,1% 26,3% 0,0% 10,5% 15,8% 100,0% 

Νομική υποστήριξη 
Αριθμός   3 5 2 5 4 19 

ποσοστό (%) 0,0% 15,8% 26,3% 10,5% 26,3% 21,1% 100,0% 

Διοργάνωση ημερίδων 

σεμιναρίων 

Αριθμός   1 4 7 2 4 18 

ποσοστό (%) 0,0% 5,6% 22,2% 38,9% 11,1% 22,2% 100,0% 

Στενότερη συνεργασία με τη 

Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 2 3   7 5 1 18 

ποσοστό (%) 11,1% 16,7% 0,0% 38,9% 27,8% 5,6% 100,0% 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 
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1.2.4 Συνεργασία–Συντονισμός 

Α.4.1 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία μεταξύ του φορέα σας και 

της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου; 

Η συνεργασία των φορέων με την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) 

του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

αξιολογείται ως ικανοποιητική από 

το 83,33% (25) και ως μέτρια από το 

16,67% (5) των φορέων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4.2 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τη μέχρι σήμερα συμβολή της 

διαδικασίας συντονισμού με την Κεντρική Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των 

Επιτελικών Δομών του ΕΣΠΑ) για την ένταξη των έργων του φορέα σας; 

Η συμβολή της διαδικασίας 

συντονισμού των φορέων με την 

κεντρική διοίκηση 

(συμπεριλαμβανομένων των 

Επιτελικών Δομών του ΕΣΠΑ) για την 

ένταξη των σχεδιαζόμενων έργων σε 

προγράμματα χρηματοδότησης 

αξιολογείται ως θετική από το 

82,14% (23), ως ουδέτερη από το 

14,29% (4) των φορέων και ως 

αρνητική από το 3,57% (1) των 

φορέων. 

 

 

  

Διάγραμμα 1-16 Αποτελεσματικότητα 

συνεργασίας Φορέων με την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

(ΕΥΔ) του ΠΕΠ Βορείου 

Αιγαίου 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

83,33%

16,67%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή

Διάγραμμα 1-17 Συμβολή της διαδικασίας 

συντονισμού των φορέων με 

την Κεντρική Διοίκηση για την 

ένταξη των σχεδιαζόμενων 

έργων σε Προγράμματα 

Χρηματοδότησης 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

82,14%

14,29%

3,57%

Θετική Ουδέτερη Αρνητική
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1.2.5 Αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Α.5.1 Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα του φορέα σας να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της παρακολούθησης και αναφοράς των έργων υπευθυνότητάς του με 

βάση το ΟΠΣ και τη μέχρι σήμερα τήρηση αυτής τους της υποχρέωσης; 

Το 53,33% (16) των φορέων εκτιμά 

πως η ετοιμότητά τους να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

παρακολούθησης και αναφοράς 

έργων με βάση το ΟΠΣ είναι 

ικανοποιητική, το 25,93% (7) ότι είναι 

μέτρια και το 37,04% (10) ότι είναι 

χαμηλή. 

 

 

 

 

 

 

Α.5.2 Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα του φορέα σας να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της διεκπεραίωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ; 

Το 35,71% (10) των φορέων εκτιμά 

πως η ετοιμότητά τους να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

διεκπεραίωσης των διαγωνιστικών 

διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι 

ικανοποιητική, το 28,57% (8) ότι είναι 

μέτρια και το 35,71% (10) ότι είναι 

χαμηλή. 

 

  

Διάγραμμα 1-18 Αξιολόγηση ετοιμότητας 

φορέων στις απαιτήσεις 

παρακολούθησης και 

αναφοράς έργων με βάση το 

ΟΠΣ 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

53,33%
30,00%

16,67%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή

Διάγραμμα 1-19 Αξιολόγηση ετοιμότητας 

φορέων διεκπεραίωσης των 

διαγωνιστικών διαδικασιών 

μεσω ΕΣΗΔΗΣ 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

35,71%

28,57%

35,71%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή
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1.2.6 Τεχνική βοήθεια–Υποστήριξη 

Α.6.1 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, την ποιότητα της τεχνικής βοήθειας που 

παρέχεται στο φορέα σας; 

Η ποιότητα της παρεχόμενης τεχνικής 

βοήθειας αξιολογείται ως 

ικανοποιητική από το 37,04% (10) των 

φορέων, ως μέτρια από το 25,93% (7) 

των φορέων και ως χαμηλή από το 

37,04% (10). 

 

 

 

 

 

 

 

Α.6.2 Σε ποια επίπεδα εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες τεχνικής βοήθειας; 

Αναφέρατε συνοπτικά. 

Σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια, αυξημένες ανάγκες υποστήριξης εντοπίζονται στις 

διαδικασίες αδειοδοτήσεων, μελετητικής ωρίμανσης έργων, προετοιμασίας και 

υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών. Στο πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται 

οι ανάγκες υποστήριξης των φορέων. 

Πίνακας 1-10: Ανάγκες υποστήριξης στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας 

α/α Φορέας Απάντηση 

1 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

Χίου Α.Ε 

Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για τις λειτουργικές δαπάνες  με σκοπό την 

πρόσληψη περισσότερων ατόμων.  

2 Δήμος Ψαρών Στη σύνταξη μελετών και στη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών 

3 Δήμος Αγίου Ευστρατίου 
Στη σύνταξη μελετών και στη διεξαγωγή διαγωνισμών (πρόχειρων και 

ηλεκτρονικών) 

4 Δήμος Δυτικής Λέσβου Προετοιμασία φακέλων έργων–Διαγωνιστικές διαδικασίες 

5 
Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Χίου 

Ανάγκη για τεχνική βοήθεια εντοπίζεται σε επίπεδο προγραμματισμού, 

σχεδιασμού και ανάπτυξης 

6 Δήμος Ανατολικής Σάμου Σύνταξη μελετών και φακέλου υποβολής, αδειοδοτήσεις 

7 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚεΘΕΑ) 
Νομικό πλαίσιο, εξειδικευμένα ζητήματα που άπτονται του νομικού πλαισίου 

8 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

Λέσβου Α.Ε. 
Συνέπεια στη διαδικασία ελέγχων και πληρωμών 

9 
Δ/νση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Λέσβου 
Εκπόνηση μελετών, διαδικασίες παρακολούθησης 

Διάγραμμα 1-20 Αξιολόγηση ποιότητας 

παρεχόμενης τεχνικής 

βοήθειας προς τους φορείς 

 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

37,04%

25,93%

37,04%

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή
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α/α Φορέας Απάντηση 

10 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου 
Στο θεσμικό και εφαρμοστικό πλαίσιο υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

11 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
ΕΣΗΔΗΣ 

12 Δήμος Λήμνου Ωρίμανση μελετών, επίβλεψη έργων 

13 ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Σε όλα τα επίπεδα 

14 ΚΑΑΕΚΤ Σάμου 

Σε επίπεδο θεσμικό λόγω της πολυπλοκότητας αυτού όπως και σε επίπεδο 
αδειοδοτήσεων από αρμόδιες αρχές και παροχής σύμφωνων γνωμών (Δεν 

υπάρχει ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο) . 

15 Δήμος Μυτιλήνης 

Στην σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης, στην ολοκλήρωση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών, στην επίβλεψη και γενικότερα στην 

παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων. 

16 Δήμος Οινουσσών 
Πλήρης και αποκλειστική ανάγκη τεχνικού προσωπικού μέχρι τη δημοπράτηση, 

την κατακύρωση και τη σχετική επίβλεψη των έργων 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 

1.2.7 Συμπεράσματα–Προτάσεις 

Β.1 Με βάση όλα τα παραπάνω και την αποκτηθείσα εμπειρία σας, σημειώσατε 

οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό και δεν έχει ήδη καλυφθεί, που αφορά 

αδυναμίες και ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών και διαδικασιών 

υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων του 

Προγράμματος ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και γενικότερα των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, έργων και δράσεων. 

Οι φορείς προχώρησαν στην διατύπωση βασικών συμπερασμάτων και προτάσεων 

που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών ωρίμανσης, υλοποίησης και 

παρακολούθηση έργων, δράσεων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 

Πίνακας 1-11: Συμπεράσματα και προτάσεις φορέων 

  α/α Φορέας Απάντηση 

1 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου Α.Ε 

Γενικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα όπως είναι το LEADER CLLD 
υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην λειτουργία του ΟΠΣΑΑ με αποτέλεσμα επενδυτικά 

έργα τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης να μην 

μπορούν να υποβάλουν αιτήματα πληρωμής ή αιτήματα τροποποίησης .  

2 Δήμος Ψαρών 

Ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού των φορέων και ιεράρχηση των αναγκών με τη 

στήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Έγκαιρη ενημέρωση των φορέων και ύπαρξη ικανού χρόνου για την προετοιμασία και 

ωρίμανση πράξεων. 

Τακτικές και στοχευμένες συναντήσεις με τα στελέχη της ΕΥΔ τόσο κατά την 

προετοιμασία όσο και την εκτέλεση των έργων. 

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και 

τις δράσεις του κάθε φορέα. 

Ύπαρξη χρηματοδοτικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας ιδιαίτερα για τους μικρούς 

δήμους. 

3 
Δήμος Αγίου 

Ευστρατίου 

Δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα 

Έγκαιρη ενημέρωση των φορέων για την προετοιμασία και την ωρίμανση δράσεων 

Τεχνική βοήθεια στους μικρούς και υποστελεχωμένους δήμους 

4 Δήμος Δυτικής Λέσβου Στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με προσωπικό 

5 

Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΚεΘΕΑ) 

Το ΚΕΘΕΑ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την δυνατότητα υλοποίησης πράξεων στην 

περιφέρεια Β. Αιγαίου, για τον λόγο αυτό προτίθεται να συμμετέχει ενεργά στην 

διαβούλευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο 
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  α/α Φορέας Απάντηση 

6 Δήμος Χίου 

Α. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη πιστώσεων για την ωρίμανση μελετών ώστε 

να μπορεί ο Δήμος να υποβάλλει προτάσεις. 

Β. Η Διαδικασίες είναι πολυεπίπεδες με μεγάλες καθυστερήσεις από φορείς που 

λειτουργούν με αργούς ρυθμούς όπως η Εφορία Αρχαιοτήτων και τα όργανα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απαιτείται απλούστευση των διαδικασιών και κατάργηση 

των πολλών επιπέδων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων. 

7 
Παγχιακός Σύλλογος 

ΑμΕΑ 

Να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης 

των παρεμβάσεων του Προγράμματος ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και γενικότερα των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Παρατηρείται γραφειοκρατία και επανάληψη 

πεδίων στα δελτία υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης 

8 
Κέντρο Παιδιού και 

Εφήβου 

Η ΕΥΔΕΠ χρειάζεται - στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί από τους πόρους της 

Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος - να υλοποιήσει σεμινάρια 

ενημέρωσης επιλεγμένων στελεχών από τους Φορείς (δυνητικούς δικαιούχους) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος με αντικείμενο το ΣΔΕ και γενικότερα το θεσμικό και 

εφαρμοστικό πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. 

9 
Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας 

Θα πρέπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ να γίνει πιο εύχρηστη  και λιγότερο 

γραφειοκρατική 

10 Δήμος Λήμνου 
Εφικτότητα της διαδικασίας του συστήματος Μελέτη - Κατασκευή σε όλες τις κατηγορίες 

πράξεων ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες αποτελέσματα 

11 

Διαχείριση 

Απορριμμάτων Νοτίου 

Χίου (ΔιΑΝοΧ) Α.Ε. 

Εφαρμογή ΕΣΔΑ 

Απλοποίηση ΤΟΣΔΑ & ΠΕΣΔΑ–εισηγητική 

Εφαρμογή «μεγάλων σχημάτων» συνεργασίας 

Προώθηση κεντρικών συνεργασιών (ΥΠΕΝ-Διαχ.Αρχή-Περιφέρεια-Δήμοι) 

12 Δήμος Μυτιλήνης 

Ο Δήμος Μυτιλήνης εκτελεί περίπου 50 έργα στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, 

καθώς και ακόμα 40 στα πλαίσια άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ) κ.λπ. Επίσης εκτελεί πολλά έργα με ίδιους πόρους και έργα 

αυτεπιστασίας με πολύ λίγο προσωπικό και αυξημένες ανάγκες σε όλους τους τομείς 

λόγω της συγκυρίας του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικές οι συνθήκες και η στήριξη σε προσωπικό αλλά και τεχνογνωσία είναι 

επιβεβλημένη. 

13 Δήμος Οινουσσών 
Τεχνική υπηρεσία μόνο για τα μικρά νησιά. Εκπαίδευση. Κατάρτιση υφιστάμενου 

προσωπικού για τη διεκπεραίωση των έργων 

14 
Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Λέσβου 

Το Δ.Λ.Τ. Λέσβου χρειάζεται άμεσα υποστήριξη τεχνική και διοικητική προκειμένου να 
ενταχθούν και να υλοποιηθούν λιμενικά έργα μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον 

ο προγραμματισμός των έργων στον λιμένα Μυτιλήνης συναρτάται με την ολοκλήρωση 

και έγκριση του master plan 

Πηγή: Έρευνα πεδίου (Ιδία επεξεργασία) 
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2 Διερεύνηση Διοικητικού Φόρτου στον τομέα 

Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Ο Διοικητικός Φόρτος Δικαιούχων στις φάσεις του σχεδιασμού και της εφαρμογής 

των αναπτυξιακών προγραμμάτων 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο ρόλος και συνεπακόλουθα ο φόρτος που 

αναλαμβάνουν οι φορείς κατά την διαδικασία υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και ακόμα πιο εξειδικευμένα των έργων. Είναι ανάγκη να 

επισημανθεί ότι οι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων 

συχνά επιφορτίζονται ένα ρόλο που θεωρούν ότι δεν τους αφορά, μιας που η θητεία 

μιας δημοτικής αρχής οδηγεί τον φορέα να προσανατολίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην υλοποίηση έργων που θα αποτελέσουν το επιδεικτικό πολιτικό έργο που μπορεί 

να συνεισφέρει στην επανεκλογή της. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα οι 

δικαιούχοι και οι αναπτυξιακοί φορείς να υποβαθμίζουν τον ρόλο τους ως 

αναπτυξιακοί μηχανισμοί.  

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται παράλληλα ο διοικητικός φόρτος που παράγεται σε 

συνάρτηση με τον κύκλο ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.  

Έτσι λοιπόν ένα περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως αυτό της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, έχει τέσσερεις κυρίαρχες φάσεις ανάπτυξης και εφαρμογής. Κάθε  

μια από τις φάσεις αυτές απαιτεί φορείς υλοποίησης, τελικούς δικαιούχους και 

γενικότερα το οικοσύστημα της διαχείρισης, διοικητικά ικανούς, αλλά επίσης 

προσαρμοσμένους σε μια ευρύτερη λογική ανάπτυξης πολιτικής και έργων.   

Οι φάσεις λοιπόν ανάπτυξης, ενεργοποίησης και υλοποίησης ενός προγράμματος 

είναι οι εξής: 

• Αρχική Φάση: Σχεδιασμός και Προγραμματισμός 

• Εναρκτήρια Φάση Εφαρμογής: Εξειδίκευση 

• Φάση Ωρίμανσης: Υλοποίηση και Εκτέλεση Προγράμματος 

• Ενδιάμεση και Τελική Φάση: Ενδιάμεση Αναθεώρηση και Τελικό Κλείσιμο 

Σε κάθε μια από αυτές τις φάσεις, που πιθανόν να επικαλύπτονται, το σύστημα 

παραγωγής πολιτικών και φυσικά έργων στην συνέχεια, επιφορτίζεται με διοικητικές 

ενέργειες που είναι πολύ σημαντικές και που συχνά τιτλοφορούν την έννοια της 

γραφειοκρατίας των δημοσίων έργων και των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων.  

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των φάσεων αυτών σε 

σχέση με τη διοικητική ικανότητα, τις απαιτήσεις και τον φόρτο που έχουν, αλλά και 

την σημαντική χρησιμότητά τους, ώστε να αναδειχθούν και οι επιμέρους αδυναμίες 

και ενέργειες που οφείλουν να αναληφθούν από τους δικαιούχους. 
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2.1 Αρχική φάση: Σχεδιασμός‒Προγραμματισμός  

Αρχική Φάση: Φάση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

Στην αρχική φάση του σχεδιασμού θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος των 

δικαιούχων στον σχεδιασμό ενός Περιφερειακού προγράμματος. Έχει σημειωθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της μελέτης ότι ειδικά το Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, ανεξαρτήτως 

προγραμματικής περιόδου, αποτελεί ένα περιφερειακό πρόγραμμα με τους φορείς 

της περιφέρειας να υλοποιούν περισσότερο από τα ¾ του προϋπολογισμού του. Είναι 

βασικό λοιπόν να εμπλέκονται οι φορείς από την αρχική αυτή φάση.  

Οι λόγοι είναι προφανείς: 

• Διαμορφώνουν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του φορέα, του χώρου και 
των δορυφορικών δικαιούχων τους. 

• Προσαρμόζουν τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό στα μελλοντικά 
αναπτυξιακά εργαλεία, συνεπώς τον κάνουν αποτελεσματικότερο. 

• Κατανοούν τον ρόλο τους ως δικαιούχοι, ωριμάζοντας έγκαιρα μελέτες και 
έργα. 

• Δικτυώνονται με υπερτοπικούς μηχανισμούς, εθνικής και ευρωπαϊκής 
εμβέλειας και συνεπώς μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλες χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες. 

Τα παραπάνω λοιπόν είναι χρήσιμα και πολύ βασικά στην ορθή έναρξη ενός 

προγράμματος και γι’ αυτό η δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών όπως 

αποτελεσματικές Διευθύνσεις Προγραμματισμού στους ΟΤΑ, Περιφερειακά Ταμεία 

με ενδυναμωμένους ρόλους, Επιμελητήρια με εξειδικευμένους μηχανισμούς και 

ειδικούς συνεργάτες, Επιτροπές κ.α., θεωρείται σημαντικά βήματα προκειμένου να 

ενδυναμωθεί η δυνατότητα αποτελεσματικών δράσεων και συμμετοχής στους 

φορείς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι τέτοιοι μηχανισμοί δεν έχουν υποστηριχθεί 

ικανοποιητικά από τους φορείς του Βορείου Αιγαίου σε κανένα επίπεδο. Αν σε αυτό 

συνυπολογιστεί και το γεγονός της έλλειψης στελεχιακού δυναμικού που συχνά 

οδηγεί τους φορείς σε ad hoc λύσεις που δεν έχουν διάρκεια, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ήδη υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ασκεί 

ένα ρόλο σχεδιασμού που ξεπερνά τα όρια του συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση, αυτός ο ρόλος 

δεν είναι θεσμικός και πρέπει να περιοριστεί στα όρια του ΕΠ Β. Αιγαίου και να 

αναπτυχθεί ο ενεργότερος ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης και της 

επιχειρηματικότητας.   

Ένα σημαντικό κομμάτι όμως της αρχικής φάσης του σχεδιασμού ενός 

συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος είναι και το τμήμα των δράσεων που 

αφορούν την υλοποίηση εθνικών πολιτικών με περιφερειακή διάσταση. 

Αναφερόμαστε στις δράσεις για τα απορρίμματα, τα λύματα, τις πολιτικές για την 

απασχόληση, την φτώχεια κ.α. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν έχουν κατά βάση εθνικό 

σχεδιασμό με περιφερειακή εφαρμογή και η ευελιξίες δεν είναι πολλές. Όμως η 
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ενεργή εμπλοκή των φορέων στην σύνταξη των περιφερειακών σχεδίων, η 

διαμόρφωση των πρόσφορων όρων ή τέλος η προετοιμασία του σχετικού έργου, 

επιβεβαιώνουν ότι πρέπει οι φορείς να διαθέτουν έναν λειτουργικό βραχίονα που θα 

παρακολουθεί τις πολιτικές αυτές από την γέννηση τους.  

Συμπερασματικά και ειδικά για το νέο Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2021–2027, αυτά που 

κωδικοποιημένα πρέπει να επισημανθούν, όσον αφορά την διοικητική ικανότητα, 

προετοιμασία και αποτελεσματικότητα των φορέων του προγράμματος είναι ότι: 

• Οι Δήμοι μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πρέπει να δημιουργήσουν ή και να 
ενισχύσουν την λειτουργική μονάδα του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών 
τους που αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στην ίδια κατεύθυνση και για 
θέματα χωρικού σχεδιασμού και μάλιστα για την αστική ανάπτυξη, θα πρέπει 
να ενδυναμωθεί ο ρόλος των αστικών αρχών, ως προγραμματικοί μηχανισμοί, 
αλλά και φορείς που παρακολουθούν όλη την προγραμματική περίοδο το 
πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.   

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρέπει να ενδυναμώσει τον αναπτυξιακό ρόλο 
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού που μέχρι σήμερα, τόσο λόγω της 
υποστελέχωσης, όσο και λόγω της λειτουργίας της ως Δικαιούχου και 
εμπλεκόμενου μόνο με ζητήματα ΠΔΕ, έχει υποβαθμιστεί.  

Παράλληλα και σε άλλους τομείς η Περιφέρεια έχει ρόλο σχεδιασμού και 

παρακολούθησης θα πρέπει να ενδυναμώσει τον προγραμματικό ρόλο της και 

ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας, απασχόλησης και εν 

γένει κοινωνικής πολιτικής κ.λπ. 

• Οι φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας με πρώτα τα Επιμελητήρια θα 
πρέπει να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο και να ενισχύσουν τον 
παρεμβατικό ρόλο τους στην διαμόρφωση της πολιτικής για την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ειδικά στην νέα Προγραμματική 
Περίοδο ο Στόχος Πολιτικής 1 έχει βαρύνουσα σημασία αλλά και μια 
ευαίσθητη όσο και δυναμική πολιτική να υπηρετήσει που αφορά την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η συνδιαμόρφωση αυτού του 
πλαισίου είναι πολύ σημαντική και μάλιστα αν συνυπολογιστεί ότι 
εφαρμόζεται παράλληλα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.   

• Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την διαχείριση των θεμάτων περιβάλλοντος, 
απορριμμάτων , λυμάτων, υδάτων θα πρέπει να παρακολουθούν επίσης τις 
ευρύτερες μεταβολές και να συνεισφέρουν στον μετασχηματισμό των 
εθνικών πολιτικών σε τοπικές. 

• Οι ομάδες Τοπικής Δράσης τέλος αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό και 
διαχειριστικό βραχίονα του χωρικού σχεδιασμού. Με δεδομένο ότι η εμπειρία 
και η λειτουργία τους στην βάση του χωρικού σχεδιασμού με τα προγράμματα 
LEADER στο παρελθόν, τους δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα που είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο στα Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2021–2027.  

• Τέλος σημαντικός είναι ο ρόλος των συλλογικών φορέων όπως η Π.Ε.Δ. ή 
ακόμη και διάφορες επιτροπές που δημιουργούνται με βάση τον νόμο και την 
αρμοδιότητα κάθε φορέα και οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία ειδικά 
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στις χωρικές πολιτικές που σχεδιάστηκαν και σχεδιάζονται για την νέα 
Προγραμματική Περίοδο.  

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή και παρατηρώντας και αξιολογώντας την φάση 

σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως την υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και προς την σωστή 

κατεύθυνση η μεθοδολογία σχεδιασμού και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. 

Συγκεκριμένα ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης και οι θεματικές συναντήσεις 

αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο μηχανισμό ενεργοποίησης των φορέων που μελλοντικά 

θα λειτουργήσουν ως Τελικοί Δικαιούχοι. Πολύ ορθή είναι και η διεύρυνση του 

διαλόγου με την χρήση των δύο πλατφορμών  www.postare.gr και www.e-pepba.gr, 

ενώ η συνέχιση της διαδικασίας αυτής με δεύτερο κύκλο διαβούλευσης και συνεχή 

ενδυνάμωση των ηλεκτρονικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται θα φέρει πολύ 

χρήσιμα αποτελέσματα. 

2.2 Εναρκτήρια φάση εφαρμογής: Εξειδίκευση 

Η φάση αυτή συνήθως διαρκεί 4-5 χρόνια, με διαδικασίες που οδηγούν στην 

υποβολή και ένταξη και στην συνέχεια υλοποίηση των έργων που έχουν προκύψει 

από την ωρίμανση των μελετών των δικαιούχων. Διαχρονικά και από το 2ο Κ.Π.Σ. τα 

έργα που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα είναι σε πρώτη φάση αυτά 

δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν σε μεγάλο τμήμα τους από την προηγούμενη 

περίοδο και τα οποία ονομάζονται έργα γέφυρες. Ταυτόχρονα και στο πλέον ενεργό 

κομμάτι του προγράμματος, που στην αρχή της παραγράφου εκτιμήθηκε στα 4-5 

χρόνια, βγαίνουν προκηρύξεις και εντάσσονται έργα που οι φορείς προσπαθούν να 

ωριμάσουν με μελέτες, ή ίδιους πόρους και φυσικά να τα αδειοδοτήσουν.  

Ο διοικητικός φόρτος των φορέων στην φάση της ωρίμανσης των έργων και της 

υλοποίησης των προγραμμάτων είναι σημαντικός. Συνήθως συμβαίνει το εξής : 

• Ο δικαιούχος προετοιμάζει ένα έργο λίγο πριν την ενεργοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Η προετοιμασία και ωρίμανση του έργου είναι μια αρκετά 
χρονοβόρα διαδικασία που συνήθως και εφόσον βρίσκεται σε αρχική φάση, 
δεν επιτρέπει την πλήρη ωρίμανση του έργου, με αποτέλεσμα είτε αυτό να 
απορρίπτεται, είτε να εντάσσεται με χαμηλή ωριμότητα. Αρκετά έργα στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι ενταγμένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα και δεν δημοπρατούνται λόγω σημαντικών ενεργειών 
προετοιμασίας.  

