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Θέµα:  «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των Πενταετών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-
2019». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αναδιατυπώθηκε µε την παράγραφο 10 κα΄ του 
άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α΄138/9.8.2010) και τροποποιήθηκε µε την 
παρ.1 του άρθρου 79 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’167/23.7.2013) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 και της παρ.5 του άρθρου 206 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α’ 166/22.9.2010) «Εθνική Υποδοµή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ το 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις. Τροποποίηση του ν.1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α)»  

4. Τις διατάξεις του ν. 4269/2014 (ΦΕΚ Α’142/28.6.2014) «Χωροταξική και 
Πολεοδοµική µεταρρύθµιση – Βιώσιµη Ανάπτυξη» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005). 

6. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147/27.6.2011), «∆ιάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) 
Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης» 
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7. Το π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α’ 134/10.6.2014) «∆ιορισµός, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» 

8. Το π.δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α’ 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθµού» όπως τροποποιήθηκε µε 
το π.δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α’ 213/29.9.2011).  

9. Την υπ’ αριθµ. 4062/2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 2110/1.8.2014) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον  Υφυπουργό 
Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο» 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. γ. της αριθµ. 32797/2013 (ΦΕΚ Β’ 
2139/30.8.2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Αναδιάρθρωση της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών». 

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β’ 534/13.4.2007) Υπουργικής 
Απόφασης «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» 
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 5694/11.3.2011 όµοια. 

12. Το υπ’ αριθµ. 30748/7.8.2014 έγγραφό µας προς την ΚΕ∆Ε αναφορικά µε τη 
διατύπωση γνώµης της ΚΕ∆Ε επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για το 
περιεχόµενο τη δοµή και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων των ΟΤΑ α’ βαθµού 

13. Το υπ’ αριθµ. 2197/3.10.2014 έγγραφο της ΚΕ∆Ε, µε την υπ’ αριθµ. 
152/30.9.2014 συνηµµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της σχετικά µε 
τη γνώµη της ΚΕ∆Ε επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα  

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
καθορίζουµε το περιεχόµενο, τη δοµή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού, 
για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019 ως εξής: 

 
Άρθρο 1 

Περιεχόµενο Πενταετών  Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
 
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα συνιστούν ολοκληρωµένα προγράµµατα 
τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Αφορούν στις υποδοµές 
και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης 
και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., µεριµνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας του ∆ήµου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Καλύπτουν όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο 
των τοπικών υποθέσεων. 

 

Για την κατάρτισή τους λαµβάνονται απαραίτητα υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του 
αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάµενος 
χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός καθώς και οι προτεραιότητες που 
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απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά µέσα, αναδεικνύοντας την τοπική 
τους διάσταση. 

Άρθρο 2 
Υπόχρεοι εκπόνησης   

 

Οι ∆ήµοι της χώρας καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία 
εξειδικεύονται κατ’ έτος σε Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης.  
 
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα συµπεριλαµβάνουν όλες τις δράσεις των 
Νοµικών Προσώπων των ∆ήµων, εφόσον οι οικείες αποφάσεις των οργάνων 
διοίκησής τους έχουν εγκριθεί από το δηµοτικό συµβούλιο κατά τα προβλεπόµενα 
στον κανονισµό λειτουργίας τους. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 3 
∆οµή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

 

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµβάνουν: 
1. Στρατηγικό Σχέδιο.  
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.  
3. ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.  

 
1. Στρατηγικό Σχέδιο 

 
Στο Στρατηγικό Σχέδιο: 

α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα 
χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ως 
οργανισµών και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση, 

β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραµα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι 
κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον 
τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,  

γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειµένου να επιτευχθεί το όραµά του.  
 
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο 
 
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: 

α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες 
διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσµοθετηµένα 
εργαλεία χωρικού σχεδιασµού καθώς και την προώθηση της µακροπεριφερειακής 
στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται µε τη 
µορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα, 

β. κάθε µέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
κάθε µέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρµοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι 
δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή επαναλαµβανόµενες λειτουργίες 
των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, 
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γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σηµασίας και προώθησης διαδηµοτικών 
συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
 

Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων µπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των 
Νοµικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. στους 
οποίους συµµετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δοµές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις 
συµβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. µε άλλους φορείς.  

