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Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ΄ του νέου Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση
εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω
των 10.000 κατοίκων.

Πλαίσιο
Κατάρτισης

Επιχειρησιακού
Προγράμματος

“
”

Με την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13.04.2007 καθορίστηκε η
δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ και με
το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) εισήχθησαν επιπρόσθετα, νέα
βήματα στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.

“

”
Με τον πρόσφατο Νόμο 4455/2018 (133/τ.Α’/19-7-2018) 4555/2018
“Κλεισθένης Ι”, και συγκεκριμένα με το άρθρο 175, ορίζεται ότι για το
μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων, εκπονείται Τετραετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης.

“

”Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος
προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως
προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και
έγκριση αυτού.

“
”



3

Kupat Tahu Presentation

Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του 
θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού, η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο.

Σκοπός και χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Συνιστά ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα τοπικής και 

οργανωτικής – λειτουργικής 
ανάπτυξης.

Εμπεριέχει ένα συνεκτικό 
σύνολο αξόνων προτεραιότητας 
για δράσεις τοπικής ανάπτυξης 
και αποσκοπεί στην υλοποίηση 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού 

του ΟΤΑ.

Καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και 
οι προτεραιότητες της τοπικής 

ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των 
Διευθύνσεων του ΟΤΑ και των Νομικών 

Προσώπων του, και παράλληλα 
εξειδικεύονται οι δράσεις της 

τετραετίας για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.
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Με βάση το ΦΕΚ 2970/4-11-2014, καθορίστηκε το περιεχόμενο και η δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
ΟΤΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια

Διάρθρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Στρατηγικό Σχέδιο

• Περιγραφή & αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης

• Καθορισμός της 
Στρατηγικής του Δήμου 

Επιχειρησιακό Σχέδιο

•Τετραετής προγραμματισμός 
των δράσεων 

•Οικονομικός προγραμματισμός
•Δείκτες παρακολούθησης του 

προγράμματος
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Αναπτυξιακή φυσιογνωμία  της περιοχής

 Αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Βόρειας 

Κυνουρίας που εντοπίζεται κυρίως στην παραλιακή ζώνη του 

Δήμου.

 Πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.

 Αξιόλογους φυσικούς πόρους, τόσο ορεινούς όσο και παράλιους, 

δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα αξιοθέατων.

 Παραδοσιακά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

 Ύπαρξη θεματικών Στρατηγικών Μελετών που συμβάλουν στον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό δράσεων και πολιτικών (ΓΠΣ, ΣΜΠΕ,  

ΣΔΑΕΚ).Kue Pukis & Cingcaw Kapucino

Product Design
535
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Kupat Tahu Presentation

Με δεδομένο ότι τα έσοδα και οι επιχορηγήσεις των Δήμων είναι περιορισμένα, οι τοπικές διοικήσεις καλούνται να 
αναζητήσουν και να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις απαραίτητες 
αναπτυξιακές δράσεις.

Ευκαιρίες & δυνατότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εθνικοί Πόροι 
(Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», Πράσινο  
Ταμείο, ΗΛΕΚΤΡΑ κ.α.)

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΠΕΠ 
Πελοποννήσου & 
Τομεακά Προγράμματα)

ΕΣΠΑ Προγραμματικής 
Περιόδου 2021– 2027

Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 
Πελοποννήσου 2021 – 2025

Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας

Λοιπά ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (Horizon 
2020, EaSI, Urbact, TEΒΑ 
κ.α.)
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Από την αξιολόγηση του εσωτερικού  και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου προέκυψαν τα εξής κρίσιμα ζητήματα.

Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης

Κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής ανάπτυξης Κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης

 Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτικών φορέων σε θέματα 

περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής

 Υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας

 Ανάπτυξη βασικών υποδομών προσπελασιμότητας

 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

 Αναβάθμιση αθλητικών, λιμενικών υποδομών

 Διασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο κέντρο των 

Δημοτικών Ενοτήτων.

 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου

 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών – Ψηφιακή διακυβέρνηση

 Ολοκληρωμένη τοπική και τουριστική ανάπτυξη 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών

 Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών.