• Ο δικαιούχος έχει ένα έργο σε ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας το οποίο με  
διοικητικές ενέργειες ή και μελέτες το ωριμάζει και το υποβάλει προς ένταξη. 
Τέτοια έργα συνήθως έχουν πληρωθεί από τους πόρους του δικαιούχου στο 
παρελθόν (πιθανότατα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο) και στην 
φάση της ενεργοποίησης ενός συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
υποβάλλονται προς έγκριση. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι συνήθως οι δικαιούχοι βρίσκονται πίσω 

από τις εξελίξεις, υπό την έννοια ότι η ενεργοποίηση του προγράμματος αποτελεί το 

λόγο για έναρξη προετοιμασία έργων. Ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει ωρίμανση 

http://www.postare.gr/
http://www.e-pepba.gr/
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στα έργα του πολύ νωρίτερα από την ενεργοποίηση ενός συγχρηματοδοτούμενο 

προγράμματος καθώς: 

• ο διοικητικός φόρτος της φάσης αυτής μειώνεται. 

• η υλοποίηση της πράξης γίνεται με γρηγορότερο ρυθμό. 

• επιτυγχάνεται ικανοποιητική σύζευξη μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων του 
Δικαιούχου και των στόχων ενός συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

Πρέπει όμως να σημειωθούν μερικά συμπεράσματα από την μακρόχρονη 

παρατήρηση της συμπεριφοράς των δικαιούχων σε σχέση με τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και του οικοσυστήματος της διαχείρισης 

σε σχέση με την συμπεριφορά του απέναντι στους δικαιούχους. Έτσι λοιπόν: 

• Σημαντικό μέρος του διοικητικού φόρτου του φορέα οφείλεται στο γεγονός 
ότι η έλλειψη μηχανισμού ενημέρωσης τον φέρνει συχνά στην θέση να 
κυνηγάει την πρόσκληση. Άρα απαιτείται μια πρώτη φάση που συνήθως 
βρίσκεται στην στιγμή του σχεδιασμού, όπου θα πρέπει να προγραμματίσει 
τις ενέργειες του με βάση τόσο τις μελλοντικές προσκλήσεις, όσο και τον δικό 
του επιχειρησιακό σχεδιασμό.  

• Μεγάλο μέρος των προσπαθειών του δικαιούχου κατευθύνεται στην σύνταξη 
μελετών και έκδοση αδειοδοτήσεων. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται με την 
έλλειψη πόρων από την πλευρά των μικρών και αδύναμων δικαιούχων για 
πληρωμή, σύνταξη και παρακολούθηση των μελετών. Η αξιοποίηση 
ευκαιριών όπως οι προγραμματικές συμβάσεις ή παράλληλοι μηχανισμοί, 
μπορούν να προσφέρουν λύσεις, όμως πρέπει να υπάρχει από την πλευρά του 
δικαιούχου και οι σωστές προτεραιοποιήσεις και στοχεύσεις. Τέλος κρίσιμο 
εργαλείο ωρίμανσης των έργων αποτελεί και το συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα που μπορεί να χρηματοδοτήσει μελέτες προετοιμασίας.  

• Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό είναι και το σκέλος των αδειοδοτήσεων 
δεδομένου ότι σε ειδικές κατηγορίες πράξων απαιτούνται πλήθος, 
πολύπλοκες και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση των 
σχετικών νομιμοποιήσεων και αδειών για την ένταξη και κυρίως την εκτέλεση 
των έργων.  

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα απαιτούν μια μορφή οργάνωσης της εργασίας που θα 

επιτρέψει σε  ένα ικανό δικαιούχο να εντάξει έργα και να βελτιστοποιήσει τον την 

διοικητική και τεχνική του ικανότητα ώστε να εκτελέσει σωστά και έγκαιρα τα έργα. 

Η σημαντική χρήση τόσο της δημοσιότητας, όσο και της οn going υποστήριξης του 

δικαιούχου από την πλευρά της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά το διοικητικό φόρτο του δικαιούχου. Επίσης σημαντική είναι η αξιοποίηση 

εργαλείων όπως δίκτυα ενημέρωσης, πλατφόρμες ανάρτησης κειμένων και τέλος 

helpdesk που μπορούν να συνεισφέρουν σε μικρά αλλά κομβικά  ζητήματα για την 

εκτέλεση των έργων.  
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2.3 Φάση ωρίμανσης: Υλοποίηση και εκτέλεση 

προγράμματος 

Στη φάση της ωρίμανσης του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι δημοπρατήσεις, 

διαγωνισμοί, συμβασιοποιήσεις και η εκτέλεση των έργων. Είναι η φάση που 

ακολουθεί την ένταξη ενός έργου. Σε αυτή τη φάση το κομμάτι που αφορά στο νομικό 

πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και εκτέλεσης των έργων έχει φέρει σημαντικές 

καθυστερήσεις αν και παράλληλα έχει σημειωθεί μερική βελτίωση του συστήματος 

παραγωγής έργων. 

Η εν λόγω φάση αφορά βασικά την περίοδο μετά την έγκριση του προγράμματος, 

όπου και με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου θα πρέπει να εξειδικευτούν οι 

περιγραφές δράσεων του προγράμματος καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες της 

ενεργοποίησής τους. Η  φάση αυτή είναι σημαντική δεδομένου ότι μετασχηματίζει 

τεχνικά την φάση προγραμματισμού με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε οι προσκλήσεις 

που θα βγουν στον αέρα και τα έργα που θα υποβληθούν από τους φορείς και 

δικαιούχους να μπορούν να έχουν ισχυρή συσχέτιση και να υλοποιηθούν. Κρίσιμα 

λοιπόν στοιχεία αυτής της φάσης είναι: 

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος. Η σύνθεση της και η 
αντιπροσωπευτικότητά της αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του προγράμματος. Σε συνέχεια αυτού, 
σημαντική επίσης είναι η καλή λειτουργία της και φυσικά ο ρόλος του 
Προέδρου της, που πέραν από συνθετικός πρέπει να είναι και διεκδικητικός 
και αρκούντος προσαρμοστικός στα τοπικά δεδομένα. 

• Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) και ο εισηγητικός και οργανωτικός της 
ρόλος στο στάδιο της εξειδίκευσης των δράσεων. Η  ΕΥΔ με βάση τον 
κανονισμό και την σύστασή της, έχει ως πρώτη προτεραιότητα την κάλυψη 
των τεχνικών δεδομένων ενός προγράμματος, και φυσικά την πλήρη εκτέλεση 
του με βάση το ΣΔΕ. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορεί να κατανοήσει 
και την φέρουσα διοικητική ικανότητα των δικαιούχων, αλλά επίσης και την 
αναπτυξιακή και στρατηγική στόχευσή τους, ώστε να εξειδικεύει δράσεις που 
θα είναι υλοποιήσιμες και αναπτυξιακά ωφέλιμες.  

• Ο ρόλος των εμπλεκόμενων με βάση την αρμοδιότητα τους ειδικότερα ο 
ρόλος κυρίως των σχετικών Επιτροπών σε ανώτερο επίπεδο, αλλά και φορέων 
σε τοπικό όπως π.χ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Κάθε Δελτίο 
Εξειδίκευσης πρέπει να λαμβάνει την σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες 
επιτελικές υπηρεσίες ή υπουργεία χάραξης πολιτικής, αλλά και από τις 
τοπικές επιτροπές ή φορείς. Η σύζευξη των από τα κάτω και από τα πάνω 
αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΥΔ όμως πρέπει να έχει ισχυρή υποστήριξη και 
από τους τοπικούς κυρίως φορείς, ειδικά στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα.  

Γίνεται λοιπόν σαφές στην ενότητα αυτή ότι η εξειδίκευση αποτελεί σημαντικό 

στάδιο τόσο για τον αναπτυξιακό και σχεδιαστικό ρόλο του προγράμματος, όσο 

κυρίως για τον ρόλο της υλοποίησης σε επόμενο στάδιο. Όσον αφορά το πρώτο 

τμήμα όμως, που αφορά τον αναπτυξιακό ρόλο και σχεδιαστικό ταυτόχρονα, θα 
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πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ουσιαστική συμμετοχή των 

φορέων και η αξιοποίηση των διαδικασιών του δημοκρατικού προγραμματισμού.  

Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, τα εργαλεία που έχουν ήδη 

υιοθετηθεί και αφορούν τις πλατφόρμες διαβούλευσης, να αξιοποιηθούν και μετά 

την έγκριση του προγράμματος. Να αποτελούν δηλαδή ένα χώρο έκφρασης απόψεων 

που είναι χρήσιμες για τους φορείς. Από την άλλη πλευρά η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισής θα πρέπει να αναρτά κάθε μελλοντική της διοικητική ενέργεια, ως 

προδημοσίευση, ώστε και να συλλέγονται απόψεις και κυρίως να γίνονται ζυμώσεις, 

και τελικά να λαμβάνονται οι καλύτερες απόψεις που είναι ταυτόχρονα και 

διοικητικά δυνατό να εφαρμοστούν.  

2.4 Ενδιάμεση και τελική φάση: Ενδιάμεση  αναθεώρηση 

και τελικό κλείσιμο 

Η φάση αυτή του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος επιφέρει επίσης διοικητικό 

φόρτο στους δικαιούχους. Ο λόγος δεν είναι αποκλειστικά διαχειριστικός ως 

απαίτηση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά είναι ουσιαστικός για την 

παρακολούθηση των έργων και την εξασφάλισή της θεσμικής θωράκισής τους 

απέναντι στις ελεγκτικές αρχές και μηχανισμού και φυσικά την κοινωνία. Στην 

ενδιάμεση φάση και συγκεκριμένα στην Αναθεώρηση του προγράμματος που με 

βάση τον κανονισμό γίνεται στην μέση της προγραμματικής περιόδου, η ΕΥΔ έχει 

σημαντικό διοικητικό φόρτο για να εξασφαλίσει την μέγιστη υλοποίηση και κυρίως 

την επίτευξη του επιπλέον χρηματοδοτικού πόρου που εξασφαλίζει το πλαίσιο 

επίδοσης. Η αξιολόγηση του προγράμματος, η προσαρμογή των δεικτών και η 

τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων είναι μέρος αυτής της επίπονης 

διαδικασίας που για να εξασφαλιστεί απαιτεί και ολοκληρωμένα έργα. Το τελευταίο 

επιφορτίζει με διοικητικό φόρτο τον δικαιούχο. 

Το τελικό κλείσιμο του προγράμματος είναι η πλέον σημαντική και με έντονο 

διοικητικό φόρτο περίοδος για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Στην φάση 

αυτή το σύνολο των εμπλεκομένων συμμετέχουν στο πεδίο που τους αφορά καθώς: 

• θα πρέπει να εκδοθούν από τους φορείς το σύνολο των αποφάσεων για την 
ορθή, πλήρη και λειτουργική παραλαβή των έργων. 

• θα πρέπει η ΕΥΔ να εκδώσει αποφάσεις ολοκλήρωσης ως τελική διοικητική 
απόφαση.  

• θα πρέπει η Ειδική Υπηρεσία επίσης να συντάξει και να υποβάλει την τελική 
έκθεση κλεισίματος του προγράμματος 

Σημαντικό στοιχείο της φάσης αυτής, είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων. Η σημαντικότητα δεν πρέπει να ιδωθεί στο κομμάτι 

της διαχείρισης μόνο, δεδομένου ότι πλήθος τεχνικών και διαχειριστικών εργαλείων 

μπορεί να βοηθήσουν στην καλύτερη εικόνα ενός προγράμματος. Το κυρίαρχο 

ζήτημα για την αναπτυξιακή εικόνα ενός τόπου, όπως αυτή επιτυγχάνεται και μέσα 

από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο μια 

πολιτική πχ. για τα απορρίμματα ή τον χωρικό σχεδιασμό, είτε την 
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επιχειρηματικότητα, εφαρμόστηκε επιτυχώς και με συγκεκριμένα και μετρήσιμα 

αποτελέσματα.  

Η εν λόγω φάση και ιδιαίτερα το τμήμα που αφορά στο κλείσιμο ενός προγράμματος 

μπορεί να επιβεβαιώσει το κατά πόσον οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο η εργασία ήδη 

από τα πρώτα στάδιά της, ώστε και ο διοικητικός φόρτος να είναι διαχειρίσιμος και 

ισοκατανεμημένος από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. 

Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται ότι η γραφειοκρατία των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων είναι πολύ μεγάλη και διογκώνεται ακόμη περισσότερο με το 

πολυδαίδαλο σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ.  

Σε αυτό το αρκετά δύσκολο πλαίσιο προστίθεται και το εθνικό πλαίσιο υλοποίησης 

δημοσίων συμβάσεων και οι αρκετές τροποποιήσεις του τα τελευταία έτη. Όμως 

πρέπει να αναγνωριστεί ότι το ΕΣΠΑ και ακόμη πιο ειδικά το περιφερειακό του 

σκέλος, αποτελεί την βασικότερη πηγή χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν απαιτείται από 

τους τοπικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς να υπάρχει η αναγκαία ετοιμότητα 

και εγρήγορση η οποία θα ξεκινά από το πρώτο στάδιο και θα καταλήγει ομαλά και 

με σταθερό κατά το δυνατό ρυθμό στο τελευταίο στάδιο της ζωής ενός 

προγράμματος. Η συμμετοχικότητα και η εμπλοκή στις διαδικασίες, αλλά κυρίως η 

δημιουργία μηχανισμών σε κάθε φορέα που θα έχουν ισχυρή παρουσία και εμπλοκή 

αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της επιτυχίας. 

2.5 Η εφαρμογή του υφιστάμενου διαχειριστικού και 

ελεγκτικού πλαισίου 

Το υφιστάμενο διαχειριστικό και ελεγκτικό πλαίσιο διαμορφώθηκε λαμβάνοντας ως 

βάση εμπειρίας τις διατάξεις εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, αποσκοπώντας να ενισχύσει τα 

πλεονεκτήματα και να καλύψει τα κενά που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Σε αυτό 

το πλαίσιο διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με 

συγκεκριμένες διαδικασίες και έντυπα, ενώ εγκρίθηκαν ενιαίες διατάξεις εφαρμογής 

για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Ωστόσο, εντοπίζονται δυσκολίες στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου (ΣΔΕ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), στη συνεργασία της με 

τους δικαιούχους των προσκλήσεων καθώς και δυσχέρειες που αφορούν στην 

επάρκεια των εργαλείων υποστήριξης του ΕΣΠΑ: 

Δυσκολίες που Απορρέουν κατά την Εφαρμογή του ΣΔΕ από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης  (ΕΥΔ): 

o Η καθυστέρηση στην έκδοση προσκλήσεων σε σχέση με το χρόνο έγκρισης της 
εξειδίκευσης του ΕΠ (παρατηρούνται καθυστερήσεις μεταξύ χρόνου έγκρισης 
εξειδίκευσης ΕΠ και χρόνου έκδοσης των προσκλήσεων των δράσεων που 
έχουν ήδη εξειδικευθεί). 

o Το μεγάλο πλήθος και ο όγκος των προτάσεων προς αξιολόγηση. 
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o Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία των αξιολογήσεων των πράξεων εκ μέρους 
της ΕΥΔ (λόγω φόρτου εργασίας) ή ενδεχόμενων εξωτερικών αξιολογητών 
(γνωμοδοτικές επιτροπές) είτε λόγω φόρτου εργασίας ή έλλειψης σχετικής 
τεχνογνωσίας επί του αντικειμένου πολιτικής των προτάσεων που 
αξιολογούν. 

o Η έλλειψη διαδικασίας συντονισμού μεταξύ Φορέα Χρηματοδότησης και 
Δικαιούχου για τη χρηματοδότηση κάθε πράξης, κατά την εξειδίκευση του ΕΠ 
που εντάσσεται. 

o Η εμφάνιση καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης διακήρυξης εκ μέρους 
της αρμόδιας ΕΥΔ, παρά το γεγονός ότι στο ΣΔΕ τίθεται συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα ανταπόκρισης της ΕΥΔ, λόγω φόρτου εργασίας των στελεχών της 
ΕΥΔ ή και έλλειψης τεχνογνωσίας ή και σχετικών ειδικοτήτων (κυρίως 
νομικών). 

o Η απουσία τυποποιημένων τευχών διακήρυξης ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων, ιδίως υπηρεσιών, που έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχείς 
επανυποβολές των αιτημάτων έγκρισης διακήρυξης εκ μέρους των 
δικαιούχων (για επουσιώδεις διορθώσεις) και κατ’επέκταση την εμφάνιση 
πολλών καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης διακήρυξης εκ μέρους της 
αρμόδιας ΕΥΔ. 

o Η εμφάνιση καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης ανάληψης νομικής 
δέσμευσης εκ μέρους της αρμόδιας ΕΥΔ, παρά το γεγονός ότι στο ΣΔΕ τίθεται 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανταπόκρισης της ΕΥΔ, λόγω φόρτου 
εργασίας των στελεχών της ΕΥΔ ή έλλειψης τεχνογνωσίας και σχετικών 
ειδικοτήτων (κυρίως νομικών). 

o Η συχνότητα των τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα («αυτεπιστασίες»), η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού φόρτου εργασίας για την ΕΥΔ για την 
έκδοση των προεγκρίσεων τροποποίησης νομικής δέσμευσης. 

o Η ελλιπής στελέχωση των ΕΥΔ και έλλειψη κινήτρων στο δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

o Τα προβλήματα λόγω έλλειψης δομημένου συστήματος πιστοποίησης των 
παραδοτέων των πράξεων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασίες) 
και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

o Έλλειψη δομημένης και τυποποιημένης διαδικασίας επικοινωνίας της 
εκάστοτε ΕΥΔ με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, που να υποστηρίζεται από 
ηλεκτρονικά μέσα. 

Αδυναμίες που αφορούν στη συνεργασία των Διαχειριστικών Αρχών του 

ΕΣΠΑ με τους Δικαιούχους:  

o Έλλειψη απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και απαιτούμενης 
τεχνογνωσίας για την επιτυχή υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και 
αντιμετώπιση δύσκαμπτων γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
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o Αδυναμία τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των πράξεων εκ 
μέρους των δικαιούχων,  

o Αδυναμία άγνοια για την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και 
δημοσιότητας εκ μέρους των δικαιούχων, 

o Εμφάνιση λαθών τήρησης νομοθετικού και κανονιστικού εθνικού και 
κοινοτικού πλαισίου κατά την εκτέλεση των πράξεων εκ μέρους των 
δικαιούχων. 

o Καθυστερήσεις στην αποστολή σχετικών ζητούμενων στοιχείων αλλά και 
εμφάνιση πολλών λαθών κατά την αποστολή τους, 

o Αδυναμία τήρησης φακέλου έργου εκ μέρους των δικαιούχων, 

o Οι πολύ συχνές τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων έργων (σε πολλές 
περιπτώσεις δεν ήταν αρκετά ώριμες οι πράξεις οπότε και τροποποιήθηκε το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης σε σχέση με την αρχική απόφαση ένταξης). 

o Η παρουσίαση λαθών κατά τη σύνταξη των τροποποιήσεων των Τεχνικών 
Δελτίων εκ μέρους των Δικαιούχων. 

o Το έντονα γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 
περισσότερων Δικαιούχων του ΕΣΠΑ, 

o Η δυσκολία τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων εκ μέρους των 
δικαιούχων. 

o Καθυστερήσεις στις εντάξεις έργων λόγω αδυναμιών εκ μέρους των 
Δικαιούχων που οφείλονται: 

▪ στη διαχειριστική ικανότητα του φορέα που υποβάλλει τις προτάσεις, 

▪ την ωριμότητα του έργου και την ικανότητα του φορέα ορθής σύνταξης 
Τεχνικού Δελτίου, 

▪ την ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών συντονισμού που είναι 
απαραίτητες για την ένταξη, 

▪ την αδυναμία συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων του ΣΔΕ.  

Αδυναμίες που Αφορούν στην Επάρκεια των Εργαλείων Υποστήριξης του 

ΕΣΠΑ: 

o Η αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης και διαχείρισης των αναλυτικών 
στοιχείων έκαστης πράξης από τη φάση της έκδοσης της πρόσκλησης έως και 
την ολοκλήρωση της (κυρίως όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα). 

o Η αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης των αναλυτικών στοιχείων 
έκαστης πράξης όπως η παρακολούθηση των δαπανών μιας πράξης που 
υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) σε επίπεδο πακέτου εργασίας και 
παραδοτέου. 

o Η αδυναμία παρακολούθησης των προθεσμιών και των χρονοδιαγραμμάτων 
υποβολής των δελτίων παρακολούθησης των πράξεων. 
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o Η έλλειψη εργαλείου διαχείρισης και παρακολούθησης των επιτόπιων 
επαληθεύσεων και ελέγχων (προθεσμίες, χρεώσεις, εκκρεμότητες, 
παρακολούθηση συστάσεων κ.λπ.). 

o Η έλλειψη εργαλείου διαχείρισης και συστηματικής παρακολούθησης των 
συστάσεων που έχουν επιβληθεί στους δικαιούχους (το ΟΠΣ δεν επαρκεί). 

o Η έλλειψη εργαλείου εξαγωγής δεικτών και συγκεντρωτικών στοιχείων 
προόδου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, 
ιδίως στις περιπτώσεις αίτησης παροχής στοιχείων από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες. 

o Η αδυναμία παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής προόδου υλοποίησης 
Αξόνων Προτεραιότητας και Κατηγοριών Πράξεων (προϋπολογισμοί 
δημόσιας δαπάνης, προσκλήσεων, ενταγμένων έργων, συμβασιοποιήσεων 
δαπανών) σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των δεικτών Εκροών, 
Αποτελέσματος και Επιπτώσεων που επιτυγχάνονται 

o Δεν είναι εύκολα σαφές, για το κάθε έργο που υλοποιείται, το ποια είναι 
τελικά η επίδραση του στη βελτίωση των επιδιωκόμενων στόχων και ειδικά 
σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, βάσει του τεχνικού δελτίου ένταξης του 
και των μετέπειτα τροποποιήσεων του. 

o Οι ανάγκες περιοδικής ανασκόπησης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω 
της έλλειψης ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής και 
δημοσιοποίησης αναφορών (reporting) προσαρμοσμένων στις ειδικές 
ανάγκες σε ανώτερο επίπεδο διαμόρφωσης στρατηγικής και πολιτικής. 

o Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από το 
Ε.Π. σε συνδυασμό με τις παράλληλες εξελίξεις άλλων δράσεων (π.χ. 
υλοποίηση άλλων Ε.Π., γενικότερες εξελίξεις και οικονομικές ή κοινωνικές 
επιδράσεις, κ.λπ.). 

o Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης και συσχετισμού των δεικτών με τα 
συμπληρωματικά συστήματα δεικτών όπως της ΕΥΣΕ και των αντίστοιχων 
συστημάτων της Ε.Ε. 

o Η αδυναμία συγκέντρωσης και αξιοποίησης στοιχείων φυσικού αντικειμένου 
για τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων του ΕΚΤ. Η πληθώρα δεικτών 
εκροών που εντάχθηκαν στο ΟΠΣ δεν εξυπηρέτησε το στόχο της 
αποτελεσματικής παρακολούθησης των δράσεων μέσω της αξιοποίησης όλης 
αυτής της πληροφόρησης που υπήρχε κατακερματισμένη σε τόσο πολλούς 
απλούς και σύνθετους δείκτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ετήσιες εκθέσεις 
των προγραμμάτων του ΕΚΤ δεν αξιοποιούνταν όλη η πληροφόρηση που 
συγκεντρωνόταν στο ΟΠΣ από τους εκατοντάδες δείκτες εκροών ΕΚΤ (οι 
περισσότεροι δείκτες δεν χρειαζόταν να υπάρχουν τις πιο πολλές φορές), 
αλλά και στις εκθέσεις αξιολόγησης των Ε.Π. αποτυπώνονταν κυρίως τα 
προβλήματα που συναντούσαν οι αξιολογητές σε ό,τι αφορά την επεξεργασία 
όλων αυτών των στοιχείων. 
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2.6 Οι ανάγκες εστίασης των ενταγμένων έργων στα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Κατά τις προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ΕΕΣ) είχε διαπιστωθεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν καταφέρει να 

αναπτύξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) που βασίζονται σε περισσότερο 

τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης, ήτοι που παρουσίαζαν σαφή σχέση μεταξύ 

αναπτυξιακών αναγκών, ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος. Αυτή η λογική 

παρέμβασης πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις διαδικασίες επιλογής. Θεωρείται ότι 

υπάρχουν ορισμένα βασικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η εστίαση στα αποτελέσματα: 

• τα εφαρμοζόμενα κριτήρια επιλογής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα έργα 
ανταποκρίνονται στους στόχους των ΕΠ, 

• τα κριτήρια επιλογής πρέπει να προωθούν την επιλογή έργων που διαθέτουν 
όχι μόνο ποσοτικοποιημένους δείκτες εκροής, αλλά και ποσοτικοποιημένους 
δείκτες αποτελέσματος για τη μέτρηση των επιτευγμάτων τους, 

• οι δικαιούχοι πρέπει να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις, ούτως ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει ικανός αριθμός έργων προς επιλογή, 

• η επιλογή των έργων πρέπει να βασίζεται σε άμεση σύγκριση των αιτήσεων 
μεταξύ τους, ώστε να εντοπίζονται και να προτεραιοποιούνται τα έργα που 
είναι καταλληλότερα για χρηματοδότηση. 

Κατά την περασμένη προγραμματική περίοδο 2014–2020, εισήχθησαν στο 

νομοθετικό πλαίσιο δύο μέτρα που αποβλέπουν στην επιλογή έργων συναφών με 

τους στόχους των ΕΠ: 

• τα ΕΠ πρέπει να θέτουν «κατευθυντήριες αρχές» για την επιλογή έργων για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, 

• οι ΕΥΔ οφείλουν να σχεδιάζουν διαδικασίες και κριτήρια επιλογής που να 
«διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων 
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας». 