δ. οµαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε 
µέτρου,  

ε. ιεραρχούνται και προγραµµατίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής τους,  

στ. συσχετίζονται οι δράσεις µε οικονοµικές πηγές και συµπληρώνεται σχετικό 
έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού, 

ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης και οι 
προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης 
του επιχειρησιακού σχεδίου,  

η. εκτιµώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή 
χρηµατοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας, 

θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων 
του προγράµµατος για κάθε έτος της πενταετίας, 

ι. καταρτίζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος ανά έτος και πηγή 
χρηµατοδότησης.  

 
3. ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράµµατος  

Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
καταρτίζονται ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι  διακρίνονται σε 
∆είκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσµατος.  

Οι ∆είκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειµένου αυτοί να 
καταστούν µετρήσιµοι.  

Σε κάθε ∆είκτη αντιστοιχίζεται µια τιµή - στόχος για κάθε δράση. 
 

 
Άρθρο 4 

Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος πραγµατοποιείται µέσα 
στο πρώτο εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου.  

Για τον έλεγχο νοµιµότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, 
και µέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρµόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, έκθεση µε τις διαδικασίες 
κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εγκεκριµένη από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Το εγκεκριµένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας, 
καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήµου και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο 
πρόσφορο µέσο. 
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Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να αναθεωρηθεί µετά τη σύνταξη 
της ενδιάµεσης έκθεσης αξιολόγησης. Η ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται 
µε την ολοκλήρωση του απολογισµού του τρίτου έτους της δηµοτικής περιόδου. 
Μετά την ενδιάµεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του 
πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του. 

Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίµηνο της δηµοτικής 
περιόδου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει ηλεκτρονικά σε ειδικά διαµορφωµένη βάση 
δεδοµένων επιλεγµένα στοιχεία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε σκοπό την 
επεξεργασία τους για τη χάραξη εθνικής πολιτικής µέσα από την εποπτεία και 
παρακολούθηση της αναπτυξιακής και λειτουργικής πορείας των δήµων. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β : ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Άρθρο 5 
∆οµή και περιεχόµενο  των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης των Ο.Τ.Α. 

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα 
∆ράσης του ∆ήµου και σε διακριτά Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Νοµικών 
Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου.  

Στα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών 
δράσεων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από 
τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων κάθε έτος. Για κάθε 
δράση συµπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού. 

Ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης για το πρώτο έτος της δηµοτικής 
περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισµός και το τεχνικό 
πρόγραµµα του ιδίου έτους. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του πρώτου έτους της 
δηµοτικής περιόδου οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης του 
Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός 
υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Πενταετές Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα λαµβανοµένων υπ’ όψη των προτεραιοτήτων. Το Ετήσιο Πρόγραµµα 
µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου. 

 
Άρθρο 6 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μικρών ∆ήµων  
 
Οι µικροί πληθυσµιακά δήµοι που είναι υποστελεχωµένοι και στερούνται της 
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, δύναται να καταθέτουν επιχειρησιακό 
πρόγραµµα απλοποιηµένης µορφής. 
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Άρθρο 7 

Μεταβατική διάταξη  

Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση 
των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων 
∆ράσης της δηµοτικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών 
κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ α’ βαθµού και παρακολούθησης, 
αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος 
ΟΤΑ α’ βαθµού της δηµοτικής περιόδου 2010-2014. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρµονίζονται µε 
νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρµόνιση γίνεται µετά από σχετική ενηµέρωση 
και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών. 

 
Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως. 

Η υπ’ αριθµ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β’ 534/13.4.2007) Υπουργική Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε και ίσχυε µε την υπ’ αριθµ. 5694/11-3-2011 (ΦΕΚ Β’382/11.3.2011) 
όµοια καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
        ΑΡ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Γραφείο Υπουργού (σχ. 5334/6.10.2014) 
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο Υφυπουργού (σχ. 522/7.10.2014) 
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (σχ. 762/6.10.2014) 
- Γραφείο Γεν. ∆ιευθυντή Οικ. Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ΤΑ 
- Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Στο Παράρτηµα συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που 
χρησιµοποιούνται στην ανωτέρω απόφαση και αφορούν στην κατάρτιση των 
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθµού για τη δηµοτική 
περίοδο 2014-2019. 
 

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της 
∆ηµοτικής αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις 
των υπηρεσιών κατά το σχεδιασµό των δράσεων. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες 
εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα µε τη µορφή αξόνων οι οποίοι 
εξειδικεύονται σε µέτρα και τα µέτρα σε στόχους.  
 