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

 Ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών

 Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των Δ/νσεων

 Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των Υπηρεσιών με τις λοιπές 

Κεντρικές και Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

 Βελτίωση ιχνηλασιμότητας αρχείου Υπηρεσίας

 Ψηφιοποίηση αρχείου των Δ/νσεων

 Βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών

 Υψηλότερος βαθμός ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε.

 Απόκτηση συστήματος αξιολόγησης και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.

 Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων
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«Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου»
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Το αναπτυξιακό του όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι Ανάδειξη του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε:

Αναπτυξιακό όραμα του Δήμου

Δήμο κοινωνό και συμμέτοχο σε 
θέματα ανάπτυξης και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής, 
της δημόσιας υγείας, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, του 
τουρισμού, του αθλητισμού και 

του πολιτισμού

Δήμο που θα 
αναγνωρίζει και θα 

αξιοποιεί τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, όντας 
μια αποτελεσματική, 
ευέλικτη και βιώσιμη 

οργανωτική δομή

Δήμο που θα σχεδιάζει, 
υλοποιεί και λειτουργεί 

στο πλαίσιο στοχευμένων
πολιτικών και 

ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων

Δήμο που θα προάγει, 
προωθεί, ενισχύει κι 

επιδιώκει τη συνεργασία 
με άλλους φορείς της 

περιοχής για την αειφόρο 
ανάπτυξη
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Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση πάνω από την οποία σχεδιάζονται και καθορίζονται τα Μέτρα 
και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, είναι οι εξής:

Οι Άξονες του Προγράμματος

Άξονας Προτεραιότητας 2

Βελτίωση των Υποδομών και 
Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική, 
την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δια 
Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό & τον 
Αθλητισμό

Άξονας Προτεραιότητας 4

Βελτίωση της Διοικητικής και 
Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου

Άξονας Προτεραιότητας 1

Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, 
και προστασία του Φυσικού και 

Δομημένου Περιβάλλοντος

Άξονας Προτεραιότητας 3

Ενίσχυση της Απασχόλησης και 
της Τοπικής Επιχειρηματικότητας
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Γενικοί Στόχοι Μέτρα Ειδικοί στόχοι

ΓΣ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 

και διασφάλισης της ελεύθερης/ 

απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός 

του οικιστικού ιστού

Μ1.1: Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Πολιτών και

αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου.

ΕΣ1.1.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους

χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης κι αναψυχής

ΕΣ1.1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των

συγκοινωνιακών υποδομών

Μ1.2: Αναβάθμιση Αστικού Χώρου και Ενίσχυση Υποδομών

Στάθμευσης.

ΕΣ1.1.3: Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας και ολοκλήρωση του γενικού πολεοδομικού

σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΓΣ2: Βελτίωση του δομημένου 

περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και 

εξυπηρέτησης των κατοίκων και των 

επισκεπτών

Μ1.3: Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος.

ΕΣ2.1.1: Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού

αποθέματος και διατήρηση των οικισμών παραδοσιακού

χαρακτήρα

Μ1.4: Διασφάλιση Ελεύθερων Χώρων και Χώρων Πρασίνου
ΕΣ2.1.2: Αύξηση και διασφάλιση του αστικού και περιαστικού

πρασίνου και των ελεύθερων χώρων

ΓΣ3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

και διασφάλιση της επάρκειας των 

περιβαλλοντικών πόρων

Μ1.5: Προστασία και Αναβάθμιση Φυσικού Περιβάλλοντος, 

Ενίσχυση Υποδομών Μείωσης της Ρύπανσης.

ΕΣ3.1.1: Μείωση της ρύπανσης

ΕΣ3.1.2: Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού

περιβάλλοντος, του παραλιακού μετώπου και των λοιπών

φυσικών πόρων

ΕΣ3.1.3: Προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών

συστημάτων

ΕΣ3.1.4: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας

ΕΣ3.1.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της

ανθεκτικότητας στις καταστροφές

ΕΣ3.1.6: Προώθηση της ανακύκλωσης και της μετάβασης

στην κυκλική οικονομία

Μ1.6: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 

Διαχείρισης Αποβλήτων/ Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου.