Οι «κατευθυντήριες αρχές» λειτουργούν ως οδηγίες για την επιλογή των έργων, 

καθώς περιγράφουν λεπτομερώς τα βασικά κριτήρια επιλογής που πρέπει να 

εφαρμόζονται. Σε συνδυασμό με την περιγραφή των προς χρηματοδότηση έργων, 

καθώς παραθέτουν σχετικά παραδείγματα, και των δικαιούχων, οι κατευθυντήριες 

αρχές παρέχουν μια καλή επισκόπηση του είδους των έργων που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο κάθε ειδικού στόχου. Οι αρχές αυτές 

χρησιμοποιούνται ως βάση για την επεξεργασία των κριτηρίων επιλογής, τα οποία, 

με τη σειρά τους, μπορούν να περιέχουν άμεση αναφορά σε αυτές. 

Προϋπόθεση της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων καθ’ όλη την περίοδο 

προγραμματισμού και συγχρόνως της εστίασης στα αποτελέσματα είναι να υπάρχει 

επαρκής αριθμός αιτούντων ικανών να παρουσιάσουν σοβαρές αιτήσεις. Η 

προώθηση μιας πρόσκλησης και οι οδηγίες που παρέχουν στους δυνητικούς 
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αιτούντες οι ΕΥΔ συνιστούν σημαντική μεταβλητή, καθοριστική για τη συνολική 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επιλογής. Εάν ο πληθυσμός των αιτούντων 

ήταν μεγαλύτερος, θα επιλέγονταν πιθανώς καλύτερα έργα. 

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, οι διαδικασίες επιλογής καθορίζονταν 

από τις ΕΥΔ και εγκρίνονταν από τις επιτροπές παρακολούθησης, βάσει των 

απαιτήσεων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της καθοδήγησης της 

Επιτροπής. Ούτε οι κανονισμοί των ΕΔΕΤ ούτε καμία οδηγία της Επιτροπής 

καθορίζουν το είδος της διαδικασίας επιλογής που πρέπει να εφαρμόζεται κάθε 

φορά καθώς η απόφαση αυτή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των ΕΥΔ. 

2.7 Εγκυρότητα-πληρότητα πληροφοριών που αφορούν τις 

επιδόσεις (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ) 

Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα που προορίζονται για 

τους δείκτες αποτελέσματος συλλέγονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Τα 

υπόλοιπα προέρχονται από τους δικαιούχους. Όσον αφορά το ΕΚΤ, τα περισσότερα 

στοιχεία προέρχονται από πληροφορίες που συλλέγονται από τους δικαιούχους. Οι 

ΕΥΔ ελέγχουν αν τα δεδομένα που προέρχονται από τους δικαιούχους είναι σωστά 

κατά την ολοκλήρωση του έργου, όταν λαμβάνουν την τελική έκθεσή τους. Κατά την 

υλοποίηση του έργου, μπορούν να γίνουν δειγματοληπτικά και επιτόπιοι έλεγχοι. 

Τα εφαρμοζόμενα συστήματα διενεργούν αυτόματα μια σειρά ελέγχων 

ευλογοφάνειας και συμφωνίας στα δεδομένα που παρέχουν οι δικαιούχοι, ιδίως 

όσον αφορά το ΕΚΤ. Οι ΕΥΔ διαθέτουν επίσης εργαλεία για την παρακολούθηση της 

πληρότητας των δεδομένων που αφορούν τους συμμετέχοντες, γεγονός που τους 

επιτρέπει να υπενθυμίζουν στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία 

να παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες. 

Από τον έλεγχο του ΕΕΣ αναδείχθηκαν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα των 

συλλεγόμενων δεδομένων. Εντοπίστηκε ένα γενικότερο πρόβλημα με την πληρότητα 

και την ορθότητα των δεδομένων που αφορούν τους συμμετέχοντες σε δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. Από τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά 

χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα από την εθνική νομοθεσία, επαφίεται στους 

συμμετέχοντες να αποφασίσουν αν θα τα δηλώσουν. Επίσης, τα κράτη μέλη και η 

Επιτροπή είναι δύσκολο να ελέγξουν την ακρίβειά τους. 

2.8 Προγραμματική περίοδος 2021–2027 και εν δυνάμει 

Δικαιούχοι ανά Στόχο Πολιτικής 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται από την μια πλευρά η παρουσίαση του αναπτυξιακού 

και στρατηγικού σχεδιασμού του νέο Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα η 

προσαρμογή του με τις αντικειμενικές δυνατότητες και στοχεύσεις   των δικαιούχων. 

Η σύζευξη αυτή στοχεύει να δώσει όλα εκεί τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες στο 

πρόγραμμα που σχεδιάζεται και ετοιμάζεται να υποβληθεί προς έγκριση. Τα στοιχεία 

και δεδομένα, αλλά και οι πληροφορίες ελήφθησαν από το concept paper που έχει 

ετοιμαστεί για διαβούλευση με τις κοινοτικές και εθνικές αρχές.  
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Από το κείμενο επισημάνθηκαν ορισμένα δεδομένα που σκιαγραφούν τον σχεδιασμό 

και συγκεκριμένα ότι τα νησιά ως «μικρές αυτόνομες οικονομίες», με τα δικά τους 

χαρακτηριστικά και δυναμική, καθορίζουν το αναπτυξιακό τους πρότυπο με βάση 

τόσο την ιστορική τους διαδρομή, όσο και τις στρατηγικές τους επιλογές σε ένα 

ταχέως εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η νησιωτικότητα ορίζει τα στοιχεία 

αναπτυξιακής ιδιαιτερότητας που, παράλληλα με τους περιορισμούς, καθορίζουν και 

μια «μοναδική ταυτότητα», η οποία αποτελεί ταυτόχρονα αναπτυξιακό 

πλεονέκτημα. Με βάση το παραπάνω προκύπτει η ανάγκη ενδυνάμωσης της 

«τοπικότητας» του σχεδιασμού και της μέγιστης δυνατής αναπτυξιακής 

κινητοποίησης των μηχανισμών και πόρων των νησιών. Το στοιχείο αυτό θα 

κυριαρχήσει στον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας 

προγραμματικής περιόδου.  

Όσον αφορά στη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για την περίοδο 2021–2027, αυτή επιδιώκει την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας με στοχευμένη 

ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων. Βασική 

κατεύθυνση αποτελεί η λειτουργική διασύνδεση και ανάπτυξη των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, με έμφαση στις δραστηριότητες του πρωτογενή 

τομέα, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, που συνδέονται οικονομικά και 

επιχειρηματικά μαζί του στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών. Παράλληλα επιδιώκεται η 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των νησιών, είτε ως σύνολο, είτε επιμέρους ζωνών 

τους, με ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης και των μηχανισμών της. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίδεται στην εμβάθυνση και διεύρυνση της Περιφερειακής Στρατηγικής 

«Έξυπνης Εξειδίκευσης».  

Στο πλαίσιο των βασικών Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, η 

συνολική αναπτυξιακή στρατηγική, οριοθετεί, τους κυρίαρχους αναπτυξιακούς 

πυλώνες της Περιφέρειας, οι οποίοι είναι οι εξής:  

• ενίσχυση της χωρικής συνοχής και αναβάθμιση των υποδομών προς την 
κατεύθυνση της άρσης των φαινομένων απομόνωσης (εσωτερικής και 
εξωτερικής) που συνεπάγεται η νησιωτική φυσιογνωμία της Περιφέρειας.  

• ενίσχυση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των νησιών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν τα νησιά. 

• ενίσχυση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης και διαμόρφωση 
ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας, με εμβάθυνση και 
διερεύνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε όλους τους δυναμικούς 
τομείς της Περιφέρειας. 

• προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και 
ανάδειξή τους σε κύρια μέσα και μηχανισμό ανάπτυξης. 

• ενεργειακή αυτονομία, με διαδικασίες μετάβασης σε καθαρές πηγές 
ενέργειας. 
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• περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της ποιότητας ζωής και της 
ελκυστικότητας στα νησιά, με αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και 
προκλήσεων, μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και βελτίωση της κινητικότητας. 

• ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αύξηση της απασχόλησης και 
κοινωνική στήριξη στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των φαινομένων που 
προκύπτουν από την κρίση, καθώς και την στήριξη ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων. 

• Προσανατολισμός αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση πόρων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), μέσω 
περαιτέρω ευθυγράμμισης του Περιφερειακού Προγράμματος με τον χωρικό, 
περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό. 

Τα δεδομένα του σχεδιασμού που παρουσιάζεται ανωτέρω λαμβάνουν σταδιακά 

δομή και επιχειρησιακή εξειδίκευση, ενώ οι πόροι έχουν ως ένα βαθμό καθοριστεί 

από την σχετική εγκύκλιο και τις οδηγίες που έχουν δοθεί στις αρχές διαχείρισης.  

  



49 

2.8.1 Στόχοι Πολιτικής 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η δομή του προγράμματος λαμβάνει υπόψη τους Στόχους 

Πολιτικής που έχουν τεθεί από τον κανονισμό και συγκεκριμένα: 

Στόχος Πολιτικής 1: «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του 

καινοτόμου και  έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ»  

 Στον Στόχο Πολιτικής 1, περιλαμβάνονται δράσεις και κατευθύνσεις που αφορούν 

την επιχειρηματικότητα, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και φυσικά 

την στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Στόχος Πολιτικής 2: «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, των πράσινων και  μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

Στον εν λόγω Στόχο Πολιτικής 2 περιλαμβάνονται δράσεις για την ενέργεια, την 

κυκλική οικονομία, την κλιματική αλλαγή και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

καθώς και τις δράσεις για τα λύματα και τα απόβλητα και απορρίμματα . 

Στόχος Πολιτικής 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 

της κινητικότητας»  

Ο εν λόγω στόχος πολιτικής αφορά παρεμβάσεις και δράσεις για το οδικό δίκτυο και 

το δίκτυο ακτοπλοϊκών μεταφορών.  

Στόχος Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»  

Αφορά υποδομές και δράσεις και από τα δύο διαρθρωτικά ταμεία, του ΕΤΠΑ και του 

ΕΚΤ, με προσανατολισμό σε υποδομές για την βελτίωση των κοινωνικών δεικτών και 

των δεικτών ποιότητας ζωής, αλλά και δράσεις από το Κοινωνικό Ταμείο για την 

ενσωμάτωση, την αντιμετώπιση της φτώχειας, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

κ.λπ. 

Στόχος Πολιτικής 5: «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, 

αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών» 

Ο 5ος Στόχος Πολιτικής αφορά τις χωρικές επενδύσεις, αστικού και ευρύτερου του 

αστικού χώρου. Έχει ήδη επισημανθεί η ανάγκη προσανατολισμού του 

προγράμματος σε σημαντικές παρεμβάσεις για την αυτοδιοίκηση και τον χωρικό 

σχεδιασμό.   

Από τα παραπάνω λοιπόν εύκολα μπορεί κανείς να καταλήξει σε ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα που θα έχει πέντε θεματικούς άξονες ΕΤΠΑ, σύμφωνους με τους Στόχους 

Πολιτικής και έναν θεματικό άξονα που θα αφορά το ΕΚΤ.  
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Ενδεικτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ήδη κατατεθεί στο concept paper και είναι 

το εξής:  

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Μετασχηματισμός της οικονομίας της 
Περιφέρειας με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων, κυρίως, μέσω και της «έξυπνης εξειδίκευσης», με 
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 47.406.801 €, συγχρηματοδοτούμενος 
από το ΕΤΠΑ. 

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της 
Περιφέρειας - Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση 
Κινδύνων, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 75.364.659 €, 
συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ. 

• Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της 
Περιφέρειας, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 27.350.078 €, 
συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ. 

• Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη 
Κοινωνικών Υποδομών - Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας, με 
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 149.139.804€, εκ των οποίων 54.700.156 
€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 94.439,648 € από το ΕΚΤ+. 

• Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της 
Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την 
συμμετοχή των πολιτών, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 66.855.746 €, 
συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ. 

Με δεδομένο ότι ο δομικός χαρακτήρας ενός επιχειρησιακού προγράμματος είναι 

σαφής ως προς τα ζητήματα της στρατηγικής, αλλά πολλές φορές δεν λαμβάνεται 

υπόψη η πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα των δικαιούχων, θα επιχειρηθεί στο 

τμήμα αυτό να παρουσιαστούν οι Στόχοι Πολιτικής και η εμπλοκή των δικαιούχων σε 

συνάρτηση με τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την διοικητική 

ενδυνάμωση και ανταπόκριση τους.  

2.8.2 Σύνδεση Στόχων Πολιτικής με Δικαιούχους 

Έτσι λοιπόν σε επίπεδο ανάλυσης Στόχων Πολιτικής και του βαθμού εμπλοκής των 

δικαιούχων τα βασικά δεδομένα που αξίζει να σημειωθούν είναι: 

Στόχος Πολιτικής 1: «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του 

καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ»  

• οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν κατά βάση κρατικές 
ενισχύσεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, δράσεις ΤΠΕ και τέλος 
δημόσιες ερευνητικές υποδομές. 

• οι δικαιούχοι είναι κατ΄αρμοδιότητα δημόσιοι φορείς για τις δράσεις ΤΠΕ, ενώ 
για τις άλλες δράσεις Ε.Φ.Δ. και ερευνητικοί φορείς. 
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• σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση στρατηγικής RIS με ενεργό τον 
ρόλο του ΠΣΕΚ, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του μηχανισμού RIS που 
υλοποιεί και τέλος των Επιμελητηρίων.  

• ο βαθμός εμπλοκής στο κομμάτι του σχεδιασμού των επιμελητηρίων και της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι πολύ κρίσιμος στην διαμόρφωση του 
πλαισίου, ενώ η ΕΥΔ θα προσαρμόσει τις στρατηγικές γραμμές  ανάπτυξης με 
βάση τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. 

• ο βαθμός εμπλοκής των ΕΦΔ ειδικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι πολύ 
κρίσιμος. Θα πρέπει να μην χαθεί χρόνος, να αξιοποιηθεί ο υπάρχων ΕΦΔ 
ΕΦΕΠΑΕ που έχει πετύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και διείσδυση, ενώ 
επίσης διαθέτει εμπειρία και αναγνωρισιμότητα. Η πιθανότητα δημιουργίας ενός 
Περιφερειακού ΕΦΔ αποτελεί στρατηγικό ζήτημα με σημαντικές προοπτικές και 
θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά. 

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων που είναι δημόσιοι φορείς δεν είναι 
σημαντική κατά την φάση της προετοιμασίας των έργων, ενώ κατά την υλοποίηση 
επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντικός διοικητικός φόρτος.     

Επομένως σχετικά με την εφαρμογή του Σ.Π. 1 σε ωφελούμενους που κατά βάση 

είναι επιχειρηματίες και πολίτες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον 

προγραμματικό πεδίο και στον σχεδιασμό δράσεων με αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα, την διαφοροποίηση και την εξωστρέφεια, ενώ ο διοικητικός 

φόρτος δεν φαίνεται να είναι σημαντικός αν δεν ληφθούν ριζικές αποφάσεις που θα 

απαιτήσουν δημιουργία νέου οικοσυστήματος διαχείρισης. 

Στόχος Πολιτικής 2: «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» 

• περιλαμβάνονται δράσεις για την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, την κλιματική 
αλλαγή και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον καθώς και τις δράσεις για τα 
λύματα και τα απόβλητα και απορρίμματα.  

• οι δικαιούχοι είναι κατ΄αρμοδιότητα δημόσιοι φορείς και κυρίως ΟΤΑ και 
Περιφέρεια, αλλά και ΦοΔΣΑ και ΔΕΥΑ. 

• σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών 
κάθε τομέα και ειδικότερα στρατηγικής για ΠΕΣΔΑ, κλιματική αλλαγή, τα ύδατα 
και τα λύματα.  

• ο βαθμός εμπλοκής στο κομμάτι του σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου είναι πολύ κρίσιμος στην διαμόρφωση του πλαισίου, ενώ επίσης και οι 
δράσεις για την περιφερειακή στρατηγική για την κλιματική, τα ύδατα και λύματα 
απαιτούν ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων ώστε και να προετοιμάζουν 
έργα, αλλά και να διαμορφώνουν την τοπική δράση ως συνάρτηση του δικού τους 
επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και ο διοικητικός φόρτος κατά την 
υλοποίηση απαιτεί την προετοιμασία τους με μελέτες και έργα και ειδικά για το 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου ο ρόλος των ΔΕΥΑ είναι κρίσιμος, 
ενώ για τα θέματα με τα απορρίμματα οι ΦοΣΔΑ οφείλουν να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο. Στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης η εμπειρία είναι μεγάλη, συνεπώς 
μπορούν να γίνουν επιλογές που έχουν ουσιαστική στόχευση και θετικό 
αποτύπωμα στις κοινωνικές και δημόσιες υποδομές. 

• η διοικητική προετοιμασία των μικρών Δήμων οφείλει να γίνει με την χρήση 
Προγραμματικών Συμβάσεων, υποστήριξη από άλλους μηχανισμούς και φυσικά 
με την αξιοποίηση της όποιας δυναμικής αναδείξει η λειτουργία των 
Αναπτυξιακών Οργανισμών που θα συσταθούν.     

Με βάση λοιπόν την εφαρμογή του Σ.Π. 2 οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο 

με αντικείμενα που ήδη υλοποιούν, με διευρυμένες επιλεξιμότητες και κατά 

συνέπεια είναι δυνατόν από την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου 2021–2027 

να προετοιμαστούν και να ωριμάσουν έργα από πολύ νωρίς. 

Στόχος Πολιτικής 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 

της κινητικότητας»  

• αφορά παρεμβάσεις και δράσεις για το οδικό δίκτυο και το δίκτυο ακτοπλοϊκών 
μεταφορών. 

• οι δικαιούχοι είναι κατ΄αρμοδιότητα δημόσιοι φορείς και κυρίως οι ΟΤΑ και η 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και τα Λιμενικά Ταμεία. 

• σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου Εθνικών 
Μεταφορών που περιλαμβάνει και έργα περιφερειακού χαρακτήρα και 
συγκεκριμένα έργα που εάν είναι εντός του ΣΠΕΜ και μόνο τότε μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν. Υπό αυτή την έννοια η εμπλοκή στο κομμάτι του σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι πολύ κρίσιμη στην διαμόρφωση του 
πλαισίου. 

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και ο διοικητικός φόρτος κατά την 
υποβολή και στην συνέχεια για την υλοποίηση τους απαιτεί την προετοιμασία 
τους με μελέτες και έργα. Το πλέον δύσκολο τμήμα του Στόχου Πολιτικής αυτού 
είναι τα έργα για τις λιμενικές υποδομές καθώς απαιτούν σημαντικό διοικητικό 
φόρτο για την ωρίμανσή τους, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν ήδη πολλές 
εκκρεμότητες στις υπάρχουσες λιμενικές υποδομές. 

• η διοικητική προετοιμασία των μικρών Δήμων οφείλει να γίνει με την χρήση 
Προγραμματικών Συμβάσεων και υποστήριξη κυρίως από την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, από άλλους μηχανισμούς και τέλος με την αξιοποίηση της 
όποιας δυναμικής αναδείξει η λειτουργία των Οργανισμών που θα συσταθούν.     

Με βάση λοιπόν την εφαρμογή του Σ.Π. 3, οι δικαιούχοι είναι σχετικά περιορισμένοι, 

έμπειροι και ικανοί και σε ένα νησιωτικό περιφερειακό πρόγραμμα θα πρέπει να 

ενεργοποιηθούν στοχευμένα, καθώς πλήθος μελετών έχουν συνταχθεί από το Εθνικό 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με μικρές βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις 

θα μπορούσαν να ενταχθούν. Όμως μικρές παρεμβάσεις όπως οδικές παρεμβάσεις, 

μικρά τεχνικά κ.α. θεωρούνται έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, εύκολα στην 
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ωρίμανση για τα οποία οι δικαιούχοι θα πρέπει να τα προετοιμάσουν από πολύ 

νωρίς. 

Στόχος Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (ΕΤΠΑ)  

• Αφορά υποδομές και δράσεις για την βελτίωση των κοινωνικών δεικτών και των 
δεικτών ποιότητας ζωής και συγκεκριμένα δράσεις υγείας, πρόνοιας και 
εκπαίδευσης, 

• οι δικαιούχοι είναι κατ΄ αρμοδιότητα δημόσιοι φορείς και κυρίως ΟΤΑ και η 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και νοσοκομεία και κοινωνικοί φορείς όπως 
ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ για τις δράσεις πρόνοιας, 

• σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και οι προτεραιότητες που αυτό δίνει, συνεπώς 
προκύπτει η ανάγκη οι Περιφερειακές και δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες Δ 
νσεις εκπαίδευσης να το παρακολουθούν, ενώ επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
να έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των βασικών επιλογών. 

• ο βαθμός εμπλοκής στο κομμάτι του σχεδιασμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού είναι 
μεγάλος και πρέπει να συμπορεύεται με τις κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων. Σημαντικός και ο ρόλος της 
2ης ΥΠΕ στα θέματα προμήθειας εξοπλισμού, και στήριξης και διοχέτευσης των 
τοπικών αιτημάτων για υποδομές νοσοκομείων και α΄βάθμιας υγείας στο εθνικό 
επίπεδο που κάνει μια προσπάθεια ιεράρχησης στο πλαίσιο της χαρτογράφησης 
των υποδομών και αναγκών, 

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και ο διοικητικός φόρτος κατά την 
προετοιμασία και υλοποίηση απαιτεί κυρίως μελέτες και έργα που τα νοσοκομεία 
και οι εμπλεκόμενοι στα θέματα υγείας μπορούν να λάβουν μέσα από τα 
υπερκείμενα όργανα τους, ή με την σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων,  

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και ο διοικητικός φόρτος κατά την 
προετοιμασία και υλοποίηση έργων στον τομέα της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και στα πανεπιστήμια 
απαιτεί κυρίως μελέτες και στην συνέχεια επίβλεψη των έργων για τα οποία οι 
ΟΤΑ βέβαια έχουν ικανότητα και εμπειρία. Απαιτείται μόνο ιεράρχηση και 
εναρμόνιση των τεχνικών πρωτοβουλιών ωρίμανσης με τις κατευθύνσεις του 
τομέα. 

Με βάση λοιπόν την εφαρμογή του Σ.Π.4 οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο 

με αντικείμενα που ήδη υλοποιούν, με διευρυμένες επιλεξιμότητες και κατά 

συνέπεια είναι δυνατόν από την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου 2021–2027 

να προετοιμαστούν και να ωριμάσουν έργα από πολύ νωρίς. 

Στόχος Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (ΕΚΤ)  

• αφορά παρεμβάσεις για την στήριξη της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα για την 
βελτίωση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών ποιότητας ζωής και 
συγκεκριμένα δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας τις ενεργητικές 
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πολιτικές απασχόλησης, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, την κοινωνική 
ένταξη κ.α.  

• οι δικαιούχοι είναι κατ΄ αρμοδιότητα δημόσιοι φορείς και κυρίως ΟΤΑ και η 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ των φορέων τους.  

• σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή των εθνικών προτεραιοτήτων για 
την φτώχεια και την αγορά εργασίας που έχει περιφερειακή διάσταση. Εδώ η ΕΥΔ 
ασκεί σημαντικό ρόλο, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τις Δ 
νσεις απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και οι μηχανισμοί που έχουν 
δημιουργηθεί από την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 έχουν επίσης 
καθοριστικό ρόλο και σε αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την 
Περιφέρεια.  

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και ο διοικητικός φόρτος κατά την 
προετοιμασία και υλοποίηση απαιτεί κυρίως γνώση του πλαισίου εφαρμογής στο 
οποίο και έχει ήδη υπάρχει σημαντική δουλειά.  

Με βάση λοιπόν την εφαρμογή του Σ.Π. 4  οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο σε αντικείμενα που ήδη υλοποιούν δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

σημαντικοί πόροι και ευκαιρίες στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021–2027. 

Στόχος Πολιτικής 5: «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες  της, μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, 

αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών» 

• αφορά παρεμβάσεις για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και αποτελεί ένα 
πολυσυλλεκτικό στόχο που έχει διευρυμένη επιλεξιμότητα και δυνατότητα 
χρηματοδότησης ακόμη και με επιλογές από τους λοιπούς Στόχους Πολιτικής. Η 
επιλεξιμότητα και οι τύποι των δράσεων συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 
Τοπικό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό στα ΒΑΑ και τις ΟΧΕ ή ΟΧΕ ΤΑΠΤοΚ που θα 
επιλεγούν.  

• οι δικαιούχοι είναι κατ΄ αρμοδιότητα κυρίως δημόσιοι φορείς και μάλιστα οι ΟΤΑ 
ανεξαρτήτως μεγέθους αλλά και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα ΝΠΙΔ, 
ΝΠΔΔ των φορέων τους.  

• στον σχεδιασμό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των αστικών αρχών, των ΟΤΔ και 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τις ΟΧΕ των μικρών νησιών. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός και ο ρόλος των επιτελικών μηχανισμών είναι επίσης κρίσιμος καθώς 
αποτελεί και την αναγκαία προϋπόθεση για την ωρίμανση των έργων στην 
επόμενη φάση και την σύζευξη των επιχειρησιακών στόχων του φορέα με τους 
επιχειρησιακούς στόχους του προγράμματος  

• η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και ο διοικητικός φόρτος κατά την 
προετοιμασία και υλοποίηση των έργων είναι η ίδια με κάθε άλλου δημοσίου 
έργου. Η επιπλέον υποχρέωση ώστε κάθε έργο να είναι συμβατό με την 
στρατηγική χωρικού σχεδιασμού δεν αποτελεί επιπλέον διοικητικό φόρτο που 
επιβαρύνει αισθητά τον δικαιούχο. 

