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Οργανισμοί Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  

Τα νομικά πρόζωπα 

δημοζίοσ δικαίοσ ποσ 

ηο καθένα έτει ζσζηαθεί 

ζε ζσγκεκριμένη 

εδαθική περιθέρεια ηης 

Ελλάδας και έτει ως 

ζκοπό ηη διοίκηζη ηων 

ηοπικών ζηηημάηων 

ονομάζονηαι ΟΤΑ 

       

      Οι βαζικέρ απσέρ ζςγκπόηηζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν 

Ο.Σ.Α. ηίθενηαι από ηο ύνηαγμα, ζύμθυνα με ηο 

οποίο: 

         Οη Ο.Τ.Α. είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ• κάιηζηα ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ Ο.Τ.Α. θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζπληξέρεη ππέξ ησλ 

πξψησλ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο. Δπίζεο ε θεληξηθή δηνίθεζε 

κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο Ο.Τ.Α. θαη δηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο 

          Οη Ο.Τ.Α. ραίξνπλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη   

νη αξρέο ηνπο εθιέγνληαη κε θαζνιηθή κπζηηθή ςεθνθνξία 

          Η επνπηεία ηνπ θξάηνπο ζηνπο Ο.Τ.Α. πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ θαη 

πξάμεψλ ηνπο  

          Δπίζεο ην θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν ηα ιακβάλεη φια εθείλα 

ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο ησλ Ο.Τ.Α., θαζψο θαη λα ηνπο εληζρχεη νηθνλνκηθά 

φηαλ ηνπο κεηαβηβάδεη δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο 
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Διαπκή πεπικοπή θεζμοθεηημένυν πόπυν 

και ςποσπημαηοδόηηζη, ζε ζσέζη με ηιρ 

απμοδιόηηηερ πος έσοςν μεηαθεπθεί ζηοςρ 

Δήμοςρ.  

Ένηαζη ηυν κοινυνικών πποβλημάηυν, πος 

ςποσπεώνει να αναλαμβάνονηαι δπάζειρ και 

ππυηοβοςλίερ συπίρ επαπκή οικονομική 

ζηήπιξη.  

Έλλειτη πποζυπικού, πος οδηγεί ζε 

ςποβάθμιζη ηυν δημοηικών ςπηπεζιών  

θεζμικό πλαίζιο πος δςζσεπάνει ανηί να 

διεςκολύνει ηη λειηοςπγία ηυν ΟΣΑ.  

 

ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΗΜΩΝ 

Οργανισμοί 

Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.)  
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ΣΟ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ ΣΑ ΗΜΕΡΘΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
 
 

    Οργανισμοί 

Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.)  

1. Γηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο 

ησλ Ο.Τ.Α. 

2. Γηακφξθσζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηνπο Ο.Τ.Α., κε ζπκκεηνρή ζηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ΔΣΠΑ  

3. Σπληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε: Δπθαηξία γηα 

ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο 

4. Νένη ξφινη θη αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

 

 



Εηαιπικό ύμθυνο για ηο 
Πλαίζιο Ανάπηςξηρ - ΕΠΑ 2014-2020 

    Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020 
απνβιέπεη: 

   «ζηην αναγέννηζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ με 
ανάηαξη και αναβάθμιζη ηος παπαγωγικού και 
κοινωνικού ιζηού ηηρ σώπαρ και ηη δημιοςπγία και 
διαηήπηζη βιώζιμων θέζεων απαζσόληζηρ, 
έσονηαρ ωρ αισμή ηην εξωζηπεθή, καινοηόμο και 
ανηαγωνιζηική επισειπημαηικόηηηα και γνώμονα 
ηην ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ και ηηρ 
απσέρ ηηρ αειθόπος ανάπηςξηρ». 



      

     Οι δράσεις/έργα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
αυξημένες οικονομικές ροές κατά τα πρώτα χρόνια 
υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ είναι κατά κύριο λόγο 
δράσεις που ήταν ενταγμένες στην προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, των οποίων καθυστέρησε η 

     υλοποίηση λόγω των συνεπειών της κρίσης. Οι 
δράσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της 
νέας περιόδου, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι 
εναρμονίζονται με τις κοινοτικές και εθνικές 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
επιτρέπεται η ένταξη ενός έργου/δράσης και μετά την 
έναρξη υλοποίησής του καθώς και τις προϋποθέσεις 
του «phasing» (για όποια από αυτά έχουν δαπάνες και 
προ του 2014).  

