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 Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 
θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Ε.Π. από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

 Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και με σχετικές Υ.Α και 
εγκυκλίους που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. παρέχονται οι σχετικές 
κατευθύνσεις. 

Η εισαγωγή μόνιμων και εσωτερικώνδιαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ καθιστά αναγκαία
τη σύνταξη του Επιχειρησιακού.

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των
δράσεων των Ο.Τ.Α. να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις,
με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.



 Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι: 

1. Η αποφυγή μακροσκελών κειμένων. 

Μικρότερη έκταση στην ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και μεγάλη έμφαση στο σκέλος του 
προγραμματισμού.

2. Έμφαση στον προσδιορισμό των κρίσιμων 
ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώνει τις 
προσπάθειες του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τοπικά προβήματα, τις εθνικές και περιφερειακές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους συνολικά 
διατιθέμενους οικονομικούς πόρους και τις 
δυνατότητές του, ως οργανισμού.

3. Στρατηγικό Σχέδιο και κατάρτιση Σχεδίων Δράσης 

Η Α Φάση θα περιλαμβάνει κατάλληλα 
διαμορφωμένο Ερωτηματολόγιο το οποίο θα 

καλύπτει τους παραπάνω άξονες. 

Για να μπορέσει το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να 
αποτελέσει βασικό εργαλείο 

προγραμματισμού απαιτείται να 
είναι στοχευμένο, συνοπτικό και 

κωδικοποιημένο. 



ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης

 Προστασία και αναβάθμιση 
του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος της περιοχής 
και διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής

 Βελτίωση της κοινωνικό –
οικονομικής ευημερίας των 
κατοίκων

 Βελτίωση της τοπικής 
οικονομίας και απασχόλησης 

Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Ανάπτυξη των συνεργασιών 
του Δήμου και κατάρτιση 

στρατηγικού σχεδίου Βελτίωση της παραγωγικής 
ικανότητας ων υπηρεσιών, 
της ανάπτυξης του 
υφιστάμενου προσωπικού, 
της προμήθειας εξοπλισμού 
και της εξασφάλισης γης και 
κτιριακών εγκατάστασεων

 Βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου και 
της ορθολογικότερης 
οικονομικής διαχείρισης

 Να επισημαίνεται η 
συμβολή των τοπικών 
κοινωνικών και 
οικονομικών φορέων

 Οι γειτονικοί όμοροι 
Δήμοι

 Οι λοιποί φορείς του 
διοικητικού συστήματος 
της χώρας (κεντρικοί 
φορείς και Περιφέρεια)
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
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 Αποτύπωση Οράματος και Στρατηγικής σε 4ετές πλάνο και 
ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίες του Δήμου και των 
νομικών του προσώπων. 
 προϋποθέτει μια διαρκή ενασχόληση των αιρετών οργάνων, των 

προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης

 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων
 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης (αξιοποίηση στοιχείων εσόδων / 

δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 







Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει καθολική 
ανάλυση όλων των θεμάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. 

Εστιάζει και επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισμένων προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα 
διοίκησης του Δήμου.

Επομένως, σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η εξαντλητική συγκέντρωση πληροφοριών για την υφιστάμενη 
κατάσταση, αλλά ο τεκμηριωμένος προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

• Παρουσίαση του τρόπου που 
καταρτίστηκε το Ε.Π. και του 
τρόπου συμμετοχής των 
υπηρεσιών και των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου και των 
υπόλοιπων οργάνων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

• Αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης (περιγραφή  της 
γενικής εικόνας του Δήμου ως 
Οργανισμού και καταγραφή 
θεματικών ενοτήτων)

• Καθορισμός της Στρατηγικής 
του Δήμου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός, Οικονομικός 

Προγ/σμός και Δείκτες 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

• Σχέδια Δράσης και 4ετής 
προγραμματισμός δράσεων

• Οικονομικός Προγ/σμός

• Δείκτες Παρακολούθησης και 
αξιολόγησης 
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Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
αποστολή 

ερωτηματολογίου σε 
υπηρεσιακούς και 
τοπικούς φορείς

Αποστολή απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου

Αξιολόγηση και αποτύπωση 
των ποιοτικών/ πποσοτικών 

δεδομένων του 
ερωτηματολογίου 

Β΄ ΦΑΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνεργασία του Τμήματος 
Προγραμματισμού  με τις 

λοιπές υπηρεσίες του 
Δήμου καθώς και τα 

συμβούλια των δημοτικών 
ή τοπικών κοινοτήτων

Έγκριση Στατηγικού 
Σχεδίου και κατάρτιση 

Σχεδίων Δράσης 

Ολοκλήρωση Σχεδίου και 
τελικές ενέργειες

2022



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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22733-53522
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