Με βάση λοιπόν την εφαρμογή του Σ.Π.5, στην νέα προγραμματική περίοδο  θα 
υπάρξει ισχυρός προσανατολισμός στην στήριξη χωρικών προγραμμάτων όπου οι 
τοπικές δυνάμεις θα εμπλέκονται από την αρχή, με τον σχεδιασμό των στρατηγικών 



55 

και στην συνέχεια θα στηρίζουν την ωρίμανση των έργων. Αυτή η πρόκληση θα 
ανοίξει σημαντικά αναπτυξιακά παράθυρα ευκαιρίας στην αυτοδιοίκηση κυρίως και 
θα πρέπει να προετοιμαστεί για αυτά που στο μέλλον θα αναλάβει. 



Πίνακας 2-1: Εν Δυνάμει Δικαιούχοι ανά Στόχο Πολιτικής 

Στρατηγικοί Τομείς ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου 

Επιλογές Πολιτικής ΣΕΣ 2021–2027 Δικαιούχοι Φορείς Ωφελούμενοι Κρίσιμα Ζητήματα 

ΣΠ1 «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη Μέσω της Προώθησης του Καινοτόμου και Έξυπνου Οικονομικού Μετασχηματισμού» 

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων 

προαγωγής και ενσωμάτωσης 

έρευνας και καινοτομίας, 

αξιοποίηση προηγμένων 

τεχνολογιών, ενδυνάμωση 

σύμπραξης ερευνητικών κέντρων 

με επιχειρήσεις 

1.1 Ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας: Ενδυνάμωση του συστήματος 

έρευνας και καινοτομίας–δημιουργία συμπράξεων 

ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμια, ΕΦΔ 

ΕΥΔ 

 

Επιστήμονες–

Ερευνητές, 

Επιχειρήσεις 

Συστηματική ενεργοποίηση Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας Καινοτομίας 

Σχεδιασμός τεκμηρίωση έργων ενίσχυσης ερευνητικών 

υποδομών. 

Υποστήριξη δημιουργίας συμπράξεων 

Καθορισμός κριτηρίων 

1.2 Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας: 
Υποστήριξη των επιχειρηματικών επενδύσεων για 

έρευνα και ανάπτυξη στα πεδία προτεραιότητας της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης–οικονομική 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από 

νεοϊδρυόμενες και ώριμες επιχειρήσεις–ανάπτυξη μη 

τεχνολογικών καινοτομιών σε επιχειρήσεις (π.χ. του 

τουρισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας). 

Πανεπιστήμια, ΕΦΔ 

ΕΥΔ 

Επιστήμονες–

Ερευνητές, 

Επιχειρήσεις 

Εξειδίκευση Παρεμβάσεων και τομέων προτεραιότητας 

Δημοσιότητα, ενημέρωση δικαιούχων 

Συνεργασίες φορέων (Επιμελητήρια. Ερευνητικοί φορείς, 

επιχειρήσεις) 

Ενδυνάμωση λειτουργιών δομών υποστήριξης. 

Εξειδίκευση επιλέξιμων δράσεων και κριτηρίων. 

Ενδυνάμωση Περιφερειακών Υπηρεσιών στήριξης ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

Διερεύνηση δυνατότητας ίδρυσης περιφερειακού ΕΦΔ 

1.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα και 

υποστήριξη του οικονομικού μετασχηματισμού του 

υπόλοιπου κράτους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη και τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος 

Φορείς ΟΤΑ, 

Περιφερειακοί 

τομεακοί φορείς 

Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Κατευθύνσεις για οριζόντιες δράσεις από αρμόδιους 

Εθνικούς Φορείς. 

Σχεδιασμός–εξειδίκευση δράσεων τοπικού  και 

περιφερειακού επιπέδου 

Εμφαση στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 

1.4 Παραγωγικές επενδύσεις για την επιχειρηματική 

ανάπτυξη, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ με έμφαση στην  

τεχνολογική προσαρμογή,  τον  ψηφιακό 

μετασχηματισμό  και τη στροφή σε φιλικές προς το 

περιβάλλον διεργασίες και προϊόντα 

ΕΦΔ ΕΥΔ 
Επιχειρήσεις, 

Επιμελητήρια 

Προσανατολισμός ενισχύσεων σε κρίσιμους και με 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τομείς της τοπικής οικονομίας 

Εμφαση σε δράσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

ενσωμάτωσης παραγωγικών καινοτομιών. 

Ενίσχυση σημαντικών κρίκων της τοπικής αλυσίδας αξίας. 

Ενίσχυση πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας 

1.5 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητα και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω της  ενθάρρυνσης 

των συνεργατικών σχημάτων.  Ενίσχυση των 
ΕΦΔ ΕΥΔ  

Επιχειρήσεις, 

Επιμελητήρια 

Ενεργοποίηση δομής στήριξης επιχειρηματικότητας. 

Υποστήριξη δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων  

Ενημέρωση, Συμβουλευτική, Τεχνική υποστήριξη  
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Στρατηγικοί Τομείς ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου 

Επιλογές Πολιτικής ΣΕΣ 2021–2027 Δικαιούχοι Φορείς Ωφελούμενοι Κρίσιμα Ζητήματα 

συνεργασιών, των δικτυώσεων και της αύξησης του 

μεγεθών των επιχειρήσεων 

 

1.6 Δημιουργία ενός φιλικού οικοσυστήματος  για τις 
επιχειρήσεις, στήριξη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

τους, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και  

άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα 
ΕΦΔ ΕΥΔ  

Επιχειρήσεις, 

Επιμελητήρια 

Εξειδίκευση μέτρων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 

εγγυήσεις και χρηματοδότηση. 

Συνεργασίες με πιστωτικά ιδρύματα για την άρση εμποδίων 

και την διαμόρφωση ευνοϊκού συστήματος κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

1.7 Προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού 
προκειμένου να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες 

στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης 

εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης, της 

επιχειρηματικότητας  και της υποστήριξης του ψηφιακού 

μετασχηματισμού 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς Κατάρτισης  

Επιχειρήσεις, 

Επιμελητήρια, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Εξειδίκευση οριζόντιων εθνικού επιπέδου δράσεων στο 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου Διά Βίου Μάθησης. 

Συνεργασίες για τον προσδιορισμό αναγκών επιμόρφωσης. 

Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού 

ΣΠ2 «Μια πιο Πράσινη Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Ανθεκτική Ευρώπη μέσω της Προώθησης της Καθαρής και Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης, των Πράσινων και Γαλάζιων 

Επενδύσεων, της Κυκλικής Οικονομίας, της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» 

1. Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και αντιμετώπιση των 

επιπτώσεών, ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των υποδομών 

και της αποτελεσματικότερης 

προστασίας του πληθυσμού και 

των οικοσυστημάτων 

1.1 Ενίσχυση της πρόληψης των κινδύνων και 

ανθεκτικότητας ετοιμότητας σε αυτούς με έμφαση στο 

σχεδιασμό και στην αναβάθμιση υποδομών και του 

εξοπλισμού 

Περιφέρεια, Δήμοι Τοπικός Πληθυσμός Εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Κλιματική 

Αλλαγή. 

Εξειδίκευση σε επίπεδο νησιού και Δήμου. 

Διασφάλιση χρηματοδότησης μελετών για ωρίμαση έργων. 

1.2 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

αντιμετώπισή των επιπτώσεών της 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός Ενίσχυση δομών και συστημάτων πρόληψης και πολιτικής 

προστασίας 

1.3 Προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός Ολοκλήρωση Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης ΠΠ. 
Ενεργοποίηση Εθνικού Φορέα και Τοπικών Επιτροπών. 

Εξειδίκευση έργων προστασίας και ανάδειξης. 

2. Επιτάχυνση της  Ενεργειακής 
μετάβασης   μέσω της 

εξοικονόμησης ενέργειας 

ιδιαίτερα στα ενεργοβόρα 

δημόσια κτίρια 

2.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και 

ιδιωτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενων και των 

κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και βελτίωση της 

ενεργειακής έντασης σε όλους τους τομείς 

ΕΦΔ ΕΥΔ Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητάς των παρεμβάσεων τύπου 

«εξοικονομώ» , 

Γενίκευση των δράσεων με προτεραιότητα ενεργοβόρες 

δημόσιες υποδομές. 

Ενημέρωση δημοσιότητα, ευαισθητοποίηση σε θέματα 

εξοικονόμησης. 

2.2 Υποστήριξη ενεργειακής μετάβασης των νησιών σε 

«καθαρές»  μορφές ενέργειας, αξιοποίησης εγχωρίων 

ενεργειακών πηγών και ενίσχυση της μεταξύ τους 

διασυνδεσιμότητας τους ή με το ηπειρωτικό σύστημα 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ, 

Πανεπιστήμιο 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Συνέργειες με Τομεακό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης. 

Εξειδίκευση Εδαφικών Σχεδίων 
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2.3 Ανάπτυξη «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, 

δικτύου και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο 

Περιφέρεια, Δήμοι, 
Φορείς ΟΤΑ, 

Πανεπιστήμιο 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Εξειδίκευση δράσεων–συνέργειες - εκχωρήσεις 

2.4 Προώθηση και  βελτίωση της οικιακής αυτονομίας με 

αξιοποίηση ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων 

αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

ΔΕΥΑ, Πανεπιστήμιο 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Εξειδίκευση δράσεων–συνέργειες–εκχωρήσεις 

Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων  

3. Προώθηση της κυκλικής 

οικονομίας μέσω της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων και στήριξης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

3.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων με έμφαση 

στην  κυκλική κατανάλωση, στη στήριξη της 

ανακύκλωσης και της  επαναχρησιμοποίησης 

Δήμοι, ΦοΔΣΑ Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Εξειδίκευση εθνικής πολιτικής 

Ενίσχυση συνεργασιών  

Κίνητρα  

Βελτίωση συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας 

3.2 Στροφή προς την κυκλική οικονομία 

Δήμοι, ΦοΔΣΑ, 

Επιχειρήσεις 

Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Ενίσχυση τοπικών συνεργασιών 

Ενσωμάτωση στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης 

Ενημέρωση Πληροφόρηση 

4. Ορθολογική και βιώσιμη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων 

(διασφάλιση επάρκειας και 

ποιότητας νερού, διαχείριση 

λυμάτων) 

4.1 Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων) 

Δήμοι, ΔΕΥΑ Τοπικός Πληθυσμός 

 

Ολοκλήρωση σχεδίων διαχείρισης και ασφάλειας πόσιμου 

νερού. 

Εκσυγχρονισμός συστημάτων διανομής και επεξεργασίας. 

Μείωση απωλειών, έξυπνα συστήματα μέτρησης 

καταναλώσεων 

4.2 Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης 

λυμάτων 

Δήμοι, ΔΕΥΑ Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Ολοκλήρωση έργων περιφερειακού σχεδιασμού. 

Κάλυψη οικισμών γ προτεραιότητας και περιοχών με έντονη 

οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. 

Έμφαση στη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων και 

λυμάτων.  

ΣΠ3 «Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της Ενίσχυσης της Κινητικότητας και των Περιφερειακών Διασυνδέσεων ΤΠΕ» 

5. Ανάπτυξη ασφαλούς εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ 

5.1 Ολοκλήρωση μεταφορικών υποδομών που ανήκουν 
στο βασικό και αναλυτικό ΔΕΔ-Μ, λειτουργική 

διασύνδεση μεταξύ τους & ολοκλήρωση των 

διασυνοριακών τους συνδέσεων  

Περιφέρεια, Δήμοι Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδίου 

Μελετητική προετοιμασία και ωρίμαση έργων  

Ολοκλήρωση λιμενικών έργων 

Υποδομές και Εξοπλισμός λιμενικών ζωνών 

5.2 Ολοκλήρωση της λειτουργικής διασύνδεσης των 

υποδομών του ΔΕΔ-Μ της χώρας με τα εθνικά, 

περιφερειακά και τοπικά δίκτυα μεταφορών της χώρας 

Περιφέρεια, Δήμοι Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Δράσεις βελτίωση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητα 

5.3 Ενίσχυση της πολυτροπικότητας, ιδιαίτερα των 

εμπορευματικών μεταφορών 

Περιφέρεια, Δήμοι Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Λιμενικών Ταμείων 
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Δράσεις αξιοποίησης λιμένων και δημιουργία ζωνών 

διαμετακομιστικού εμπορίου 

5.4 Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών 
μετακίνησης (εναλλακτικά καύσιμα, ΑΠΕ, ηλεκτρική 

φόρτιση οχημάτων) 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Πανεπιστήμιο 

Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για δημιουργία 

συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

5.5 Ανανέωση στόλου μέσων μεταφορών δημοσίας 

χρήσης (ΔΧ) 

Περιφέρεια, Δήμοι Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αντικατάστασης στόλων 

οχημάτων ΔΧ 

5.6 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ, 

Intelligent Transport Systems ITS) 

Περιφέρεια, Δήμοι Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Εξειδίκευση δράσεων στα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών. 

Συνεργασίες ΟΤΑ και ΚΤΕΛ 

5.7 Ανάπτυξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε αστικές 

περιοχές 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός, 

Επιχειρήσεις 

Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Δημιουργία  ενεργοποίηση Αστικών Αρχών 

5.8 Προσβασιμότητα των υποδομών, των μέσων και των 
σχετικών συστημάτων εξυπηρέτησης, πληροφόρησης 

ενημέρωσης στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη 

κινητικότητα 

Περιφέρεια, Δήμοι, 
Πανεπιστήμιο, Φορείς 

ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός, 
Επιχειρήσεις, 

Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Ενσωμάτωση των απαιτήσεων προσβασιμότητας σε κάθε 

παρέμβαση στον δημόσιο χώρο. 

Εφαρμογές συστημάτων «έξυπνης πόλης» 

 

ΣΠ4 «Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη Μέσω της Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» 

6. Βελτίωση της πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, κοινωνικής 

πρόνοιας και υγείας 

6.1 Αναβάθμιση της ποιότητας και της συνάφειας της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς Κατάρτισης, 

Επιμελητήρια 

Απασχολούμενοι , 

άνεργοι Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Ενεργοποίηση Περιφερειακού Μηχανισμού. 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δια Βίου Μάθησης 

6.2 Καθολική σύγχρονη προσχολική αγωγή και 

προώθηση της ισότιμης πρόσβασης για όλους σε 

εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση 

Δήμοι, Φορείς ΟΤΑ Τοπικός Πληθυσμός Ολοκλήρωση υποδομών προσχολικής αγωγής 

Εκσυγχρονισμός  αναβάθμιση  επέκταση εκπαιδευτικών 

υποδομών 

6.3 Στρατηγικός σχεδιασμός, σύγχρονες υποδομές και 

διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση 

Δήμοι, Φορείς ΟΤΑ Τοπικός Πληθυσμός Συνεργασίες και έρευνες αναγκών για τον καθορισμό 

στρατηγικής και στόχων. 

6.4 Ανάπτυξη υποδομών για την κοινωνική προστασία,  
εκσυγχρονισμός δομών κοινωνικής προστασίας,  

ενίσχυση και  βελτίωση της πρόσβασης και της 

αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών    

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός,  
Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Ενίσχυση και επέκταση δομών κοινωνικής προστασίας. 

Οργανωτικές και λειτουργικές προσαρμογές. Βελτίωση 

παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

Κάλυψη αναγκών μικρών νησιών 

6.5 Καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, πρωτοβάθμιας και 

μακροχρόνιας φροντίδας, με έμφαση στην προώθηση 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας 

Νοσοκομεία, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός,  
Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Ενίσχυση υποδομών και συστημάτων υγείας. 

Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ιδίως για κατοίκους μικρών 

νησιών. 

Εφαρμογή συστημάτων απομακρυσμένης φροντίδας. 
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Συνεργασίες τοπικών και εθνικών φορέων σε θέματα 

πρόληψης. 

6.6 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης και υποστήριξη των νέων υπηρεσιών 

υγείας, μέσω αναβάθμισης των υποδομών υγείας, 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών και ισχυροποίηση του 

συστήματος διοίκησης - διαχείρισης του ΕΣΥ 

Νοσοκομεία, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Τοπικός Πληθυσμός,  
Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού Νοσοκομείων κέντρων 

Υγείας και αγροτικών ιατρείων. 

Προμήθειες εξοπλισμού και μέσων. 

Τεχνική και διοικητική στήριξη των μονάδων υγείας. 

Ενίσχυση της συνεργασίας τοπικών φορέων της ΤΑ και των 

μονάδων υγείας. 

7. Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

των μειονεκτούντων ομάδων, 

καταπολέμηση της φτώχειας, 

προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών και της ενεργού 

συμμετοχής και βελτίωση της 

απασχόλησης 

7.1 Αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού και δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία, 

με προτεραιότητα στους νέους και τους μακροχρόνια 

ανέργους μέσω της επέκτασης των υπηρεσιών 

εξατομικευμένης υποστήριξης 

Περιφέρεια, Δήμοι, 
Φορείς Κατάρτισης, 

Επιμελητήρια 

Τοπικός Πληθυσμός,  
Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Ενεργοποίηση Περιφερειακής Δομής και στήριξη 

συνεργασιών.  

Ενίσχυση αρμόδιων οργανωτικών των ΟΤΑ. 

Δομές εξατομικευμένης υποστήριξης στο τοπικό επίπεδο. 

Επέκταση δράσεων στα μικρά νησιά 

7.2 Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της 

επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και 

προώθηση της καινοτόμου οργάνωσης της εργασίας 

Περιφέρεια, Δήμοι, 
Φορείς Κατάρτισης, 

Φορείς ΟΤΑ, 

Επιμελητήρια 

Επιχειρήσεις, 
Τοπικός Πληθυσμός,  

Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Επέκταση λειτουργίας δομών και κάλυψη του συνόλου της 

περιφέρειας. 

Οργανωτικές προσαρμογές κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ 

Διασφάλιση βιωσιμότητας δομών 

7.3 Περιορισμός των ανισοτήτων της εισοδηματικής 

ανισότητας και του κινδύνου φτώχειας μέσω της 

αναβάθμισης των θεσμών και των μηχανισμών 

κοινωνικής αλληλεγγύης 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς Πρόνοιας 

Τοπικός Πληθυσμός,  

Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Εξειδίκευση οριζόντιων μέτρων.  

Ενίσχυση του εθελοντισμού. 

Στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και θεσμών στο τοπικό 

επίπεδο. 

7.4 Κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, 

μεταναστών και Ρομά, με παράλληλη αντιμετώπιση των 

εις βάρος τους προκαταλήψεων και διακρίσεων   

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς Πρόνοιας 

Τοπικός Πληθυσμός,  

Ευάλωτες Κατηγορίες 

Πληθυσμού 

Εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

Εξειδίκευση σε επίπεδο ΟΤΑ 

ΣΠ5 «Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες της, Μέσω της Προώθησης της Βιώσιμης και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Αστικών, Αγροτικών και Παράκτιων Περιοχών, Καθώς και μέσω της 

Στήριξης Τοπικών Πρωτοβουλιών» 

8. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

(βιώσιμη αστική ανάπτυξη) 

8.1 Προστασία και αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος με έμφαση στην αειφόρο και ισόρροπη 

ανάπτυξή του 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Δημιουργία Αστικών Αρχών με διευρυμένες αρμοδιότητες. 

Ενίσχυση διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής 

Ολοκλήρωση μελετών ΣΒΑΚ. 

8.2 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές με 

«λανθάνουσα» αναπτυξιακή δυναμική για την ενίσχυση 

της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Εξειδίκευση χωρικού σχεδιασμού, ολοκλήρωση τοπικών 

πολεοδομικών σχεδίων. 

Εστίαση σε περιοχές  με αναπτυξιακή δυναμική, εξειδίκευση 

παρεμβάσεων, ωρίμανση έργων και δράσεων 
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Στρατηγικοί Τομείς ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου 

Επιλογές Πολιτικής ΣΕΣ 2021–2027 Δικαιούχοι Φορείς Ωφελούμενοι Κρίσιμα Ζητήματα 

ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

ασφάλειας. 

 

9. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής 

ανάπτυξης (χωρική ανάπτυξη 

εκτός αστικών περιοχών) και 

ιδιαίτερα των μικρότερων νησιών 

της Περιφέρειας 

9.1 Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις 

ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που 

στοχεύουν στην κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Επιλογή τυπολογίας φορέων σχεδιασμού και διαχείρισης 

(ΟΧΕ, ΤΑΠΤοΚ) 

Έγκαιρη και αποτελεσματική ενεργοποίηση και συμμετοχή 

τοπικών φορέων 

Ενίσχυση δομών σχεδιασμού και υλοποίησης. 

Συνεργασίες με Ομάδες Τοπικής Δράσης 

9.2 Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις 

νησιωτικές περιοχές που στοχεύουν στην κοινωνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, στην 

προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς καθώς και την αξιοποίηση των 

αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών. 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

Φορείς ΟΤΑ 

Επιχειρήσεις, 

Τοπικός Πληθυσμός 

Συνέχιση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας ΟΧΕ μικρών 

νησιών. 

Διασφάλιση διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης  

Ενίσχυση συστήματος διακυβέρνησης. 

 

 

Στον ανωτέρω πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ακόλουθες επιλογές πολιτικής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ): 

1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων, 

2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

3. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση, 

4. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές 
περιοχές. 



3 Διοικητική αναδιοργάνωση των Δικαιούχων και 

προτάσεις υποστήριξης του Συστήματος 

Διοικητικής Ικανότητας για την πρόσφορη 

υλοποίηση δράσεων και έργων 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο-Δυνατότητες 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται, κατά κατηγορία φορέων, το υπάρχον και το υπό 

διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τελικών δικαιούχων του ΠΕΠ Βορείου 

Αιγαίου ως προς τις δυνατότητες που δίνει και τους ενδεχόμενους περιορισμούς που 

θέτει σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, διαδικασιών σχεδιασμού–

προγραμματισμού και υλοποίησης έργων και δράσεων. 

Σε συνέχεια της αναλυτικής παρουσίασης της υπάρχουσας κατάστασης στο πρώτο 

παραδοτέο της μελέτης συμπληρώνεται η εικόνα με βάση πρόσφατες ρυθμίσεις και 

αξιολογείται πλέον σε σχέση με τις κατευθύνσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του 

ΠΕΠ όπως αυτές προέκυψαν από την εκτεταμένη διαβούλευση η οποία διενεργήθηκε 

με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ). 

Επισημαίνονται τα βασικά στοιχεία και οι διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

καταστατικές αρχές λειτουργίας με έμφαση ιδίως στα θέματα σχεδιασμού και 

προγραμματισμού, τα θέματα οργανωτικής συγκρότησης και οι εναλλακτικές 

δυνατότητες και τρόποι ενίσχυσης της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των 

τελικών δικαιούχων. 

Τέλος με βάση την ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών που προηγήθηκε και την 

εκτίμηση των δυνατοτήτων που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό 

διαμορφώνεται με τις πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις, προτείνονται συγκεκριμένες 

ενέργειες και πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν τόσο από την ΕΥΔ όσο και 

από τους Τελικούς Δικαιούχους  που μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση της 

Διοικητικής και Τεχνικής τους ικανότητας και να βελτιώσουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και 

δράσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 

Όπως τονίσθηκε εμφατικά και στην Α φάση της μελέτης αυτής οι διαδικασίες 

μακροχρόνιου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού τόσο στο Εθνικό όσο και 

στο Περιφερειακό εναρμονίσθηκαν, αναγκαστικά με τις επιταγές και απαιτήσεις του 

πλαισίου που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή των πολυετών 

προγραμμάτων και τους κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων.  

Εν τούτοις στο υποκείμενο επίπεδο των φορέων τελικών δικαιούχων των δράσεων 

και ιδίως αυτών που απευθύνονται στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρά 

τις θεσμικές προβλέψεις και την θεωρητική υποχρέωση για μακροχρόνιο σχεδιασμό, 

διαπιστώνεται ότι αυτές είτε δεν εφαρμόζονται καθόλου είτε περιορίζονται στην 

τυπική ικανοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και κατά κανόνα δεν 
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αποτελούν υποχρεωτικό και δεσμευτικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων και 

δράσεων. 

Οι αδυναμίες αυτές επιτείνονται και από το τεράστιο έλλειμα στον τομέα του 

χωρικού σχεδιασμού το οποίο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ούτε 

στη νέα προγραμματική περίοδο παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις. 

Οι αδυναμίες αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο στο τοπικό επίπεδο καθώς στο Εθνικό 

και Περιφερειακό οι επιβληθείσες   «αιρεσιμότητες» συνέβαλλαν στην ουσιαστική 

βελτίωση της εικόνας σε σειρά κρίσιμων θεμάτων δημιουργίας κανονιστικών 

πλαισίων και στόχων πολιτικής. 

Η αλλαγή του τρόπου σχεδιασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τόσο 

σε ότι αφορά στο περιεχόμενο και τις προτεραιότητες όσο και στην χρονική περίοδο 

αναφοράς (τετραετές αντί ετήσιο) δημιουργεί νέα δεδομένα και σε ένα βαθμό 

υποχρεώνει τις Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές να αξιοποιήσουν εργαλεία και 

μεθόδους μακροχρόνιου σχεδιασμού ώστε να αντιμετωπισθούν σε ένα βαθμό τα 

προβλήματα που για πολλά χρόνια δημιουργούσε η εφαρμογή του ΠΔΕ σε ετήσια 

βάση.  

Η νέα αυτή διαδικασία εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις μπορεί να 

συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών πόρων και 

παράλληλα να προσανατολίσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά   σε μια πιο 

συνεκτική τοπική και περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική. 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται το υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού και 

παρατίθενται προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την 

εναρμόνιση των διαδικασιών σχεδιασμού ιδίως των ΟΤΑ  με τις ανάγκες του ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου.  