Εηαιπικό ύμθυνο για ηο 
Πλαίζιο Ανάπηςξηρ - ΕΠΑ 2014-2020 



   Υςειή πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί επίζεο ζηελ 

πινπνίεζε θαηά ηα πξψηα έηε θαη 

    φζσλ λέσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ζπλδπάδνπλ 

εηνηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ζηφρεπζε ζηηο 

   ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ 

ππνδείγκαηνο ηνπ ΔΣΠΑ φπσο: 

Εηαιπικό ύμθυνο για ηο 
Πλαίζιο Ανάπηςξηρ - ΕΠΑ 2014-2020 



Έξγα/Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαγσληζηηθή, θαηλνηφκν θαη 
εμσζηξεθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (π.ρ. ελίζρπζε ζηνρεπκέλσλ 
θαηεγνξηψλ ΜΜΔ, δίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ πξνηεξαηφηεηα ζε 
επελδπηηθέο επηινγέο πνπ είλαη απφξξνηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

     ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (RIS3), δξάζεσλ έξεπλαο 
ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, θιπ) 

Έξγα/Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο θαη δηαξζξσηηθέο 
αιιαγέο, νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

Έξγα ΤΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα επξπδσληθέο 
ππνδνκέο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο. Έξγα πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηερλνινγίεο 

     πιεξνθνξηθήο, πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 
ρψξαο (πρ. θηεκαηνιφγην), κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Γεκφζηνπ Τνκέα θαη εθζπγρξνλίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Εηαιπικό ύμθυνο για ηο 
Πλαίζιο Ανάπηςξηρ - ΕΠΑ 2014-2020 



Έξγα/δξάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. βηνινγηθνί 
θαζαξηζκνί/πδξεχζεηο/απνρεηεχζεηο/δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ). 

Έξγα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ 
πξνηεξαηνηήησλ ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ. 

Έξγα εμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, φπσο ην «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», κείσζεο 
εθπνκπψλ ξχπσλ / αλάπηπμεο θαζαξψλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

Έξγα/δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο, θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη θηψρεηαο. 

Εηαιπικό ύμθυνο για ηο 
Πλαίζιο Ανάπηςξηρ - ΕΠΑ 2014-2020 



5η ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΘΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΘΟΣΗΣΑ 

     Βεληίωζη ηηρ θεζμικήρ επάπκειαρ και ηηρ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ και ηηρ 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

     Η κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, απνηειεί πξνυπφζεζε, αιιά θαη 

     θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ ηεο εκβιεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

     απνδνηηθή πινπνίεζε ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020. 



Βεληίωζη ηηρ θεζμικήρ επάπκειαρ και ηηρ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ και 

ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

     Η χρηματοδοτική προτεραιότητα δίνει έμφαση σε δύο στρατηγικούς 
άξονες παρέμβασης: 

Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας της κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω του εκσυγχρονισμού τους, 
σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισμού 
του κράτους, με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
και των επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς. 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, 
μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού, της 
ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της ενίσχυσης 
του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθμων 
στελεχών καθώς και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των 
υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των 
διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών των μεταρρυθμίσεων. 



Δθνική ηπαηηγική Έξςπνηρ Δξειδίκεςζηρ 

    Σηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, 
ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
ππνζηήξημε εθείλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ, θαηλνηνκηθψλ 
θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο η 
Ελλάδα μποπεί να δημιοςπγήζει νέα ή και να 
αναβαθμίζει ςπάπσονηα ανηαγυνιζηικά 
πλεονεκηήμαηα, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ 
δπλακηθφ γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε έληαζεο 
γλψζεο. 



ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΣΟΥΟΘ 2014 - 2020 

ΘΣ1: Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της    
Καινοτομίας 

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της 
ποιότητάς τους 

ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 

Υδατοκαλλιέργειας 

ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 



ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΣΟΥΟΘ 2014 - 2020 

ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης των κινδύνων 

ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 
εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων 

ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση 



ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΣΟΥΟΘ 2014 - 2020 

ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των 
φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

      H Μείσζε ηεο δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε 
θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε απινχζηεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 
λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο 
επηρεηξήζεηο 

      Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεζκηθήο 
ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 
πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

      Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 
Γεκνζίνπ Τνκέα 

      Υπνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη       
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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H θςζιογνυμία ηηρ ΕΕΣΑΑ 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. παξέρεη 

επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη σε φορείς της 

Αυτοδιοίκησης  

καθώς και σε φορείς του 

Δημοσίου και του  

Κοινωνικού τομέα. Επιπλέον 

συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό 

Δικτύων και Συνεργασιών 

http://www.eetaa.gr/index.html


Γραφεία Αθήνας  

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα 

Τηλέφωνν : 213 – 1320600, FAX : 213-1320666 

Email: info@eetaa.gr  

Web-site: www.eetaa.gr  

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας 
Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος, 54626 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο : 2310-544714, FAX : 2310-544731 

Email: thesaloniki@eetaa1.gr  

Web-site: www.eetaa.gr 

Γραφείο Θεσσαλίας 
Αλ. Παπαναστασίου 33, 41222 Λάρισα 

Τηλέφωνο : 2410-579220, 579221, 579620  

FAX : 2410-579621 

Email: larisa@eetaa1.gr  

Web-site: www.eetaa.gr  

Γραφείο Βρυξελλών 

Square de Meeus, 1 B-1000 Βρυξέλλες 

Τηλέφωνο : 00322-2301376, FAX : 00322-2302750 

Email: eetaa@arcadis.be  

Γραφείο Θράκης 
Μαρασλή 1, 69100 Κομοτηνή 

Τηλέφωνν : 213 – 1320600, FAX : 213-

1320666  

 Email: info@eetaa.gr  

Web-site: www.eetaa.gr  

http://www.eetaa.gr/index.html
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