ΕΣ3.1.7: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης

υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και δικτύων

αποχέτευσης

ΕΣ3.1.8: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της

βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας από

ακραία φαινόμενα

ΕΣ3.1.9: Διαχείριση υδάτινων πόρων

Α.Π.1: Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, και προστασία του Φυσικού και 
Δομημένου Περιβάλλοντος
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Γενικοί Στόχοι Μέτρα Ειδικοί στόχοι

ΓΣ4: Προστασία της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολή/ 

προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας 

της πόλης

Μ2.1: Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς.

ΕΣ4.1.1: Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των

πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του Δήμου ως

διεθνή τουριστικού προοσρισμού (Branding strategy)

ΕΣ4.1.2: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της

εμβέλειας των τοπικών συλλογικών φορέων

ΓΣ5: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής 

και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, 

πολιτισμού και αθλητισμού

Μ2.2: Υγεία, κοινωνική Πρόνοια, Μέριμνα  και 

Φροντίδα.

ΕΣ5.1.1: Βελτίωση των υποδομών δημόσιας υγείας

και κοινωνικής πρόνοιας

ΕΣ5.1.2: Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης

πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας

και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

ΕΣ5.1.3: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των

ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού,

συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων

κοινοτήτων

Μ2.3: Ενίσχυση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών, 

Αθλητικών και Πολιτισμικών Υποδομών και 

Υπηρεσιών.

ΕΣ5.1.4: Βελτίωση και αναβάθμιση των

εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών

ΕΣ5.1.5: Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού

ΕΣ5.1.6: Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές

υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου

μάθησης

Α.Π.2: Βελτίωση των Υποδομών και Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική, την 
Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό



13

Kupat Tahu Presentation

Γενικοί Στόχοι Μέτρα Ειδικοί στόχοι

ΓΣ6: Ενίσχυση της απασχόλησης, της 

κοινωνικής συνοχής και της ισότητας 

των ευκαιριών

Μ3.1: Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης.

ΕΣ6.1.1: Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

ΕΣ6.1.2 :Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων

των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των

μακροχρόνια ανέργων, των ΑΜΕΑ και των οικονομικά μη

ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης.

ΓΣ7: Ενίσχυση του παραγωγικού 

ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας

Μ3.2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας.

ΕΣ7.1.1: Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης

επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΕΣ7.1.2: Ενίσχυση της τοπικής

επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της

ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της

αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου.

ΕΣ7.1.3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη

βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

ΕΣ7.1.4: Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε

συνεργασία με ερευνητικά και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά

Ιδρύματα.

ΕΣ7.1.5: Προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα.

ΕΣ7.1.6: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και

άλλων φορέων υποστήριξης της παραγωγικής και οικονομικής

δραστηριότητας.

ΕΣ7.1.7: Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας (K.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Α.Π.3: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας
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Γενικοί Στόχοι Μέτρα Ειδικοί στόχοι

ΓΣ8: Βελτίωση της εσωτερικής 

λειτουργίας του Δήμου και της 

ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών

Μ4.1: Εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας και των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

ΕΣ8.1.1: Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων

υπηρεσιών μέσω της προώθησης τυποποίησης

διαδικασιών

ΕΣ8.1.2: Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης

ΕΣ8.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων

διοίκησης

ΓΣ9: Βελτίωση της οργανωτικής και 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου και 

ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους 

φορείς

Μ4.2: Ανάπτυξη Σχέσεων και Συνεργασιών.

ΕΣ9.1.1: Προώθηση των συνεργασιών με άλλους

φορείς και της συμμετοχής σε δίκτυα τοπικής και

υπερτοπικής σημασίας

ΕΣ9.1.2: Ενσωμάτωση διαδικασιών και προτύπων

για την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων και

προγραμμάτων

ΓΣ10: Βελτίωση της εσωτερικής 

λειτουργίας του Δήμου

Μ4.3: Αναβάθμιση της Υλικοτεχνικής Υποδομής –

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΕΣ10.1.1: Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής

υποδομής

ΕΣ10.1.2: Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

ΓΣ11: Βελτίωση/ ενίσχυση της 

οικονομικής επάρκειας και αποδοτικής 

λειτουργίας του Δήμου και των 

επιχειρήσεών του

Μ4.4: Οικονομική Διαχείριση

ΕΣ11.1.1: Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και ανάπτυξη

νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων/ αξιοποίηση

της ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Α.Π.4: Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου



Ευχαριστούμε!!!