3.1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών είναι η 

προώθηση της περιφερειακής και της εσωτερικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  

που θα πρέπει να εκτελέσει η Περιφέρεια στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων 

αρμοδιοτήτων της. 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας της Περιφέρειας ως δημόσιου οργανισμού, με σκοπούς τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας 

της. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 

ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδια η Περιφέρεια, είναι δυνατό να εντοπίζει 

δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει 

τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. 

Το ΕΠ αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας και των Νομικών 

προσώπων της. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και 
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το όραμα της Περιφερειακής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο. Το όραμα αποτυπώνεται στη στρατηγική και 

αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας και των Νομικών 

Προσώπων της και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας της 

Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της. Κατά την σύνταξη του ετήσιου 

προγράμματος δράσης συμμετέχουν: 

• Αιρετά όργανα (Περιφερειακό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, λοιπές 
Επιτροπές, Αντιπεριφερειάρχες, ΔΣ Νομικών Προσώπων), 

• Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 
Προσώπων, στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού), 

• Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ), 

• Τοπικοί περιφερειακοί φορείς και ομάδες πολιτών με σημαντικό βαθμό 
συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη ή και στη λειτουργία της 
Περιφέρειας. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των 

οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. 

Αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των 

ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό 

στους εργαζόμενους της Περιφέρειας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Συνοπτικά τα βήματα κατάρτισης του ΕΠ είναι τα ακόλουθα: 

• Προετοιμασία και Οργάνωση, 

• Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης, 

• Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής της Περιφέρειας - Κατάρτιση 
Στρατηγικού Σχεδίου, 

• Συνεργασία με Δήμους της Εδαφικής Επικράτειας της Περιφέρειας, 

• Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και υλοποίηση των διαδικασιών 
διαβούλευσης, 

• Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, 

• Πενταετής προγραμματισμός δράσεων, οικονομικός προγραμματισμός, 

• Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 

• Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και δημοσιοποίησή του, 

• Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης και Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, 

• Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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3.1.2 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) αποτελεί εργαλείο προγραμματισμού που 

στοχεύει στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης της περιοχής των Δήμων, στη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες και στην αναβάθμιση 

της διοικητικής τους ικανότητας. Μέσω του ΕΠ επιδιώκεται η εισαγωγή μόνιμων 

διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης των 

Δήμων. Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης εξειδικεύουν το ΕΠ κατ΄ έτος. 

Το ΕΠ συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και δράσεων των Δήμων, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και των 

Ιδρυμάτων τους, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς τους. 

Αποτυπώνει το όραμα, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες των Δήμων για την 

ανάπτυξη των περιοχών ευθύνης τους, την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας 

τους και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλίζεται η 

άσκηση αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης διοίκησης. Κατά τη σύνταξή τους 

λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι εθνικές ή περιφερειακές 

πολιτικές σε ειδικότερους θεματικούς τομείς (Σχέδια κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμησης της φτώχειας, Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 

Απορριμμάτων κ.λπ.) καθώς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται 

από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Τα ΕΠ υλοποιούνται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων τους. Σκοπός της σύνταξης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης 

είναι η εξειδίκευση του συνολικού τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε 

ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον 

επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Κατά τη διαδικασία σύνταξής τους συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

• Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών 
Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

• Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 
Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

• Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 
τοπική ανάπτυξη ή και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

• Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια) 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των 

οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για 

την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία 

(εσόδων δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που 

τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

του Δήμου. 
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Τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας όλων 

των δομών των Δήμων και οδηγούν στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των 

διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου 

στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Συνοπτικά τα βήματα κατάρτισης των ΕΠ είναι τα 

ακόλουθα: 

• Προετοιμασία και Οργάνωση, 

• Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης, 

• Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου - Κατάρτιση 
Στρατηγικού Σχεδίου, 

• Συνεργασία με Όμορους Δήμους και με την Περιφέρεια, 

• Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και υλοποίηση των διαδικασιών 
διαβούλευσης, 

• Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, 

• Πενταετής προγραμματισμός δράσεων, οικονομικός προγραμματισμός,  

• Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 

• Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και δημοσιοποίησή του, 

• Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης και Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, 

• Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

3.1.3 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 

Με τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τον ν.4635/2019 (Α’ 

167), θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 

τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης 

(ΤΠΑ ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες 

και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού 

προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον 

προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν. 

Με την 1η εγκύκλιο για την κατάρτιση του ΕΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων (υπ’ αρ. 29428 12-3-2020) σηματοδοτήθηκε η έναρξη του διαλόγου 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους φορείς πολιτικής σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να συντονιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για 

την κατάρτιση των ΤΠΑ και ΠΠΑ στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Καταρτίζεται από τη Δ/νση  Διαχείρισης 

Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναρτάται σε 
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ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα, με στόχο τη διαβούλευση και εγκρίνεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. Το ΕΠΑ περιλαμβάνει: 

Ειδικούς τομεακούς και περιφερειακούς στόχους και ενδεικτικές προτεραιότητες, 

Επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης ή και Ειδικά 

Αναπτυξιακά, 

Τη συνολική και την ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού ανά πρόγραμμα, 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τους 

μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους. 

Το ΕΠΑ αποτελείται από:  

• Επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ & ΠΠΑ) 
που αντιστοιχούν στους φορείς χρηματοδότησης, 

• Ειδικά Προγράμματα (ΕΠ), 

• Αποθεματικά (εφόσον κρίνεται σκόπιμο). 

Τα Ειδικά Πρόγραμμα καταρτίζονται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, 

αναρτώνται σε ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα, με στόχο τη διαβούλευση και 

εγκρίνονται από τον υπουργό ανάπτυξης και επενδύσεων. Τα Ειδικά Πρόγραμμα 

περιλαμβάνουν: 

• την «καταγραφή» της υπάρχουσας κατάστασης, των προβλημάτων, 

• τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του Προγράμματος, 

• δείκτες εκροών και δυνητικούς δικαιούχους, 

• αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες, 

• τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων, 

• τον προσδιορισμό της Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος. 

Στα Προγράμματα περιλαμβάνονται τα έργα του φορέα ή της περιφέρειας που έχουν 

ήδη ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις του ΠΔΕ, ή που πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα 

στην προβλεπόμενη προγραμματική περίοδο. 

3.1.4 Το Πλαίσιο Λειτουργίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών και 

Οργανισμών και η Συμβολή τους στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό  

Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ (ΑΕ ΟΤΑ) στην αναπτυξιακή πορεία των περιοχών 

δραστηριοποίησής τους είναι διττός καθώς συμμετείχαν ενεργά τόσο στον 

σχεδιασμό χωρικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων (Leader - ΤΑΠΤοΚ) όσο και στη 

διαχείρισή τους. Κατά την περασμένη προγραμματική περίοδο 2014–2020, στις 

Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ (ΑΕ 

ΟΤΑ) παραχωρήθηκαν αρμοδιότητες Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) για 

συγκεκριμένα Μέτρα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας και Θάλασσας 

(ΕΠΑλθ) 2014–2020 και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020. 
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Οι τελευταίες εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου επέκτειναν τις δυνατότητες 

συμμετοχής  των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα, σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες (ν.4555 2018 Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης Ι») και σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (ν.4674 2020 «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις») οι οποίοι 

δύναται να οριστούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, με γνώμονα τις πρακτικές της περασμένης 

περιόδου κρίνεται σκόπιμη η αντίστοιχη παραχώρηση αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσων 

Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) στις Αναπτυξιακές Εταιρείες και Οργανισμούς που 

αφορούν τα «εργαλεία» Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) - Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ). Στο Παράρτημα Π.ΙΙΙ 

αναφέρονται οι αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα και διαχείρισης πράξεων που 

μπορούν να παραχωρηθούν στις Αναπτυξιακές Εταιρείες και τους Οργανισμούς. 

3.2 Προτάσεις βελτίωσης της Διοικητικής και Τεχνικής 

Ικανότητας κατά κατηγορία Τελικού Δικαιούχου ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου  

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται μια σειρά επισημάνσεις και προτάσεις προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) όσο και από τους 

Τελικούς Δικαιούχους με στόχο την ανάληψη έγκαιρων και ουσιαστικών 

πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση βελτίωσης της Διοικητικής και Τεχνικής ικανότητας 

των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων, δράσεων και έργων που 

χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΣΠΑ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, τα συμπεράσματα της έρευνας πεδίου και 

το ισχύον και υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο επιχειρείται να εντοπισθούν κρίσιμα 

θέματα και να προταθούν λύσεις κυρίως οργανωτικές και λειτουργικές, πρακτικά 

εφαρμόσιμες και με σχετικά άμεση αποδοτικότητα, η εφαρμογή των οποίων είναι 

εφικτή στο δεδομένο θεσμικό πλαίσιο, την συγκυρία αλλά και τους περιορισμούς της 

δημοσιονομικής πολιτικής. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία της προσπάθειας 

αυτής, που κυρίως θα στηριχθεί από την ΕΥΔ, έχουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και τα 

συλλογικά όργανα αλλά και το διοικητικό και τεχνικό  προσωπικό και τα στελέχη  των 

φορέων. 

Η καθημερινότητα της διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων είναι φυσικό να απαιτεί 

ενέργεια και ενασχόληση, ιδίως στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής και 

υγειονομικής κρίσης και σε ένα βαθμό να στερεί, ιδίως στο πολιτικό προσωπικό, την 

δυνατότητα να ασχοληθεί με θέματα μεσομακροχρόνιου σχεδιασμού και 

προγραμματισμού, ενόψει  και της ταυτόχρονης σχεδόν εκκίνησης πολλών και 

διαφορετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Οι  ανάγκες ωρίμανσης και 

υποβολής προτάσεων πρέπει να αντιμετωπισθούν με μειωμένο προσωπικό σχεδόν 

σε όλες τις οργανωτικές μονάδες, με αναζήτηση πόρων για την εκπόνηση των 
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απαιτούμενων μελετών και με ένα θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων που 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και απαιτήσεις που δύσκολα καλύπτονται ιδίως 

από τους μικρούς και αποδυναμωμένους φορείς όπως είναι οι νησιωτικού ΟΤΑ. 

Η διοικητική μεταρρύθμιση που θα περιλαμβάνει τόσο την αποσαφήνιση 

αρμοδιοτήτων όσο και το νέο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας ιδίως των 

αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει 

καθυστερήσει και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη υλοποίησης της 

νέας προγραμματικής περιόδου. Οι αποσπασματικές προσπάθειες που αφορούν 

ιδίως θέματα συνεργασίας μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι 

προσπάθειες ενεργοποίησης, εθνικού επιπέδου, υποστηρικτικών μηχανισμών, 

φαίνεται να δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, αλλά οι λύσεις αυτές παρότι 

χρήσιμες δεν απαντούν στα δομικά προβλήματα και ιδίως στα ελλείμματα 

στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών  των φορέων και γενικότερα στο σύστημα 

σχεδιασμού και εφαρμογής μακροχρόνιων προγραμμάτων. 

Το έργο «Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας των ΟΤΑ–

πρότυπα Οργάνωσης και Λειτουργίας–Προδιαγραφές Πληροφοριακών συστημάτων» 

χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» και υλοποιείται 

από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 

Ειδικό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης  παρουσιάζει το 

παραδοτέο «ΠΕ.3.2 Πρότυπα Οργάνωσης, Στελέχωσης και Λειτουργίας των 

Περιφερειών» το οποίο  στοχεύει στην ανάπτυξη προτύπων οργάνωσης στελέχωσης 

και λειτουργίας οδηγώντας στη διαμόρφωση πρότυπων περιγραμμάτων θέσεων 

εργασίας, συμβατών με την ισχύουσα μεθοδολογία εκπόνησης περιγραμμάτων 

θέσεων εργασίας στη δημόσια διοίκηση (ν.4440 2016 - ΦΕΚ 224 τ. Α ́), στον 

προσδιορισμό απαιτούμενου προσωπικού, στη σύνταξη αναλυτικών 

οργανογραμμάτων και περιγραφής αρμοδιοτήτων των διοικητικών ενοτήτων και 

στην κατάρτιση συστήματος δεικτών απόδοσης που θα συνδέει την εκτέλεση των 

διαδικασιών  υπηρεσιών των ΟΤΑ με ένα σύστημα διοίκησης με στόχους που θα 

εντάσσεται στο ισχύον πλαίσιο στοχοθεσίας της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτό 

οριοθετείται από τις διατάξεις των νόμων 3230 2004 (ΦΕΚ 44 τ. Α ́) ) και 4369 2016 

(ΦΕΚ33  τ. Α ́), όπως ισχύουν σήμερα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διακριτές ανά Λειτουργική Περιοχή και Λειτουργικό Τομέα 

θεματικές αντικειμένων και αρμοδιοτήτων, την προκύπτουσα αρχική ομαδοποίηση 

θεματικών και την υπαγωγή τους σε οργανικές μονάδες, η μελέτη εκτιμά τις 

απαιτήσεις στελέχωσης (ελάχιστο και μέγιστο) και προχωρεί στον προσδιορισμό 

συγκεκριμένης οργανωτικής διάρθρωσης για κάθε έναν από τους τρεις (3) τύπους 

δευτεροβάθμιων ΟΤΑ.  

Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινείται και η επόμενη φάση του έργου που θα 

αφορά στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και θα προτείνει συγκεκριμένη τυπολογία ΟΕΥ με 

βάση την κατηγοριοποίηση τους. Στη συνέχεια ο κάθε οργανισμός θα προσαρμόσει 

την εσωτερική του οργάνωση στα αντίστοιχα πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. 
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Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί η παράθεση των προτάσεων βελτίωσης της 

διοικητικής και τεχνικής ικανότητας, ανά κατηγορία Τελικού Δικαιούχου. 

3.2.1 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, λόγω ανάληψης πολλαπλών αρμοδιοτήτων και 

ρόλων σε σχέση με τα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στην εναρμόνιση της Οργανωτικής της Δομής και των λειτουργιών με τις 

ανάγκες σχεδιασμού και εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής.  

Προκύπτουν επιπρόσθετες ανάγκες λόγω της λειτουργίας της Περιφέρειας ως 

δικαιούχου έργων ΕΣΠΑ, είτε ως Ενδιάμεσου Φορέα, είτε ως φορέα υλοποίησης για 

λογαριασμό φορέων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, 

για την υποβολή και παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα 

αντιμετώπισης των πρόσθετων αναγκών σε προσωπικό.  

Πέραν των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τα στελέχη της Περιφέρειας συμμετέχουν σε 

Επιτροπές (διαγωνισμού, επίβλεψης, παραλαβής) που με δεδομένη την 

υποστελέχωση των υπηρεσιών και της ελλιπών ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιακών 

συνδέσεων των νησιών δημιουργεί προβλήματα στην επαρκή και χρονικά έγκαιρη 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

Συνολικά η Περιφέρεια υλοποιεί έργα υψηλού προϋπολογισμού (περίπου 30% του 

ΠΕΠ) παράλληλα με έργα Τομεακών ΕΠ, το ΠΔΕ και πλήθος μικρών παρεμβάσεων 

μικρών ΟΤΑ και άλλων φορέων και επιφορτίζεται με ρόλους ΕΦΔ, μηχανισμού 

παρακολούθησης RIS, φορέα εφαρμογής ΟΧΕ μικρών νησιών, δομών και 

στρατηγικών απασχόλησης κ.α. 

Η ανισομερής κατανομή προσωπικού στα τμήματα και στις διευθύνσεις και η έλλειψη 

ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα τμήματα καθώς και τυπική ή και άτυπη ανάθεση 

παράλληλων καθηκόντων δημιουργούν καθυστερήσεις στις ωρίμανση και υλοποίηση 

έργων. 

Παράλληλα οι επιπρόσθετες αρμοδιότητες που δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ 

προκύπτουν από την ανάγκη υποστήριξης των μικρών νησιών σε τεχνικά έργα από τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των μεγάλων Δήμων, χωρίς να είναι σαφές 

σε ποιες περιπτώσεις υποστηρίζονται τα έργα από την Περιφέρεια ή τους Δήμους. 

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 

τμημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αντιστοιχίζεται με τον φόρτο εργασίας και 

την διάταξη του διαθέσιμου προσωπικού, γεγονός που σχετίζεται με την αρχική 

σύσταση του Οργανισμού αλλά και των προβλημάτων κατανομής των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των επιπέδων της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. 

Εντοπίζεται κατάτμηση λειτουργιών μεταξύ πολλών οργανωτικών διευθύνσεων και 

τμημάτων και με δεδομένη την υποστελέχωση της Περιφέρειας δημιουργείται ακόμη 

μεγαλύτερη δυσκολία στην απόδοση και την παραγωγή έργου, διότι πρακτικά τα 

στελέχη που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης δεν έχουν προσωπικό για την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων τους. 
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Συνολικά ο βαθμός εξοικείωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και  τις υποχρεώσεις εφαρμογής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου είναι 

μέτριος όπως και η ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούν κυρίως λόγω 

έλλειψης επαρκούς προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και σαφούς 

μεθοδολογίας για την εκτίμηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σε ενδιάμεσα 

στάδια υλοποίησης. 

Η δυνατότητα της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να συντάσσει μελέτες, τεύχη 

δημοπράτησης, να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, να συγκροτεί 

και να λειτουργεί Επιτροπές Διαγωνισμών και Παραλαβής είναι επίσης περιορισμένη. 

Ωστόσο οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι μπορούν να ανταποκριθούν, σε μέτριο 

έως ικανοποιητικό βαθμό, στις αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης και 

αναφοράς των έργων υπευθυνότητάς τους με βάση το ΟΠΣ και διεκπεραίωσης 

διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Παρόλο που η συχνότητα εμφάνισης σημαντικών αποκλίσεων στην υλοποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων και παρεμβάσεων είναι χαμηλή, οι 

αστοχίες που παρατηρούνται οφείλονται κατά κύριο λόγο σε εσφαλμένες εκτιμήσεις 

κατά τον αρχικό προγραμματισμό, στην πολυπλοκότητα και τις αυξημένες απαιτήσεις 

στη διαχείριση των έργων καθώς και σε καθυστερήσεις στις διαδικασίες 

απαλλοτριώσεων και ωρίμανσης μελετών. 

Για την βελτίωση της δυνατότητας υλοποίησης και παρακολούθησης έργων και 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων απαιτείται η κατάλληλη αναμόρφωση και στελέχωση 

των τμημάτων της με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (κυρίως με μηχανικούς 

διάφορων ειδικοτήτων) καθώς και η απαιτούμενη νομική και συμβουλευτική 

υποστήριξη, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο 

θεσμικό πλαίσιο. 

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) βρίσκεται 

σε διαδικασία ανασχεδιασμού του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) το 

σχέδιο του οποίου προβλέπει τη σύσταση επτά (7) Γενικών Διευθύνσεων, τριάντα 

(30) Διευθύνσεων και έξι (6) αυτοτελών διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων και 

υπηρεσιών καθώς και γραφείων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών 

(Παράρτημα Π.Ι). Το σχέδιο του ΟΕΥ της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε 

διαβούλευση μέχρι τις 19.03.2021, ωστόσο η σχεδιαζόμενη διάρθρωση έρχεται 

αντιδιαστολή με τις κατευθύνσεις της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που αναλύονται στο πρότυπο 

οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας Περιφερειών μεσαίας έκτασης (Τύπου 3), 

στις οποίες ανήκει η ΠΒΑ.  

Το προτεινόμενο από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. οργανόγραμμα των Περιφερειών Τύπου 3 

(Παράρτημα Π.ΙΙ) αποτελείται από τρείς (3) Γενικές Διευθύνσεις και επτά (7) Αυτοτελή 

Γραφεία (Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης 

Περιφερειάρχη και Μονοπρόσωπων Οργάνων, Αυτοτελές Γραφείο Νομικής 

Υπηρεσίας, Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελές Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, Αυτοτελές Γραφείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) και ένα Αυτοτελές Τμήμα (Αυτοτελές Τμήμα 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού). 

Α. Αναβάθμιση και βελτίωση διαδικασιών και λειτουργιών Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού  

Ο ρόλος της ΠΒΑ είναι εξ ορισμού κρίσιμος σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Στον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό περιφερειακού επιπέδου και στην ωρίμανση και υλοποίηση 

έργων υπερτοπικής σημασίας.  

Η εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδιασμού σε κάθε τομέα απαιτεί ενίσχυση των 

αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και την συνολική αναβάθμιση των 

λειτουργιών Σχεδιασμού–Προγραμματισμού. 

Η άμεση κατά το δυνατόν ολοκλήρωση των δύο βασικών μακροχρόνιων 

προγραμμάτων δηλαδή του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΕΠ) και του 

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) εκτιμάται ότι θα συμβάλει 

καθοριστικά στην ιεράρχηση των αναπτυξιακών αναγκών και την επιλογή των 

βασικών αναπτυξιακών στόχων ενώ παράλληλα θα εξειδικεύσει σε Ετήσια Σχέδια 

Δράσης τα οποία και πρέπει να αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την σύνταξη 

των ετήσιων Τεχνικών Προγραμμάτων και του ετήσιου Προϋπολογισμού.  

Δεδομένου ότι τα Προγράμματα αυτά οφείλουν να είναι σε άμεση συνάφεια με τους 

στόχους και τον σχεδιασμό του Δ/νση  είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν δράσεις   

ωρίμανσης των έργων και δράσεων που ιεραρχούνται ως κρίσιμα και επιλέξιμα για 

ένταξη στο ΕΣΠΑ. 

Η εξειδίκευση του σχεδιασμού της Περιφέρειας και η επιλογή των δράσεων και 

έργων προς ωρίμανση και ένταξη στο ΠΕΠ εντάσσεται επίσης σε μια διαδικασία 

διαβούλευσης και διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας και ιδίως 

με τους Δήμους προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή και αποδοχή των 

επιλογών και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. 

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού προγραμματισμού έχουν οι 

Περιφερειακές Υπηρεσίες οι οποίες λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται στη 

διαμόρφωση περιφερειακής πολιτικής σε τομείς όπως το Περιβάλλον, η Χωροταξία, 

ο Τουρισμός, η Δια Βίου Μάθηση, η Υγεία και η Πολιτική Προστασία, καθώς είναι 

εκείνες που είτε συμμετέχουν στην εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών το 

περιφερειακό επίπεδο, είτε διαμορφώνουν οι ίδιες τα περιφερειακά σχέδια στους 

τομείς ευθύνης.  

Η σημασία της οριζόντιας συνεργασίας και των διϋπηρεσιακών συνεργειών είναι 

ακόμη σημαντικότερη στις περιπτώσεις που άπτονται άμεσα των βασικών 

παραμέτρων σχεδιασμού που καλύπτουν αιρεσιμότητες ή αναγκαίους όρους (ΠΕΣΔΑ, 

Κλιματική Αλλαγή, Χωροταξικός σχεδιασμός κ.λπ.). 

Η συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΕΠ οφείλει να 

αναβαθμιστεί και να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά αλληλοενημέρωσης και διαρκούς 

επικοινωνίας προκειμένου να αποφευχθεί το συχνό φαινόμενο των προηγούμενων 
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περιόδων να εκκινούν οι προσπάθειες ωρίμανσης μετά την ανακοίνωση των 

προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. 

Τέλος και με δεδομένη την οργανωτική και γεωγραφική πολυδιάσπαση και τον 

κατακερματισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών που σχεδιάζουν, ωριμάζουν και 

υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα κέντρο, οργανωτική μονάδα ή 

ομάδα εργασίας, η οποία αναλαμβάνει τον συντονισμό, την περιοδική ενημέρωση 

και πληροφόρηση αλλά και την επικοινωνία με την ΕΥΔ.  

Β. Αναβάθμιση της Τεχνικής Ικανότητας  

Δεδομένου του εύρους των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας η τεχνική ικανότητα για 

την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων δεν περιορίζεται στον τομέα των 

τεχνικών έργων. 

Πολιτικές όπως ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας της ανάπτυξης της τοπικής 

οικονομίας, η ενσωμάτωση της καινοτομίας, η ανάπτυξη και επιμόρφωση του 

ανθρώπινου δυναμικού, η σύνδεση των παραγωγικών τομέων σε αλυσίδες αξίας, η 

ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων, η υγεία και η κοινωνική πολιτική, η αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής απαιτούν μηχανισμούς εφαρμογής και 

υλοποίησης έργων και δράσεων με ικανότητα χειρισμού σύνθετων έργων και 

δράσεων. Οι δομές που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο (Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, Μηχανισμός 

Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας, δομή στήριξης επιχειρηματικότητας κ.λπ.) 

είναι αναγκαίο να ενισχυθούν ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια, να αναβαθμιστεί η 

λειτουργία και μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα. Η ενσωμάτωση των δομών 

στην επιχειρησιακή λειτουργία των οργανωτικών μονάδων της Περιφέρειας με την 

συνεχή συνεργασία και στήριξη της λειτουργίας τους είναι προϋπόθεση για την 

επίτευξη των στόχων τους. 

Οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας παρότι ελλιπώς στελεχωμένες και με διαρκή 

και συνεχιζόμενη απομείωση του υπηρετούντος προσωπικού αποτελούν αφενός τον 

βασικό μηχανισμό υλοποίησης έργων περιφερειακού και υπερτοπικού χαρακτήρα 

και αφετέρου την μοναδική, σε πολλές περιπτώσεις, λύση υποστήριξης των 

περιφερειακών φορέων των ευρύτερου Δημόσιου τομέα αλλά και των φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα η διαρκής και μόνιμη ενασχόληση με την καθημερινότητα των μικρών 

έργων δεσμεύει ένα μεγάλο αριθμό στελεχών με συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις 

τόσο στην διαδικασία ωρίμανσης όσο και στην υλοποίηση των έργων. 

Ο μεγάλος αριθμός Προγραμματικών Συμβάσεων για την υποστήριξη των αδύναμων 

τοπικών φορέων και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών επιβαρύνει 

επιπρόσθετα την Τεχνική Υπηρεσία ιδίως στις περιπτώσεις που αυτές έχουν 

μακροχρόνιες ανάγκες υποστήριξης.  

Αν και υπερτονίζονται συχνά η πολυπλοκότητα και οι δυσλειτουργίες του 

συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων φαίνεται ότι μετά από μια μακρά περίοδο 

προσαρμογής οι τεχνικές ιδίως υπηρεσίες είναι σήμερα σε θέση να ανταποκριθούν 
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με σχετική επάρκεια και να διεκπεραιώσουν ταχύτερα τις πολύπλοκες και 

χρονοβόρες διαδικασίες.  

Προκειμένου να αναβαθμιστεί η τεχνική ικανότητα του φορέα προτείνεται να 

εξεταστούν οι παρακάτω δυνατότητες και προτάσεις: 

• Προσαρμογή του Οργανογράμματος στις βασικές λειτουργίες προκειμένου να 
υπάρχει ισόρροπη κατανομή έργου τόσο μεταξύ των οργανικών μονάδων όσο 
και χωρική μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με έμφαση στην μελετητική προετοιμασία 
και υλοποίηση έργων σημαντικής συμβολής στους κύριους αναπτυξιακούς 
στόχους. 

• Συγκρότηση οριζόντιων ομάδων έργου με αντικείμενο την ωρίμανση και 
υλοποίηση έργων σημαντικού προϋπολογισμού, υψηλών απαιτήσεων σε 
τεχνογνωσία και μεγάλης χρονικής διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνέχεια και η διαρκής και άμεση επιμέλεια σε όλες τις φάσεις του έργου 
από συγκεκριμένα στελέχη. 

• Αξιοποίηση των προβλέψεων του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων για την 
ανάθεση μελετών και επιβλέψεων σε εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά η 
νομικά πρόσωπα. 

• Υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών με εξειδικευμένους νομικούς 
συμβούλους για την επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών και της 
σύναψης και παρακολούθησης συμβάσεων ώστε να τα τεχνικά στελέχη να 
απασχολούνται στο κυρίως τεχνικό τους αντικείμενο. 

• Διασφάλιση διοικητικής υποστήριξης είτε με τοποθέτηση στελεχών σχετικής 
εξειδίκευσης (διοικητικού, οικονομικού, πληροφορικής) είτε με εξωτερικές 
αναθέσεις. 

• Αξιοποίηση της δυνατότητας τεχνικής υποστήριξης μέσω της Τεχνικής 
Βοήθειας είτε και με ίδιους πόρους της Περιφέρειας. 

3.2.2 ΟΤΑ Α’ Βαθμού (Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ) 

Οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα στην πλειοψηφία τους, με εξαίρεση τους πολύ 

μικρούς Δήμους και το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, είναι ικανοποιητικά εξοικειωμένοι 

με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για την εφαρμογή του ΠΕΠ 

Βορείου Αιγαίου. 

Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αποτύπωσης της διοικητικής ικανότητας των φορέων της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα 

σχεδιασμού και διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, τόσο από τους 

ίδιους τους Δήμους όσο και τους υποστηριζόμενους από αυτούς φορείς (μικρότεροι 

Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ) είναι η υποστελέχωση έλλειψη κρίσιμων ειδικοτήτων 

(κυρίως μηχανικών και δευτερευόντως οικονομολόγων) σε «νευραλγικά» τμήματα 

των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Ουσιαστικά μόνο οι μεγάλοι Δήμοι (και ορισμένοι μεσαίοι) της Περιφέρειας έχουν 
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την κατάλληλη οργανωτική δομή, στελέχωση και εμπειρία ώστε να ανταποκριθούν, 

ικανοποιητικά, στις προσκλήσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με βάση τους 

Κανονισμούς και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο μεταθέτει νέες αρμοδιότητες και 

θεσμικές υποχρεώσεις στους ΟΤΑ χωρίς πρόβλεψη για απαιτούμενες οργανωτικές 

προσαρμογές και στελέχωση, με αποτέλεσμα την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων 

στις υπηρεσίες, η οποία επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους και σε ορισμένες 

περιπτώσεις δημιουργεί σύγκρουση προτεραιοτήτων.  

Το σύνολο των υπηρεσιών των Δήμων επιβαρύνεται με την υποστήριξη (διοικητική 

και τεχνική) πλήθους Νομικών Προσώπων και δομών που δεν έχουν την απαιτούμενη 

διαχειριστική επάρκεια. Παρά την ύπαρξη ΟΕΥ σε όλα τα ΝΠΔΔ, οι δημοσιονομικοί 

περιορισμοί δεν επέτρεψαν την ουσιαστική στελέχωσή τους και επομένως στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν απέκτησαν την απαιτούμενη διοικητική και τεχνική 

ικανότητα για την υλοποίηση έργων και δράσεων ΕΣΠΑ. Εκτός από την διοικητική 

εξάρτηση από τους Δήμους η ομαλή λειτουργία των Νομικών Προσώπων εξαρτάται 

σε σημαντικό βαθμό από τις ετήσιες επιχορηγήσεις των Δήμων καθώς και από τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Οι μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι παρά τις περιορισμένες δυνατότητες σχεδιασμού και 

διαχείρισης έργων επιφορτίζονται και με την υποστήριξη των Δήμων των μικρών 

νησιών οι οποίοι δεν έχουν αντικειμενικά την δυνατότητα να λειτουργήσουν 

αυτόνομα ως τελικοί δικαιούχοι. 

Οι υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να ανταποκριθούν, σε μέτριο έως ικανοποιητικό 

βαθμό, στις αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των έργων 

υπευθυνότητάς τους με βάση το ΟΠΣ και διεκπεραίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με εξαίρεση τους μικρούς Δήμους και τα περισσότερα Νομικά 

Πρόσωπα ΟΤΑ). 

Παρά τον ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης των Δήμων (εξαιρούμενων των μικρών 

Δήμων) με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις τους για την εφαρμογή 

Στρατηγικών ΟΧΕ–ΒΑΑ παρατηρήθηκαν σοβαρές αδυναμίες τόσο στον σχεδιασμό 

όσο και στην υλοποίηση σύνθετων έργων και παρεμβάσεων (ρόλος αστικών αρχών 

ΒΑΑ ΟΧΕ).  

Σε γενικές γραμμές, οι δυσκολίες που σχετίζονται με υλοποίηση έργων και 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι αποτέλεσμα των χρονοβόρων και 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, των χρηματοδοτικών περιορισμών και της 

πολυπλοκότητας ανάθεσης μικρών έργων και μελετών, των συνεχών μεταβολών, της 

ασάφειας και των διαφοροποιήσεων στην ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου από τους 

επιβλέποντες φορείς και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ). 

Όπως επισημάνθηκε στην ανάλυση που προηγήθηκε η διοικητική και τεχνική 

ικανότητα των ΟΤΑ συναρτάται τόσο με οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες, 

που προκύπτουν από το υφιστάμενο πλαίσιο και την έλλειψη αλλά σε πολλές 

περιπτώσεις και την ανισομερή κατανομή του διαθέσιμου στελεχικού δυναμικού, 
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όσο και με προσήλωση σε στατικά δομικά σχήματα και στην απουσία οριζόντιων 

δομών ενδοϋπηρεσιακού και διϋπηρεσιακού συντονισμού και συνεργασίας. 

Η εφαρμογή επομένως συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης τόσο κατά το 

στάδιο του σχεδιασμού–προγραμματισμού της πολιτικής και του καθορισμού 

επιχειρησιακών στόχων όσο και κατά την εφαρμογή–υλοποίηση έργων και δράσεων 

συναρτάται τόσο με το εσωτερικό επίπεδο οργάνωσης και επιτελικής διοίκησης όσο 

και με την συνολική αντίληψη των αιρετών για την αναγκαιότητα και τη σημασία του 

μακροχρόνιου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

▪ εντοπισμός των παρουσών και μελλοντικών αναγκών·  

▪ καθορισμός των στόχων για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών·  

▪ εξέταση των εναλλακτικών τρόπων επίτευξης των στόχων αυτών·  

▪ αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων από άποψη κόστους οφέλους·  

▪ λήψη της απόφασης με βάση αυτή την αξιολόγηση·  

▪ μετάφραση των αποφάσεων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες·  

▪ ανατροφοδότηση, δηλαδή έλεγχος των αποτελεσμάτων τους με βάση τις 
πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του τρόπου δράσης είναι η 

αλληλεξάρτηση και η παράλληλη ανάπτυξη σφαιρικής διαχείρισης και ολικού 

σχεδιασμού. Ο τελευταίος δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αν δεν υπερνικηθεί ο 

κατακερματισμός και η αυτονομία των διαφόρων διοικητικών ενοτήτων. Πρέπει δε 

απαραίτητα να συνδυάζεται με τον ετήσιο προϋπολογισμό, του οποίου οι 

προβλέψεις να προεκτείνονται προοπτικά σε περίοδο τεσσάρων ετών.  

Ειδικότερα κατά κατηγορία των ΟΤΑ του Βορείου Αιγαίου παρουσιάζονται στη 

συνέχεια προτάσεις και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 

και τεχνικής τους ικανότητας με εστίαση στην προοπτική σχεδιασμού και υλοποίησης 

του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στην προγραμματική περίοδο 2021–2027. 

3.2.2.1 Μεγάλοι Νησιωτικοί Δήμοι 

Οι Δήμοι Χίου και Μυτιλήνης αποτελούν διακριτή κατηγορία λόγω της θέσης τους 

στο οικιστικό δίκτυο και του ρόλου τους ως πρωτεύοντες πόλοι ανάπτυξης (ΠΕΣΔΑ Β. 

Αιγαίου) με σημαντική συγκέντρωση υπηρεσιών (διοίκησης εκπαίδευσης, υγείας, 

πολιτισμού κ.λπ.), ένταση οικονομικής δραστηριότητας (υπηρεσίες, τουρισμός, 

μεταποίηση, μεταφορές),  του πληθυσμιακού τους μεγέθους και της οργανωτικής 

τους συγκρότησης.  

Διατηρούν επομένως έναν οιονεί μητροπολιτικό χαρακτήρα καθώς η συνεχιζόμενη 

συγκέντρωση λειτουργιών και η οικιστική τους επέκταση αναβαθμίζει τον ρόλο τους 

ως αστικών κέντρων ενώ διατηρεί και διευρύνει τις εξαρτήσεις των περιοχών της 

ενδοχώρας. 
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Οι δύο αυτές αστικές περιοχές, παρά τις προσπάθειες της προηγούμενης περιόδου 

και την επιχειρηθείσα συγκέντρωση πόρων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα τόσο στις υποδομές ποιότητας ζωής όσο και στις βασικές 

λειτουργίες κυρίως λόγω της έλλειψης ενός μακρόπνου σχεδιασμού και της 

καθυστέρησης εφαρμογής των αναγκαίων χωρικών ρυθμίσεων.  

Η έμφαση των πολιτικών της ΕΕ στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των αστικών 

κέντρων οδήγησε στην εστίαση προσπαθειών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και 

στην ατελή έστω προσπάθεια ανάπτυξης μηχανισμών  αστικής διακυβέρνησης 

(αστικές αρχές). 

Αν και καταγράφονται με βάση την προηγηθείσα έρευνα ελλείψεις στελεχικού 

δυναμικού σε ορισμένες κρίσιμες υπηρεσίες, αυτές δεν μπορούν να συγκριθούν με 

τις δραματικές ελλείψεις στελέχωσης των μικρότερων ΟΤΑ της Περιφέρειας. 

Οι πρόνοιες των νόμων για την αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδήγησαν 

κατά το παρελθόν στην ενσωμάτωση κυρίως στο τεχνικό τους δυναμικό των πρώην 

νομαρχιακών και κρατικών υπηρεσιών (ΤΥΔΚ, Πολεοδομία) με προοπτική την 

συνέχιση της τεχνικής υποστήριξης των μικρότερων ΟΤΑ. 

Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών τους  γενικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  

όπως αυτές έχουν τεθεί με βάση τους πρότυπους ΟΕΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ενώ επιβάλλονται σημειακές τροποποιήσεις με βάση τις συνεχιζόμενες αλλαγές του 

Θεσμικού πλαισίου (κατάργηση υποχρέωσης παροχής διοικητικής στήριξης, 

ενσωμάτωση κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.). 

Η προοπτική της ίδρυσης Αναπτυξιακών Οργανισμών ( Α.Ο. ΟΤΑ) αναμένεται να 

ενισχύσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δύο Δήμων εφόσον 

παράλληλα με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων 

μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοποίηση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού και 

την αποφόρτιση των τεχνικών υπηρεσιών καθώς μπορεί να λειτουργούν ως 

Διευθύνουσες Υπηρεσίες και εν δυνάμει τελικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 

Σχεδιασμός–Προγραμματισμός 

Οι δύο Δήμοι διαθέτουν οργανωμένες και λειτουργικές υπηρεσίες προγραμματισμού 

οι οποίες έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και επάρκεια στον σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων τα οποία είτε ήδη 

εκπονούν (Χίος) ή προγραμματίζουν την επικαιροποίησή τους (Μυτιλήνη). 

Στην προσπάθεια αυτή η οποία επιβάλλεται να ολοκληρωθεί έγκαιρα οφείλουν να 

ληφθούν υπόψη οι νέες κατευθύνσεις και στόχοι πολιτικής και να επιδιωχθεί μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των φορέων και των 

Νομικών Προσώπων  των ΟΤΑ καθώς ιδίως στην περίπτωση της Λέσβου 

διαπιστώνονται καθυστερήσεις και πιθανές εμπλοκές στην ομαλή μετάβαση στο νέο 

καθεστώς της λειτουργίας των δύο νέων Δήμων και της συνακόλουθης κατανομής 

δραστηριοτήτων των προϋπαρχόντων νομικών προσώπων. 
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Με δεδομένη την εστίαση σε θέματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης επιβάλλεται η 

έγκαιρη ολοκλήρωση κρίσιμων μελετών βάσης όπως αυτές της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, παράλληλα με τη επιτάχυνση της κάλυψης ελλείψεων στον τομέα του 

χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, τα σχέδια αξιοποίησης δημοτικής 

περιουσίας, την δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης, την ενεργειακή αναβάθμιση 

κτηρίων και χώρων, την εφαρμογή συστημάτων «έξυπνης πόλης» κ.λπ. 

Η υποχρέωση επομένως κάλυψης των σύνθετων απαιτήσεων στον σχεδιασμό και 

προγραμματισμό των παρεμβάσεων για τη νέα περίοδο οδηγεί σε περαιτέρω 

ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών όσο και στην ανάδειξη και εμπέδωση του 

επιτελικού ρόλου τους στον συντονισμό  του συνόλου των δημοτικών υπηρεσιών και 

νομικών προσώπων που έχουν αρμοδιότητες και ρόλο στον σχεδιασμό και 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 

των δύο Δήμων ως Αστικών Αρχών. Οι προϋποθέσεις για την συγκρότηση και 

λειτουργία των Αστικών Αρχών αναμένεται να εξειδικευθούν κατά την έγκριση των 

προγραμμάτων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές εμπειρίες της 

προηγούμενης περιόδου επιβάλλεται να οργανωθεί η προσπάθεια συγκρότησης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας στην προοπτική εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης. 

Ωρίμανση και Υλοποίηση  

Στην προηγούμενη περίοδο αναδείχθηκε ως βασικό πρόβλημα η καθυστέρηση 

υλοποίησης των έργων ΠΕΠ που αφορούσαν στους δύο Δήμους λόγω της ελλιπούς 

προετοιμασίας και εξειδίκευσης των παρεμβάσεων, της έλλειψης μελετών και των 

υστερήσεων στις διαδικασίες ωρίμασης των έργων ιδίως αυτών που 

περιλαμβάνονταν στα ΣΒΑΑ. 

Με δεδομένη την έγκαιρη από την πλευρά της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και την σαφή κατεύθυνση για 

υλοποίηση ΣΒΑΑ στις δύο πόλεις, επιβάλλεται η άμεση έναρξη των προκαταρκτικών 

ενεργειών σχεδιασμού  τόσο για την συγκρότηση των αστικών αρχών όσο και τις 

οριστικοποίηση των βασικών επιλογών και κατευθύνσεων παράλληλα με την έγκαιρη 

διασφάλιση πόρων και την ιεράρχης των προτεραιοτήτων ωρίμανσης έργων. 

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να διερευνηθούν οι δυνατότητες οργανωτικών 

προσαρμογών, κατανομής αρμοδιοτήτων και ανάθεσης καθηκόντων στις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, 

να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, να διασφαλισθούν οι συνέργειες και να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα. 

Η αξιοποίηση των υπό ίδρυση Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ θα πρέπει να 

εξετασθεί στην κατεύθυνση της ανάθεσης συγκεκριμένων τομέων δράσης, όπως π.χ. 

ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ΣΒΑΑ και όχι η αποσπασματική ανάθεση μελετών και 

υπηρεσιών. 
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Ιδιαίτερη επίσης προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έγκαιρο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση σύνθετων παρεμβάσεων ιδίως της ενίσχυσης των δομών και υπηρεσιών 

για την υλοποίηση στόχων πολιτικής  που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας 

ζωής, της προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, της βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την πολιτιστική 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τουρισμού. 

3.2.2.2 Μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι Δήμοι Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, 

Δυτικής Λέσβου και Λήμνου. Σημειώνεται ότι εκτός του Δήμου Λήμνου οι υπόλοιποι 

τρείς Δήμοι είναι νεοσύστατοι οργανισμού που προήλθαν από την διάσπαση των 

πρώην Δήμων Λέσβου και Σάμου και επομένως διανύουν την πρώτη τους δημοτική 

περίοδο ως νέοι ΟΤΑ. 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της παρούσας μελέτης μόλις 

πρόσφατα ολοκλήρωσαν τους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών, ενώ ακόμη 

παραμένουν εκκρεμότητες που αφορούν σε θέματα συνέχισης της λειτουργίας 

αρκετών Νομικών Προσώπων που είχαν δημιουργηθεί από τους ενιαίους Δήμους.  

Επισημάνθηκαν επίσης ορισμένα σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης μεταξύ των 

τεσσάρων Δήμων που μπορούν να επηρεάσουν την διοικητική και τεχνική τους 

ικανότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων του Δ/νση , τα οποία 

λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις 

βελτίωσης της επάρκειας τόσο στον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων. 

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός 

Σε ότι αφορά στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού διαπιστώνεται ότι οι νεοσύστατοι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει στην 

εκπόνηση των Σχεδίων τους, καθώς οι ρυθμίσεις του «Κλεισθένη» έδιναν ένα χρονικό 

περιθώριο πέραν του πρώτου έτους της θητείας των νέων Δημοτικών Αρχών των 

νέων Δήμων. Ο Δήμος Λήμνου είναι σε σχετικά ευνοϊκότερη θέση καθώς μπορεί 

απλώς να επικαιροποιήσει το ΕΠ της προηγούμενης περιόδου σε συνάφεια με τις 

εξελίξεις και τις κατευθύνσεις της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Παράλληλα οι Δήμοι αυτοί οφείλουν να δώσουν έμφαση στην κάλυψη μιας σειράς 

απαιτήσεων που τίθενται είτε ως αναγκαστική προϋπόθεση για την ένταξη και 

υλοποίηση έργων, είτε ως αναγκαίες προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την 

ωρίμαση και την ένταξη και την υλοποίηση έργων και δράσεων. 

Με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν, πρέπει να 

αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης των οργανωτικών τους μονάδων που έχουν 

προγραμματική αρμοδιότητα και κυρίως των Διευθύνσεων η Τμημάτων 

Προγραμματισμού και της ουσιαστικής άσκησης του προβλεπόμενου επιτελικού τους 

ρόλου. 

Το σύνολο των δήμων αυτής της κατηγορίας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στην 

κάλυψη των περιοχών τους με τοπικά  χωρικά και πολεοδομικά σχέδια ακόμη και σε 
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οικισμούς αστικού ή ημιαστικού τύπου, ενώ κρίσιμα θέματα χωρικής οργάνωσης που 

αφορούν σε περιοχές έντασης τουριστικής δραστηριότητας ή προστατευόμενες 

περιοχές δεν έχουν διευθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια και παραμένουν σε αρχικό 

στάδιο ή δεν έχουν ακόμη προϋποθέσεις εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών. 

 Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με προβλήματα που εκτάκτως ανακύπτουν είτε 

λόγω φυσικών καταστροφών (πχ Σάμος) είτε λόγω θεσμικών ρυθμίσεων (εφαρμογή 

Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού) αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά 

θέματα στον σχεδιασμό και την εξειδίκευση κυρίως έργων βασικής υποδομής αλλά 

και προγραμμάτων είτε αυτά αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής είτε σε 

θέματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών τους. 

Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τομείς όπως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η 

διαχείριση των φυσικών πόρων, η προστασία του υδάτινου δυναμικού, η πολιτική 

προστασία και οι κοινωνικές υπηρεσίες απαιτούν συστηματική και ενδελεχή 

προσέγγιση προκειμένου να τεθούν στόχοι και να εξειδικευτούν παρεμβάσεις που 

μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης στην νέα προγραμματική περίοδο. 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων του ενός Δήμων σε ένα 

νησί (Σάμος, Λέσβος ) είναι κρίσιμο να διασφαλισθεί τόσο η διαδημοτική συνεργασία 

σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όσο και η συνέργεια και εναρμόνιση των επί 

μέρους σχεδίων με τον υπερκείμενο σχεδιασμό που καλύπτει ευρύτερες χωρικές 

ενότητες.  

Ειδικά σε ότι αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΟΧΕ–ΤΑΠΤοΚ  απαιτείται 

ο σαφής καθορισμός των επιλογών των επί μέρους Δήμων ώστε να είναι δυνατή η 

ευχερής ενσωμάτωση στην συνολικό σχεδιασμό των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων. 

Ωρίμανση και υλοποίηση έργων 

Η αντικειμενικά περιορισμένη τεχνική ικανότητα των Δήμων αυτής της κατηγορίας 

όπως περιγράφεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αποτυπώνεται 

στα ευρήματα της έρευνας πεδίου απαιτεί να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα που δίνει 

το υφιστάμενο πλαίσιο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τοπικών 

συστημάτων και δομών και υπηρεσιών παραγωγής δημοσίων έργων. 

Η επάρκεια αφορά όχι μόνο στις καθαυτό τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων αλλά στο 

σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανωτικών μονάδων που έχουν ρόλο 

στον ωρίμανση και υλοποίηση έργων τόσο τεχνικών όσο και προμηθειών ή 

υπηρεσιών. 

Η διάκριση των αναγκών μεταξύ των ετήσιων τεχνικών προγραμμάτων και των 

πολυετών δράσεων όπως είναι κατά κανόνα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα επιβάλει 

την ανάλογη διάταξη των δυνάμεων του τεχνικού και υποστηρικτικού δυναμικού των 

Δήμων και την αυστηρή ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των έργων με βάση ένα 

συνεκτικό πολυετές σχέδιο το οποίο θα εξειδικεύεται σε ετήσια σχέδια δράσης με 

συγκεκριμένες  αρμοδιότητες και ευθύνες είτε σε οργανωτικές μονάδες είτε σε 

διϋπηρεσιακές ομάδες εργασίας. 
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Η παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής 

εποπτείας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με κατανομή της ευθύνης 

συντονισμού και παρακολούθησης σε ομάδα έμπειρων υπηρεσιακών στελεχών 

επιφορτισμένης με την επίβλεψη και συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

(Οικονομικής, Προμηθειών και τεχνικών έργων, περιβάλλοντος κ.λπ.) 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας και λήψης υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης από εντεταλμένους προς τούτο φορείς Εθνικού επιπέδου (ΜΟΔ ΑΕ, 

ΕΕΤΑΑ ΑΕ, λοιπές υπηρεσίες φορέων του Δημοσίου) είναι προφανώς ένας 

πρόσφορος τρόπος ώστε μέσω προγραμματικών συμβάσεων να εκχωρηθεί η 

υλοποίηση κυρίως σύνθετων ή μεγάλων κυρίως τεχνικών έργων. Η διαδικασία αυτή 

όμως απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό και ιεράρχηση από την πλευρά των Δήμων ώστε να 

διασφαλισθεί η δυνατότητα συνεργασίας καθώς και η τεχνική δυνατότητα αυτών των 

φορέων δεν είναι απεριόριστη.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η ανάγκη συνεργασίας με την Διαχειριστική Αρχή 

του ΠΕΠ ώστε να διασφαλιστεί η εκ των προτέρων συναίνεση στην αναγκαιότητα της 

υποστήριξης των τοπικών φορέων για δράσεις σημαντικές για την υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Η ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού (Α.Ο. ΟΤΑ) με τη συμμετοχή των Δήμων Λέσβου 

Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου αυξάνει αντικειμενικά τις δυνατότητες ωρίμανσης και 

υλοποίησης έργων και της αποφόρτισης των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και των 

λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών των Δήμων αυτών καθώς είτε μέσω 

προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να λειτουργεί ως Διευθύνουσα υπηρεσία είτε -

εφόσον εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια- και ως τελικός δικαιούχος 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Δήμος Ικαρίας: 

Αν και ο Δήμος Ικαρίας μπορεί να θεωρηθεί μεσαίος νησιωτικός Δήμος με βάση τα 

πληθυσμιακά κριτήρια αλλά και λόγω της δομής του ΟΕΥ και της λειτουργίας επί 

μέρους υπηρεσιακών μονάδων (προγραμματισμός, οικονομική και τεχνική 

υπηρεσία) εν τούτοις λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης αλλά και του εύρους των 

συσσωρευμένων προβλημάτων του νησιού σε κρίσιμους τομείς (περιβάλλον, 

διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων, επαρχιακή οδοποιία, ύδρευση, κοινωνικές 

υποδομές κ.λπ.) κρίνεται σκόπιμη η ειδική αναφορά σε τρόπους παροχής τεχνικής 

υποστήριξης εκτός του πλαισίου που αφορά στα υπόλοιπα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας. 

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Ικαρίας με βάση τις προβλέψεις του 

Καλλικράτη υποχρεούται να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη και στον 

Δήμο Φούρνων και αντίστοιχα να δέχεται υποστήριξη από τον πρώην Δήμο Σάμου 

και εσχάτως μετά την διάσπασή του από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι αυτού του τύπου οι προβλέψεις έχουν ελάχιστα 

περιθώρια εφαρμογής και επομένως - όπως μέχρι σήμερα συμβαίνει - στην ουσία 

δεν εφαρμόζονται ενώ το έλλειμα αντιμετωπίζεται, πρακτικά μόνο, με τη συνδρομή 
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των υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου, σε μια σειρά τομείς μελετών και έργων της Ικαρίας και 

των Φούρνων. 

Σε ότι αφορά στον Σχεδιασμό–Προγραμματισμό ο Δήμος Ικαρίας έχει τη δυνατότητα 

να επικαιροποιήσει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα σε συνάφεια 

και με βασική κατεύθυνση την ΟΧΕ των μικρών νησιών στην οποία προβλέπεται να 

ενταχθεί με βάση τον σχεδιασμό της Διαχειριστικής Αρχής του Δ/νση . Στον σχεδιασμό 

αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να ενσωματωθούν οι προβλέψεις των 

Περιφερειακών μελετών και πλαισίων (ιδίως όσων αφορούν στους «αναγκαίους 

όρους» ) και επομένως θα πρέπει να επιδιωχθεί η συστηματική συνεργασία με την 

ΠΕ (Επαρχείο Ικαρίας) ώστε να αξιοποιηθούν συνδυαστικά όλα τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά μέσα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τρίτσης κ.λπ.). 

Παράλληλα είναι κρίσιμο να ολοκληρωθούν σημαντικές μελέτες βάσης που αφορούν 

σε θέματα όπως Σχέδια Διαχείρισης και ασφάλειας νερού, Βιώσιμη Κινητικότητα στα 

δύο ημιαστικά κέντρα του νησιού, Εφαρμογές Ψηφιακής Διακυβέρνησης εφαρμογή 

μέτρων αντιμετώπισης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, πολιτικής προστασίας, 

οργάνωσης και διεύρυνσης κοινωνικών υπηρεσιών, τουριστικής προβολής, 

διαχείρισης, ανάδειξης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων κ.λπ.  

Σε ότι αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων και δράσεων κρίνεται ως 

εξαιρετικά σημαντικός ο υποστηρικτικός ρόλος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Β. 

Αιγαίου που εδρεύουν στην Σάμο  και στην Ικαρία προκειμένου να αντιμετωπισθεί 

με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα το πρόβλημα της υποστελέχωσης των 

αντίστοιχων δημοτικών υπηρεσιών. Η σύναψη μιας Προγραμματικής Σύμβασης με 

την ΠΒΑ (με τη μορφή της συμφωνίας πλαισίου) μπορεί να δημιουργήσει άμεσα τις 

προϋποθέσεις έγκαιρης προετοιμασίας και ομαλής υλοποίησης συγκεκριμένων 

έργων. Καθοριστική στο σημείο αυτό μπορεί να αποδειχθεί η ενεργοποίηση της 

Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ προκειμένου να υποστηριχθεί η όλη προσπάθεια με 

χρηματοδότηση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και την διασφάλιση 

υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. 

3.2.2.3 Μικροί νησιωτικοί Δήμοι 

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός 

Οι πολύ μικροί Δήμοι της Περιφέρειας, δεν διαθέτουν αυτόνομες και λειτουργικές 

οργανωτικές μονάδες σχεδιασμού και προγραμματισμού, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται στους Οργανισμούς τους και επομένως ο 

κρίσιμος ρόλος ανατίθεται εκ των πραγμάτων κυρίως στην πολιτική διοίκηση δηλαδή 

στους αιρετούς και στα συλλογικά όργανα.  

Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ουσιαστική 

πληροφόρηση και ενημέρωση των αιρετών και κυρίως των Δημάρχων των μικρών 

νησιών σχετικά με τις βασικές αρχές μακροχρόνιου σχεδιασμού, τους στόχους 

πολιτικής του ΕΣΠΑ και του Δ/νση , τις δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις 

ένταξης έργων και τις ειδικές διαχειριστικές απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 
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Είναι επίσης σημαντικό να ορισθεί αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος θα έχει την ευθύνη 

της διαρκούς επικοινωνίας με την ΕΥΔ, ώστε να μεταδίδει έγκαιρα την ενημέρωση 

προς την διοίκηση του Δήμου και προς τον υπηρεσιακό μηχανισμό. Η αξιοποίηση 

ειδικών επιστημονικών συνεργατών των Δημάρχων καθώς και εξωτερικών 

συνεργατών είναι επίσης δυνατή και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Η εκπόνηση ενός συνοπτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου σε εφαρμογή των προβλέψεων 

του νόμου και η εξειδίκευσή του σε Ετήσια Σχέδια Δράσης τα οποία θα συναρτώνται 

με το Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα θεωρείται και στην περίπτωση των 

μικρών Δήμων ουσιαστικό βήμα για την βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και 

προγραμματισμού. 

Σημειώνεται ότι η σύνταξη ενός τέτοιου συνοπτικού σχεδίου εκτός από την 

αποτύπωση και ιεράρχηση των αναπτυξιακών αναγκών μπορεί να βοηθήσει στην 

συγκέντρωση και παρουσίαση στα πολιτικά όργανα της διοίκησης των βασικών 

σημείων του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού που αφορούν στο κάθε νησί και 

επομένως να προσανατολίσει σε επιλογές συμβατές λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 

ανάγκες και προτεραιότητες. 

Η τυπική ή άτυπη αυτή δομή σχεδιασμού μπορεί επίσης να αναλάβει καθήκοντα 

παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των δράσεων και συντονισμού και 

επικοινωνίας τόσο με την Διαχειριστική Αρχή όσο και με τις εξωτερικές οντότητες που 

θα αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη των μικρών Δήμων εφόσον αυτοί δεν 

διαθέτουν τεχνικές  υπηρεσίες. 

Τέλος διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η συστηματική παρακολούθηση της προόδου 

του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων και έργων και 

συστηματοποιείται η υποβολή των απαιτούμενων από το σύστημα διαχείρισης 

αναφορών και στοιχείων. 

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί ενόψει της συμμετοχής των μικρών Δήμων στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ μικρών 

νησιών) με αξιοποίηση της εμπειρίας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 

κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή τους περιορίσθηκε στην απλή 

υποβολή προτάσεων έργων καθώς η λειτουργία συνολικά του συστήματος διοίκησης 

και παρακολούθησης παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες και περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα. 

Επομένως είναι σαφής και επιτακτική η ανάγκη να προσαρμοσθεί η διαδικασία 

σχεδιασμού και προγραμματισμού στις ανάγκες του ΠΕΠ και ιδίως των ΟΧΕ των 

μικρών νησιών με την συστηματική υποστήριξη της ΕΥΔ σε όλα τα στάδια σχεδιασμού 

και εφαρμογής, με κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνικής Βοήθειας. 

Ωρίμαση και Υλοποίηση  

Το κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζεται στο στάδιο αυτό είναι είτε η μη ύπαρξη 

τεχνικών υπηρεσιών, είτε οι λειτουργικές αδυναμίες των υπαρχόντων τεχνικών 

υπηρεσιών των μικρών Δήμων, αλλά και η εν γένει περιορισμένη  ικανότητα τους να 

υλοποιήσουν ακόμη και σχετικά απλά έργα προμηθειών ή υπηρεσιών, ιδίως μετά τις 

αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων. 
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Οι προβλέψεις για την τεχνική υποστήριξη των μικρών ΟΤΑ (αναφέρονται αναλυτικά 

το Α παραδοτέο της παρούσας μελέτης) δεν φαίνεται στην περίπτωση των 

νησιωτικών ΟΤΑ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου να καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες 

και να διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων και 

γενικότερα στην κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων και των αναγκών. 

Σε κάθε περίπτωση όμως  μπορούν εφόσον αξιοποιηθούν συστηματικά να 

βοηθήσουν στην έγκαιρη ωρίμανση έργων και στην αποτελεσματική υλοποίησή τους, 

δεδομένου ότι αναμένεται εντός του 2021 να σταματήσει η παροχή διοικητικής και 

τεχνικής υποστήριξης από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των γειτονικών μεγαλύτερων 

ΟΤΑ.  

Δεδομένου ότι, στην κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη συσταθεί Αναπτυξιακός Οργανισμός 

ΟΤΑ με την συμμετοχή των Δήμων Δ. Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου και 

βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύστασης αντίστοιχου Α.Ο. ΟΤΑ με την συμμετοχή 

των Δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσών, είναι κρίσιμη σημασίας ή έγκαιρη και 

αποτελεσματική ενεργοποίησή τους ώστε να λειτουργήσουν είτε ως φορείς παροχής 

τεχνικής υποστήριξης στους Δήμους των μικρών νησιών ( ως Διευθύνουσες 

υπηρεσίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων ) είτε ως τελικοί δικαιούχοι στις 

περιπτώσεις που το επιτρέπουν οι καταστατικοί τους σκοποί. 

Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΜΟΔ ΑΕ και την 

ΕΕΤΑΑ ΑΕ να διασφαλίσει την συγκεκριμενοποίηση, υποβολή και υλοποίηση των 

αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης των μικρών νησιωτικών Δήμων ενδεχομένως και με 

κάλυψη επί μέρους δαπανών με χρήση της τεχνικής βοήθειας. 

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου μπορεί επίσης να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

τεχνικής υποστήριξης μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων για την μελετητική 

προετοιμασία, τη δημοπράτηση και επίβλεψη έργων κατά προτεραιότητα 

υποψήφιων για ένταξη το ΕΣΠΑ και ειδικά στο Δ/νση . Στην κατεύθυνση αυτή οφείλει 

να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ένταξης μελετών στο ΠΔΕ (Π.Π.Α. Β. Αιγαίου) και να 

αξιοποιήσει το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό των τεχνικών υπηρεσιών των 

Περιφερειακών  Ενοτήτων. 

Ειδικά θέματα ανά μικρό νησιωτικό Δήμο θα πρέπει να αντιμετωπισθούν έγκαιρα σε 

συνεργασία με τους προαναφερόμενους φορείς (ΜΟΔ ΑΕ, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ΑΟ ΟΤΑ και 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου). 

3.2.3 Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) 

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου και η έλλειψη σαφούς 

στρατηγικής για την ίδρυση και οργάνωση των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΦοΔΣΑ) στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

σημαντικών διαφοροποιήσεων στο επίπεδο οργάνωσης υπηρεσιών, δημιουργίας 

υποδομών και ανάπτυξης υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων μεταξύ των 

νησιών. Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν λειτουργούν ΦοΔΣΑ σε Σάμο, Ικαρία, 

Φούρνους με τις δημοτικές υπηρεσίες να έχουν αναλάβει τις εργασίες διαχείρισης 

απορριμμάτων. 
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Οι ΦοΔΣΑ παρουσιάζουν χαμηλή ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των 

προσκλήσεων  του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, σε ότι αφορά τις διαδικασίες ωρίμανσης 

(σύνταξη μελετών κ.λπ.), διαχείρισης και παρακολούθησης έργων  με βάση τους 

κανονισμούς και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης 

οργανωτικής δομής και ειδικότερα Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και του απαιτούμενου 

επιστημονικού προσωπικού.  

Για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων οι ΦοΔΣΑ λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη, 

στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους γειτονικούς 

Δήμους, ωστόσο λόγω του φόρτου εργασίας και της περιορισμένης δυνατότητας των 

Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, παρατηρούνται δυσχέρειες, καθυστερήσεις και 

προβλήματα τόσο στην εξειδίκευση και ωρίμαση έργων του ΠεΣΔΑ όσο και στην 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. 

Οι δυνατότητες των υπηρεσιών των ΦοΔΣΑ να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των έργων υπευθυνότητάς τους με βάση 

το ΟΠΣ και διεκπεραίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες. 

Οι καθυστερήσεις και αποκλίσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση έργων 

οφείλονται στην ανεπάρκεια θεσμικού εφαρμοστικού πλαισίου, στη χαμηλή 

ωριμότητα έργων (έλλειψη απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων κ.λπ.), σε 

προβλήματα επιλεξιμότητας ενταγμένων πράξεων: αδυναμίες ολοκλήρωσης 

διαγωνιστικών διαδικασιών, τροποποιήσεις και αδυναμίες επίβλεψης παραλαβής 

φυσικού αντικειμένου, καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων και εκ 

μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

3.2.4 Αναπτυξιακές Εταιρείες Βορείου Αιγαίου 

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζουν 

ικανοποιητική επάρκεια και ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των 

προσκλήσεων του ΠΕΠ, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ωρίμανσης, διαχείρισης και 

παρακολούθησης έργων καθώς διαθέτουν την απαιτούμενη οργανωτική δομή και το 

απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό. H δομή, οργάνωση και στελέχωση των 

Αναπτυξιακών Εταιρειών στη Περιφέρεια Βορείου είναι συναρτώμενη σχεδόν 

αποκλειστικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης δράσεων τύπου Leader και Leader 

Αλιείας (ΠΑΑ). Η εξάρτηση από χρηματοδοτήσεις του ΠΑΑ για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών δημιουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολίες στη διατήρηση 

προσωπικού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των προγραμματικών περιόδων, ενώ οι 

δυνατότητες αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού σε παράλληλες δράσεις 

είναι εξαιρετικά περιορισμένες λόγω συμβατικών υποχρεώσεων.  

Οι δυνατότητες των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Εταιρειών να ανταποκριθούν στις 

αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των έργων υπευθυνότητάς 

τους με βάση το ΟΠΣ και διεκπεραίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

είναι ικανοποιητικές. 

Οι καθυστερήσεις και αποκλίσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση έργων 

οφείλονται κυρίως στην χαμηλή ωριμότητα έργων (έλλειψη απαιτούμενων μελετών, 
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αδειοδοτήσεων κ.λπ), σε καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων και 

εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι Δήμοι Δυτικής Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου 

έχουν προχωρήσει στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ο οποίος θα τους παρέχει 

υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (ωρίμανσης, υλοποίησης, παρακολούθησης έργων, 

συμβάσεων και προμηθειών). Σε διαδικασία προετοιμασίας για τη σύσταση 

αντίστοιχων Αναπτυξιακών Οργανισμών βρίσκονται οι Δήμοι Μυτιλήνης, Χίου, 

Οινουσσών και Ψαρών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, με γνώμονα τις πρακτικές της περασμένης 

περιόδου κρίνεται σκόπιμη η αντίστοιχη παραχώρηση αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσων 

Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) στις Αναπτυξιακές Εταιρείες και Οργανισμούς που 

αφορούν τα «εργαλεία» Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) - Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ). 

3.2.5 Κοινωνικές Δομές 

Οι Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζουν ικανοποιητική 

ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των προσκλήσεων του ΠΕΠ που αφορούν 

τις καταστατικές τους δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ωρίμανσης, 

διαχείρισης και παρακολούθησης δράσεων και έργων καθώς διαθέτουν την 

απαιτούμενη οργανωτική δομή, το απαραίτητο προσωπικό λειτουργίας και 

λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη από τους Δήμους μετόχους. Η στελέχωση των δομών 

είναι περιορισμένη και εξυπηρετεί κυρίως τις τυπικές ανάγκες λειτουργίας τους. Οι 

αδυναμίες εσωτερικής οργάνωσης κυρίως σε θέματα προγραμματισμού και 

υλοποίησης έργων ΕΤΠΑ καλύπτονται στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων. 

Οι δυνατότητες των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών να ανταποκριθούν στις 

αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των έργων υπευθυνότητάς 

τους με βάση το ΟΠΣ και διεκπεραίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

είναι ικανοποιητικές. 

Οι καθυστερήσεις και αποκλίσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση δράσεων 

οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και τις αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισής 

τους, σε αστοχίες κατά τον αρχικό προγραμματισμό, στη χαμηλή ωριμότητα  και σε 

προβλήματα δράσεων σε καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων.  

3.2.6 Λοιποί Φορείς και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δημοσίου 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες των κεντρικών φορέων, που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς φυσικού περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και κυρίως στην αναπτυξιακή πρόοδο 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι φορείς παρουσιάζουν μέτρια ικανότητα 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των προσκλήσεων του ΠΕΠ σε ό,τι αφορά τις 

διαδικασίες ωρίμανσης, διαχείρισης και παρακολούθησης δράσεων και έργων καθώς 

μόνο ορισμένοι από αυτούς διαθέτουν την απαιτούμενη οργανωτική δομή και 

προσωπικό ενώ λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη από τη 2η ΔΥΠΕ, τη ΜΟΔ Α.Ε., την 

Περιφέρεια και τους γειτονικούς Δήμους. Οι δυνατότητες των υπηρεσιών τους να 
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των έργων 

υπευθυνότητάς τους με βάση το ΟΠΣ και διεκπεραίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι μέτριες. 

Στην εφαρμογή και υλοποίηση ενός αναπτυξιακού συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι φορείς που είτε υλοποιούν έργα 

ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπουργείων και κεντρικών φορέων, είτε 

συνεισφέρουν με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και αδειοδοτήσεων που είναι 

αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων.  

Στην πρώτη κατηγορία και ειδικότερα στην υλοποίηση έργων οι φορείς που κυρίως 

εμπλέκονται είναι: 

• Εφορείες Αρχαιοτήτων στην Λέσβο, Σάμο και Χίο που υλοποιούν έργα στο 
μέρος του προγράμματος που αφορά τον πολιτισμό, καθώς και τις ψηφιακές 
εφαρμογές. Από την μέχρι σήμερα υλοποίηση γίνεται σαφές ότι οι φορείς 
αυτοί μπορούν να διαχειριστούν άριστα τον διοικητικό φόρτο ενός 
συγχρηματοδοτούμενου έργου και μάλιστα και το θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης 
των έργων πολιτισμού είναι αρωγός σε αυτή την κατεύθυνση. 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με τις διευθύνσεις υδάτων & δασών να 
υλοποιούν είτε στρατηγικές πράξεις (μελέτες) για την εποπτεία των υδάτων 
και των ζητημάτων που αφορούν τις διαβρώσεις ακτών, αλλά και δασικά έργα 
αναβάθμισης και ανάδειξης. Ο διοικητικός φόρτος φαίνεται να είναι υψηλός 
μια τις υποστελεχωμένες αυτές υπηρεσίες που σε κάθε περίπτωση όμως 
μέχρι σήμερα, έχουν δείξει ότι ανταποκρίνονται στο έργο τους. 

• 2η Υ.Π.Ε. με ευθύνη την υλοποίηση έργων κυρίως προμηθειών και ψηφιακών 
εφαρμογών τις οποίες και υλοποιούν εντός των αρχών που ορίζει το ΣΔΕ και 
ο διοικητικός φόρτος τους είναι διαχειρίσιμος.  

Στην δεύτερη κατηγορία και για θέματα που αφορούν την λειτουργία φορέων ως 

αρμόδιες αρχές για την έκδοση αδειοδοτήσεων και κανονιστικών πράξεων  που είναι 

αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου ή μιας στρατηγικής και πάλι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς είναι: 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με τις αρμοδιότητες των δασών, των 
υδάτων και του περιβάλλοντος και χωροταξίας. 

• Η Κτηματική Υπηρεσία για θέματα αιγιαλού και απαλλοτριώσεων επίσης. 

• 2η ΥΠΕ για θέματα υγείας στο κομμάτι που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό 
και την έκδοση αδειών σκοπιμότητας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
υγεία. 

• Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και οι Δ σεις Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως φορείς που ασκούν οργανωτικό και 
θεσμικό ρόλο στα θέματα εκπαίδευσης και που πρέπει να συνεργαστούν με 
τους ΟΤΑ στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και αυστηρά ιεραρχημένου 
προγράμματος υποδομών και εξοπλισμού για τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Τέλος στην ενότητα αυτή αξίζει να επισημάνουμε και τον ρόλο που ασκούν κάποιες 

Επιτελικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ ως δικαιούχοι συγκεκριμένων δράσεων όπως της 
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εκπαίδευσης (κυρίως της επαγγελματικής στο ΕΤΠΑ) ενώ και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο για δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων και ισότητας ευκαιριών 

αλλά και θέματα υγείας οι Επιτελικές Υπηρεσίες τομέων ή και Νομικά Πρόσωπα του 

Δημοσίου όπως η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ασκούν κυρίαρχο ρόλο.  Ολοκληρώνοντας την 

αναφορά σε θεματικούς φορείς σημειώνονται και τα Λιμενικά Ταμεία και τα 

Επιμελητήρια για πολύ στοχευμένες δράσεις που συνήθως η διοικητική τους 

ικανότητα είναι ισχνή και που πρέπει στην νέα Προγραμματική Περίοδο να 

αναβαθμιστεί με επιλογές εξωτερικής υποστήριξης ή διμερείς συνεργασίες και χρήση 

των εργαλείων των Προγραμματικών Συμβάσεων. 

Θεματικοί Φορείς με ισχυρό τοπικό χαρακτήρα  

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται φορείς με ισχυρή τοπική και περιφερειακή 

ταυτότητα για τους οποίους πρέπει να γίνει ειδική αναφορά δεδομένου του 

χαρακτήρα τους, της σημασίας για τον σχεδιασμό του προγράμματος της Νέας Π.Π. 

2021-2021 και τέλος για τη σημαντική συμμετοχή στην υλοποίηση του. 

Οι φορείς αυτοί είναι: 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου που ως ο μοναδικός και κύριος εκπαιδευτικός φορέας 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει κυρίαρχο ρόλο στην εκτέλεση έργων 
υποδομών, στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού και τέλος στην 
ανάπτυξη ερευνητικού έργου με συμμετοχή στις δράσεις RIS 3 . Η διοικητική 
του ικανότητα είναι σε υψηλό επίπεδο και η υποστήριξη του από τον ΕΛΚΕ 
συνεπικουρεί την άριστη εικόνα και συνεπώς μόνο η επιπλέον στελέχωση του 
είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα περεταίρω διοικητικής 
ενδυνάμωσης. 

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους  που αποτελεί σημαντικό 
και όλο και πιο δυναμικό φορέα του οποίου η εμβέλεια ξεπερνά τα στενά όρια 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ο φορέας αυτός χρειάζεται ακόμη 
μεγαλύτερη διοικητική ενίσχυση κυρίως με προσωπικό, μιας που τα ζητήματα 
φυσικού περιβάλλοντος , αλλά και οικοσυστημάτων θα ενισχυθούν στην νέα 
προγραμματική περίοδο . 
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4 Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η αναλυτική προσέγγιση των ζητημάτων διοικητικής ικανότητας, όπως αυτά 

αναπτύχθηκαν στις δύο φάσεις της μελέτης, ανάδειξε συγκεκριμένες αδυναμίες που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν και δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε οι 

τελικοί δικαιούχοι να αναδειχθούν ως αποτελεσματικοί μηχανισμοί τόσο για τον 

σχεδιασμό, όσο και για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με ειδική κατεύθυνση στον μελετητή, αλλά και με 

αναλυτική συζήτηση επί των θεμάτων, επισήμανε την ανάγκη κωδικοποίησης 

συγκεκριμένων προτάσεων και επισημάνσεων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

από τον κάθε δικαιούχο ή εμπλεκόμενο στο σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης του 

Νέου Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2021–2027 ώστε να είναι: 

• αποτελεσματικότερος στην υλοποίηση και εν γένει συμμετοχή του στο 
οικοσύστημα των συγχρηματοδοτούμενων, 

• το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα επιτυχημένο στον σχεδιασμό, στην 
υλοποίηση και στην συνεισφορά του στην ανάπτυξη των νησιών. 

Στην συνέχεια κατά κατηγορία δικαιούχων γίνονται επισημάνσεις που είναι 

σημαντικές, ώστε στην συνέχεια να προταθούν από την ΕΥΔ στους φορείς 

υλοποίησης. Πριν από αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια αναφορά στην 

έμφαση που δίνεται στη νέα προγραμματική περίοδο στην τοπικότητα του 

σχεδιασμού, κατεύθυνση που υιοθετείται και από την πλευρά της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου και αφορά κυρίως τον Ολοκληρωμένο Χωρικό Σχεδιασμό στις πόλεις 

και στην ύπαιθρο. Από τα πρώτα κείμενα και διαβουλεύσεις γίνεται σαφές ότι 

επιχειρείται μια προσπάθεια για 2 προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 4 

προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων και τέλος συνέχιση της ΟΧΕ για τα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου.  

Αυτή η στρατηγική επιλογή θεωρείται μεγάλη πρόκληση για τους φορείς της 

αυτοδιοίκησης, τόσο για την δυνατότητά τους να σχεδιάσουν τοπικά, όσο και για την 

ευκαιρία στήριξης των τοπικών μηχανισμών τους που στα προηγούμενα έτη έχουν 

δημιουργήσει (εταιρείες Leader ΟΤΔ & αστικές αρχές). Το πρώτο βήμα λοιπόν αφορά 

την συνειδητοποίηση της αναδυόμενης ευκαιρίας, ενώ στην συνέχεια θα πρέπει με 

ωριμότητα να προετοιμαστούν οι μηχανισμοί για την νέα αυτή πραγματικότητα.  

Είναι αυτονόητη η ανάγκη ενίσχυσης σε  στελεχιακό δυναμικό των φορέων που έχει 

καταγραφεί αναλυτικά στην προηγηθείσα έρευνα η οποία όμως εκ των πραγμάτων 

πρέπει να αντιμετωπισθεί με βάση τον εθνικό σχεδιασμό στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών περιορισμών. 

Επίσης σημειώνεται ότι η γενίκευση χρήσης νέων τεχνολογιών και μέσων δημιουργεί 

νέες δυνατότητες για την βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και για την 

διεύρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των τελικών δικαιούχων, αλλά και των 

ωφελούμενων, σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται για τους βασικότερους εν δυνάμει δικαιούχους μια σειρά 

από επισημάνσεις και κρίσιμες ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν προκειμένου 

να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στον ρόλο τους στην νέα προγραμματική 

περίοδο 2021–2027.  

4.1 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Επισημάνσεις και κρίσιμες ενέργειες  

 Αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ ενσωμάτωση αλλαγών θεσμικού πλαισίου διάκριση 
αρμοδιοτήτων  και ρόλων, εισαγωγή και κωδικοποίηση διαδικασιών 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, εφαρμογής και υλοποίησης δράσεων και 
συστημάτων στοχοθεσίας. 

 Επανεξέταση της διάρθρωσης και των επιπέδων ευθύνης των Γενικών 
Διευθύνσεων. Διασφάλιση οριζόντιων δομών ενδοϋπηρεσικών και 
διϋπηρεσικών συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων.  

 Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ως επιτελικής υπηρεσίας 
για θέματα σχεδιασμού , επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτήσεων, 

 Ενεργοποίηση στρατηγικών αρμοδιοτήτων με ενεργή συμμετοχή των 
αρμόδιων υπηρεσιών ειδικότερα σε θέματα: 

o Επιχειρηματικότητας  

o Απασχόλησης  

o Αγροτικής Ανάπτυξης,  

o Περιβάλλοντος, 

o Κοινωνικής Πρόνοιας 

 Ενδυνάμωση της τομεακής παρέμβασης σε ζητήματα καινοτομίας με 
ενεργοποίηση του μηχανισμού RIS 3, επιχειρηματικότητας ως ΕΦΔ, 
κοινωνικής πολιτικής με τον μηχανισμός κοινωνικού παρατηρητηρίου, 

 Ανάπτυξη εργαλείων αναπτυξιακής στρατηγικής όπως Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών και Γεωχωρικών Δεδομένων ή πλατφόρμες 
διαβούλευσης ή άλλες διαδικασίες ενεργούς εμπλοκής των μηχανισμών της 
στις επιλογές πολιτικής και στις σχετικές χρηματοδοτήσεις, αλλά και στην 
διάδοση πληροφοριών (π.χ. για δημόσιες συμβάσεις), 

 Ενδυνάμωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ώστε εκτός του ρόλου 
του ως μηχανισμός πληρωμών να λειτουργήσει και ως αναπτυξιακός 
μηχανισμός σύμφωνα με τον καταστατικό του ρόλο, 

 Εξέταση της δυνατότητας δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού ως 
υποστηρικτικού μηχανισμού στα θέματα τεχνικής επάρκειας και στήριξης των 
μικρών νησιών στο πλαίσιο των ΟΧΕ Μικρών Νησιών, 

 Εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης της επίδοσης του φορέα με την 
εγκατάσταση και κυρίων εφαρμογή των δεικτών όπως περιγράφονται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
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4.2 Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Επισημάνσεις και κρίσιμες ενέργειες  

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 4-1, Πίνακας 4-2, Πίνακας 4-3) 

προσεγγίζονται οι κρίσιμες ενέργειες, απαιτούμενες για τη βελτίωση της 

ικανότητας/αποτελεσματικότητας σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης και 

παρακολούθησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων από μεγάλους, μεσαίους και μικρούς 

Δήμους στη νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027. 

Με κλίμακα από 1 (χαμηλή) έως 3(υψηλή) επισημαίνεται η ένταση και η 

αναγκαιότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά τελικό δικαιούχο. 

Πίνακας 4-1 Κρίσιμες ενέργειες βελτίωση διαχείρισης αναπτυξιακών παρεμβάσεων από 

τους μεγάλους δήμους της ΠΒΑ στη νέα προγραμματική περίοδο  2021–2027 

α/α Κρίσιμες Ενέργειες  
Δήμοι 

Δ.Μ Δ.Χ 

1 Επικαιροποίηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 3 1 

2 

Ενίσχυση της οργανωτικής μονάδας του αναπτυξιακού προγραμματισμού με 
στελέχη, συνεργάτες και σχετικά εργαλεία για παρακολούθηση και στήριξη της 

διαδικασίας για εξεύρεση πόρων 

2 2 

3 
Ενδυνάμωση του ρόλου της αστικής αρχής ΟΧΕ - ΒΑΑ ως παρεμβατικού 

μηχανισμού στα θέματα αστικού σχεδιασμού  
3 3 

4 
Αναδιάταξη της Τεχνικής Υπηρεσίας με προσανατολισμό τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και έργα  
3 2 

5 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης έργων (τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο) 2 2 

6 Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας (οργανωτικής μονάδας) εσωτερικών ελέγχων 3 3 

7 
Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με εξειδικευμένους μηχανισμούς για ειδικά 

θέματα 
1 1 

8 

Συγκρότηση Αναπτυξιακού Οργανισμού ως αρωγού της τεχνικής υπηρεσίας 

ειδικότερα σε θέματα ωρίμανσης μελετών και έργων ειδικού χαρακτήρα και 

συνθετότητας 

3 3 

9 
Εφαρμογή μηχανισμού και διαδικασιών προσδιορισμού στόχων και μέτρησης 

αποτελέσματος μέσα από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 
3 2 

10 Ενδυνάμωση συνεργασιών–συνεργειών και διαβούλευση 2 2 

Ένταση: 1 (χαμηλή)–3 (υψηλή) 

Δ. Μυτιλήνης: Δ.Μ,  Δ. Χίου: Δ.Χ 
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Πίνακας 4-2: Κρίσιμες ενέργειες βελτίωση διαχείρισης αναπτυξιακών παρεμβάσεων από 

τους μεσαίους δήμους της ΠΒΑ στη νέα προγραμματική περίοδο  2021–2027 

α/α Κρίσιμες Ενέργειες 
Δήμοι 

Δ.ΑΣ Δ.ΔΣ Δ.ΔΛ Δ.Λ Δ.Ι 

1 Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων 2 3 3 2 3 

2 

Ενίσχυση της οργανωτικής μονάδας του αναπτυξιακού προγραμματισμού με 
στελέχη, συνεργάτες και σχετικά εργαλεία για παρακολούθηση και στήριξη της 

διαδικασίας για εξεύρεση πόρων 

2 3 1   

3 
Δημιουργία οργανωτικής μονάδας αναπτυξιακού προγραμματισμού λαμβάνοντας 

υπόψιν τα θέματα τοπικής ανάπτυξης στην νέα Π.Π. 
   3 3 

4 
Ενίσχυση του νέου ρόλου του Δήμου ως παρεμβατικού μηχανισμού στα θέματα 

τοπικής ανάπτυξης στην νέα Π.Π. με τα ΤΑΠΤοΚ/ΟΧΕ που προετοιμάζονται 
2 3 2 2 3 

5 

Αναδιάταξη της Τεχνικής Υπηρεσίας με προσανατολισμό τα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα και έργα και ταυτόχρονα ορθολογικοποίηση της λειτουργίας της 

οικονομικής υπηρεσίας 

1 3 2 2 3 

6 Οργάνωση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 3 3 3 3 3 

7 
Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με εξειδικευμένους μηχανισμούς και πόρους 

για ειδικά θέματα 
2 3 2 2 3 

8 

Συγκρότηση Αναπτυξιακού Οργανισμού ως αρωγού της τεχνικής υπηρεσίας 

ειδικότερα σε θέματα ωρίμανσης μελετών και έργων ειδικού χαρακτήρα (σε 

συνεργασία με γειτονικούς Δήμους) 

3 3 3 3 3 

9 
Εφαρμογή μηχανισμού και διαδικασιών προσδιορισμού στόχων και μέτρησης 

αποτελέσματος μέσα από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 
2 3 2 2 3 

10 
Ενίσχυση των προγραμματικών λειτουργιών των Νομικών Προσώπων ιδίως στον 

τομέα Κοινωνικής Πολιτικής 
1 2 3 1 2 

11 
Οργανωτική αναβάθμιση και βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Νομικών 

Προσώπων 
2 2 3 1 2 

Ένταση: 1 (χαμηλή)–3 (υψηλή) 

Δ. Ανατολικής Σάμου: Δ.ΑΣ, Δ. Δυτικής Σάμου: Δ.ΔΣ, Δ. Δυτικής Λέσβου: Δ.ΔΛ, Δ. Λήμνου: Δ.Λ, Δ. Ικαρίας:, Δ.Ι 

Πίνακας 4-3: Κρίσιμες ενέργειες βελτίωση διαχείρισης αναπτυξιακών παρεμβάσεων από 

τους μικρούς δήμους της ΠΒΑ στη νέα προγραμματική περίοδο  2021–2027 

 

α/α 
Κρίσιμες Ενέργειες  

Δήμοι 

Δ.ΑΕ Δ.Ψ Δ.Οι Δ.Φ 

1 Ενίσχυση Διαδικασιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 3 3 3 3 

2 
Βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και διακυβέρνησης ΟΧΕ μικρών νησιών. 

Στήριξη από ΕΥΔ μέσω Τεχνικής Βοήθειας 
3 3 3 3 

3 

Προσανατολισμός σε συγκεκριμένα έργα ή πολιτικές και ανάπτυξη στρατηγικών 

συνεργασιών με μεγαλύτερους Δήμους της ίδιας Π.Ε., τη Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, το ΚΑΠΕ, την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τη ΜΟΔ Α.Ε. κ.λπ. 

2 1 3 3 

4 Ωρίμανση μελετών από ίδιους πόρους 3 3 3 3 

5 Αξιοποίηση εργαλείου προγραμματικών συμβάσεων 3 3 3 3 

6 
Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με εξειδικευμένους μηχανισμούς και πόρους 

για ειδικά θέματα 
3 3 3 3 

7 Συμμετοχή σε δίκτυα μικρών νησιών ή άλλα δίκτυα τεχνικής υποστήριξης 3 3 3 3 

8 

Συγκρότηση Αναπτυξιακού Οργανισμού ως αρωγού της τεχνικής υπηρεσίας 

ειδικότερα σε θέματα ωρίμανσης μελετών και έργων ειδικού χαρακτήρα (σε 

συνεργασία με γειτονικούς Δήμους) 

3 3 3 3 

9 
Λειτουργία σε συνεργασία με τα εκάστοτε Επαρχεία των Π.Ε. για την υλοποίηση 

έργων στο πλαίσιο των ΟΧΕ Μικρών Νησιών 
1 1 2 3 

10 
Συνεργασίες με υφιστάμενες και νέες δομές Κοινωνικής Πολιτικής γειτονικών 

Δήμων 
3 3 3 3 

Ένταση: 1 (χαμηλή)–3 (υψηλή) 

Δ. Αγίου Ευστρατίου: Δ.ΑΕ, Δ. Ψαρών: Δ.Ψ, Δ. Οινουσσών: Δ.Οι, Δημ Φούρνων: Δ.Φ 
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4.3 Λοιποί φορείς 

4.3.1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι ένας κρίσιμος κόμβος στην διαδικασία και 

σχεδιασμού και διαχείρισης δεδομένου του θεσμικού ρόλου της, των διαθεσίμων 

εργαλείων και την διαχρονικής συμμετοχής της στο συγχρηματοδοτούμενο σύστημα 

παραγωγής έργων. Με βάση τα παραπάνω έχει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής εργαλείων, τεχνικών και διαδικασιών που είτε 

περιγράφονται στο ΣΔΕ είτε θα αναπτυχθούν από την ίδια. 

Επισημάνσεις και κρίσιμες ενέργειες  

 Οργανωτική μονάδα εντός της ΕΥΔ που θα έχει ρόλο στην υποστήριξη των 
Τελικών Δικαιούχων. Εναλλακτικά και αν αυτό δεν εφαρμοστεί στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για στήριξη 
δικαιούχων με εξωτερικό δυναμικό που όμως θα παρακολουθεί η Ειδική 
Υπηρεσία, 

 Έγκαιρη ενεργοποίηση μελετών ωρίμανσης με σχετική προκήρυξη, αλλά και 
με στοχευμένες προσκλήσεις έργων στρατηγικής σημασίας που θα περιέχουν 
υποέργο την μελέτη.  

 Υποστήριξη δικαιούχων μέσω των μηχανισμών της ΜΟΔ Α.Ε. και της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. ειδικότερα στους μικρούς Δήμους που θα υλοποιήσουν την πολιτική ΟΧΕ 

 Ενδυνάμωση της ΕΥΔ με προσωπικό στο πλαίσιο των οριζόντιων διαδικασιών 
της ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και με την χρήση από την ΕΥΔ της Τεχνικής Βοήθειας   

 Ανάπτυξη ενεργειών δημοσιότητας για υποστήριξη των δικαιούχων καθώς και 
δημιουργία περιφερειακών δικτύων για αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων 
όπως δημόσιες συμβάσεις και την βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες. 
Στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσε να εξετασθεί και το θέμα της ανάπτυξης help 
desk και άλλων εργαλείων 

 Αξιοποίηση των εργαλείων της προδημοσίευσης προσκλήσεων μέσα από τις 
υπάρχουσες πλατφόρμες όπως η e-pepba.gr 

 Συστηματική παρακολούθηση προγράμματος με μηχανισμό διοίκησης 
έργων/δράσεων και σχετική διαδικασία από τα κάτω παρακολούθηση των 
δικαιούχων, 

 Περεταίρω αξιοποίηση εφαρμογών MS Project, 

 Προώθηση της χρήσης και αξιοποίηση της πλατφόρμας διαβούλευσης. 

4.3.2 Δομές Υγείας–Νοσοκομεία & 2η Υγειονομική Περιφέρεια  

Επισημάνσεις και κρίσιμες ενέργειες  

 Εξειδίκευση Εθνικού Σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, 

 Επιλογή κυρίαρχων έργων και ανάπτυξη στρατηγικών επιλογών με 
Περιφέρεια και άλλον κεντρικό φορέα για σύνταξη μελετών ωρίμανσης, 

https://www.e-pepba.gr/
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 Ανάπτυξη δικτύου με υπερκείμενους φορείς για γρηγορότερη ανταπόκριση 
σε ζητήματα κυρίως λειτουργικότητας των έργων και ορθολογικού 
καταμερισμού έργου δεδομένου ότι και τα Νοσοκομεία δύνανται να 
υλοποιήσουν πράξεις κυρίως προμηθειών. 

4.3.3 Φορείς Επιχειρηματικότητας–Ε.Φ.Δ.–Επιμελητήρια  

Επισημάνσεις και κρίσιμες ενέργειες  

 Ενεργός ρόλος στην Δημοσιότητα–Ενημέρωση, 

 Επιτάχυνση ανταπόκρισης σε προτάσεις, 

 Δημιουργία τοπικών γραφείων υποδοχής επενδύσεων και ομάδων 
υποστήριξης επενδυτικού έργου, 

 Ενεργότερη εμπλοκή των Επιμελητηρίων στα θέματα αναπτυξιακού 
σχεδιασμού, τόσο στην αρχική φάση της διαμόρφωσης 
πολιτικής/στρατηγικής, όσο και κατά τον σχεδιασμό και δημοσιοποίηση 
προσκλήσεων. 
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Παράρτημα 

Π.Ι Σχέδιο ΟΕΥ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Το Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου προβλέπει τη σύσταση επτά (7) Γενικών Διευθύνσεων, τριάντα (30) 

Διευθύνσεων και έξι (6) αυτοτελών διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων και 

υπηρεσιών καθώς και γραφείων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών. Ειδικότερα 

στο σχέδιο του ΟΕΥ προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία και Υπηρεσίες  

1. Γραφείο Περιφερειάρχη, 

2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών, 

3. Νομική Υπηρεσία, 

4. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, 

5. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, 

6. Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων 
Αναγκών  (ΠΑΜ–ΠΣΕΑ), 

7. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, 

8. Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας 

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 

Υποδομών 

1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια), 

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια), 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (αρμοδιότητα 
στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου), 

4. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (αρμοδιότητα 
στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας), 

5. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου (αρμοδιότητα Π.Ε. 
Χίου). 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  

1. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια), 

2. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του πολίτη (αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια), 

3. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
(αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια), 

4. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου 
(αρμοδιότητα στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας), 

5. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χίου 
(αρμοδιότητα στην Π.Ε. Χίου). 
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Γενική Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου  

1. Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Λέσβου - Λήμνου 

2. Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Χίου 

3. Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Σάμου - Ικαρίας 

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας -Κτηνιατρικής - 

Αλιείας 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια), 

2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια), 

3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Αλιείας Περιφερειακής 
Ενότητας Σάμου (αρμοδιότητα στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας), 

4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Αλιείας Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου (αρμοδιότητα στην Π.Ε. Χίου). 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  

1. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (αρμοδιότητα σε όλη 
την Περιφέρεια και στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου), 

2. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου (αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια και στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου), 

3. Διεύθυνση Τουρισμού (αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια),  

4. Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια) 

5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (αρμοδιότητα στις Π.Ε. 
Σάμου και Ικαρίας), 

6. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χίου (αρμοδιότητα Π.Ε. Χίου). 

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  

1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
(αρμοδιότητα στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου), 

2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου 
(αρμοδιότητα στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας), 

3. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου 
(αρμοδιότητα στην Π.Ε. Χίου). 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας  

1. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια), 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια), 

3. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής 
Ενότητας Σάμου (αρμοδιότητα στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας), 

4. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου (αρμοδιότητα στην Π.Ε. Χίου). 

Το σχέδιο του ΟΕΥ της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 

τις 19.03.2021. 
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Π.ΙΙ Πρότυπο Οργάνωσης, Στελέχωσης και Λειτουργίας 

Περιφερειών Μεσαίας Έκτασης (Τύπου 3) της ΕΕΤΑΑ 

Α.Ε. 

Το προτεινόμενο από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. οργανόγραμμα των Περιφερειών Τύπου 3  

(Διάγραμμα Π-1), αποτελείται από επτά (7) Αυτοτελή Γραφεία (Αυτοτελές Γραφείο 

Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Μονοπρόσωπων 

Οργάνων, Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας, Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού 

Ελέγχου, Αυτοτελές Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, 

Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, Αυτοτελές 

Γραφείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) και ένα 

Αυτοτελές Τμήμα (Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού). 

Στο προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα οι Διευθύνσεις φτάνουν τις δέκα (10) και είναι 

οι εξής: 

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας  

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος- Χωροταξίας, Τεχνικών Έργων και 

Μεταφορών - Επικοινωνιών 

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

5. Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών Παρατηρητηρίων 

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

7. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

1. Γενική Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα και Ανάπτυξης 

8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας 

9. Διεύθυνση Κτηνιατρικής 

10. Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία στελέχωσης και εύρους εποπτείας προκύπτει ένα μικρότερο 

οργανωτικό σχήμα (10 Διευθύνσεις έναντι 14 στην υφιστάμενη δομή), με μείωση των 

διευθύνσεων στις Περιφερειακές Ενότητες (πλην εξαιρέσεων), δεδομένης της νέας 

πραγματικότητας που διαμορφώνει στο νέο επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των 

ΟΤΑ η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του 

Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος.  

Διευκρινίζεται ότι οι χωρικές αρμοδιότητες θα εξακολουθούν να υλοποιούνται, αλλά 

σε επίπεδο τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

νησιωτικότητας. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση, συστήνεται στο νέο 

οργανωτικό σχήμα Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, στο οποίο λειτουργούν 

Περιφερειακά Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών με αντικείμενο την τοπική 

εξυπηρέτηση των πολιτών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών του συνόλου των 
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μονάδων της Περιφέρειας που εξυπηρετούνται μέσω του Διαδικτυακού 

Πληροφοριακού Συστήματος των ΟΤΑ και των λοιπών διαδικτυακών εφαρμογών που 

διαθέτει η Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με τις ομαδοποιήσεις των θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων, στο 

πρότυπο οργανόγραμμα ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό η κατηγοριοποίηση των 

αρμοδιοτήτων με την λογική των Λειτουργικών Περιοχών Λειτουργικών Τομέων και 

με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η εξάλειψη των συναρμοδιοτήτων και των 

αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ οργανικών μονάδων. 

Εν όψη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέου ΟΕΥ της Περιφέρειας αλλά και στη 

συνέχεια στην εφαρμογή των αποφάσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναγκαίες 

προσαρμογές για την βελτίωση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας των 

υπηρεσιών της που κατά κύριο λόγο συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ. 
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Π.ΙΙΙ  Αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα και Διαχείρισης 

Πράξεων με δυνατότητα παραχώρησης στις 

Αναπτυξιακές Εταιρείες και Οργανισμούς 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, με γνώμονα τις πρακτικές της περασμένης 

περιόδου κρίνεται σκόπιμη η αντίστοιχη παραχώρηση αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσων 

Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) στις Αναπτυξιακές Εταιρείες και Οργανισμούς που 

αφορούν τα «εργαλεία» Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) - Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ). 

Αρμοδιότητες Διαχείρισης: 

o Εξειδίκευση Πράξεων Δράσεων, 

o Παροχή των απαραίτητων στοιχείων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) 
για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος,  

o Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των πράξεων δράσεων που 
διαχειρίζονται (χρηματοοικονομική πρόοδος, δείκτες, ορόσημα και στόχοι 
πλαισίου επίδοσης), λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση 
των ετήσιων δεσμεύσεων και εισήγηση στην ΕΥΔ προτάσεων αναθεώρησής 
του, 

o Συλλογής στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης 
για τις πράξεις που διαχειρίζονται. Συνεργασία με την ΕΥΔ και την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος 
παρακολούθησης των δεικτών, 

o Υποστήριξη της ΕΥΔ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της 
διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν (για 
πράξεις που διαχειρίζονται), 

o Σύνταξη των απαραίτητων αναφορών προς την ΕΥΔ για την υποβολή των 
ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας 
εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Προγράμματος κ.λπ., 

o Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και παροχή των ζητούμενων πληροφορίων, 

o Εξειδίκευση εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση 
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ 
του ΕΠ και την ΕΑΣ, 

o Συνεργασία με την ΕΥΔ του ΕΠ για τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και 
κριτηρίων επιλογής των πράξεων που διαχειρίζονται, προκειμένου να 
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, 

o Οργάνωση και παρακολούθηση ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας 
για τις πράξεις δράσεις που διαχειρίζονται με στόχο την ευρύτερη διάδοση 
πληροφοριών προς τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους ωφελούμενους για 
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τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες για το ρόλο 
και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων. 

o Προετοιμασία και υποβολή για σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ και έγκριση των 
σχεδίων προσκλήσεων των Πράξεων που διαχειρίζονται και των σχετικών 
οδηγών εφαρμογής (εφόσον απαιτείται), για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στην περίπτωση δημοσίων έργων προτάσεων από τις 
ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης 
(στην περίπτωση ιδιωτικών επενδύσεων), 

o Αξιολόγηση αιτήσεων προτάσεων που υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, 
και στην περίπτωση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη 
μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ. 

o Εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος την έκδοση της 
απόφασης Ένταξης των Πράξεων στο ΕΠ,  

o Παρακολούθηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και 
των δικαιούχων, εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 

o Εισήγηση τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης χρηματοδότησης 
πράξεων ή ανάκλησης στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος, 

o Εισήγηση της έκδοσης της βεβαιώσεων και αποφάσεων ολοκλήρωσης 
πράξεων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος, 

o Διενέργεια ελέγχων νομιμότητας διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών 
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών. 

o Διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών από τους 
Δικαιούχους, 

o Αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή στους 
δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης. 

o Τήρηση αρχείων στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες 
επαληθεύσεις, 

o Παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους 
Δικαιούχους, 

o Διασφάλιση της συλλογής και έγκαιρης καταχώρισης στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, 
των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις αρμοδιότητες διαχείρισης, 

o Τήρησης αρχείων, αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων τους, ηλεκτρονικά στο 
ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ). 
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Αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα: 

o Εσωτερική κατανομή των ανατεθέντων αρμοδιοτήτων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, 
ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, 
επαληθεύσεων και πληρωμών, 

o Ορισμός στελεχών που θα συνεπικουρούν την ΕΥΔ για την αξιολόγηση των 
κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος 
Φορέας, 

o Κοινοποίηση στην ΕΥΔ του ΕΠ, του προγράμματος ενεργειών και των 
περιοδικών αναφορών προόδου και διαμόρφωση τεκμηριωμένων 
προτάσεων διορθωτικών ή και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ, 

o Εξειδίκευση του γενικού εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με το περιεχόμενο της 
κάθε Πρόσκλησης (μέτρο ενίσχυσης) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ 
του ΕΠ και της ΕΑΣ. Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης των 
χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’όλο το διάστημα υλοποίησης των πράξεων, 

o Συστηματική ενημέρωση του ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου 
εκτέλεσης των Πράξεων που διαχειρίζονται, 

o Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που 
προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, 

o Συμμετοχή σε ομάδες της ΕΥΔ για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή 
καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, 

o Υλοποίηση απαραίτητων ενεργειών για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

o Συνεργασία κατά τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΕΥΔ του 
ΕΠ και παροχή των αναγκαίων στοιχείων προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η 
κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί, 

o Συνεργασία κατά τους επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών,  

o Ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή και προληπτικών μέτρων, 

o Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν 
στην αξιολόγηση Πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και 
οι εξωτερικοί αξιολογητές ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις 
δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης 
συμφερόντων. 
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