Αναπτυξιακό Όραµα  

Συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής κατάστασης του ∆ήµου ως 
γεωγραφικής – χωρικής ενότητας και ως οργανισµού, για την επόµενη µεσοπρόθεσµη 
περίοδο (πενταετία), την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρµογή της στρατηγικής που θα 
επιλέξει και µε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Περιλαµβάνει το όραµα 
τοπικής ανάπτυξης και το όραµα εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου ως οργανισµού.  
 

Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης  

∆ιαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, σε συνδυασµό µε τον 
εντοπισµό των θετικών και αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α. Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστούν από 
τον Ο.Τ.Α., κατά την επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο, ιεραρχηµένα κατά σειρά 
προτεραιότητας. 

β. Τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα 
κρίσιµα ζητήµατα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιµώµενη ζήτηση για την 
παροχή δηµοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών. 

γ. Tις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των 
Νοµικών Προσώπων του, σε σχέση µε τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο 
δυναµικό και την υλικοτεχνική υποδοµή τους, την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση µε την οικονοµική τους κατάσταση.  

δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό 
πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις).  

 

Άξονας 

Γενική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι αναπτυξιακές 
προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται µε τη µορφή αξόνων. 
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Άξονες Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ 

Οι άξονες των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθορίζονται ως εξής: 
α..«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 
β. «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός».  
γ. «Τοπική οικονοµία και απασχόληση».  
δ. «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου».  

 
Ο άξονας «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου», αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των 
σχέσεών τους µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας 
αυτός ενδεικτικά αφορά :  
α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήµατα 
αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης.  
β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών 
Προσώπων του. 
γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την 
αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και 
για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. 

 

Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης 

Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει: 
α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, 
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς 
και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του µε τους γειτονικούς ΟΤΑ και την 
ευρύτερη περιοχή. 

Για το σκοπό αυτό και για τα δεδοµένα που έχουν γεωχωρική αναφορά (άµεση ή 
έµµεση) µπορούν να αξιοποιούνται διαδικτυακές υπηρεσίες επισκόπησης (view 
services) και τηλεφόρτωσης (download services) που έχουν αναπτυχθεί από φορείς 
του ∆ηµοσίου και επιτρέπουν την εποπτεία και τη λήψη των ψηφιακών γεωχωρικών 
τους δεδοµένων µέσω διαδικτυακών και desktop εφαρµογών. 

Στο βαθµό που οι ∆ήµοι έχουν ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα, αυτά είναι σκόπιµο να 
συνοδεύονται από κατάλογο µεταδεδοµένων και να παρέχεται από διαδικτυακή 
υπηρεσία η δυνατότητα χρήσης τους µέσω διαδικτυακών και desktop εφαρµογών. Για 
τα παραπάνω λαµβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 
Α’/166/22.9.2010) και οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 11 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 
Α’/142/28.6.2014) 

β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του Ο.Τ.Α. και των 
Νοµικών του Προσώπων. 

  

∆είκτες Αποτελέσµατος 

Παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Για την παρακολούθηση των στόχων του Πενταετούς 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος αξιοποιούνται ∆είκτες αποτελέσµατος, µε τους 
οποίους αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των δράσεων του. Οι ∆είκτες 
Αποτελέσµατος είναι κατάλληλα επιλεγµένα ποσοτικά µεγέθη ή λόγος δύο 
ποσοτικών µεγεθών που µετρούν (άµεσα ή έµµεσα) τα χαρακτηριστικά της 
υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
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∆ήµου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
δράσεων. Χρησιµεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Πενταετούς 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος προκειµένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της 
προόδου επίτευξής τους.  

 

∆είκτες Εισροών  

Οι ∆είκτες Εισροών είναι ποσοτικά µεγέθη που εκτιµούν την πρόοδο υλοποίησης 
µιας δράσης µετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της 
δράσης, σε ένα χρονικό διάστηµα. 

Ο πλέον συνήθης ∆είκτης Εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης µιας δράσης, οι 
οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται 
στον οικονοµικό προϋπολογισµό του ΟΤΑ. 

 

∆είκτες Εκροών 

Οι ∆είκτες Εκροών είναι ποσοτικά µεγέθη που εκτιµούν την πρόοδο υλοποίησης µιας 
δράσης µετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα 
χρονικό διάστηµα.  

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα της λειτουργίας του ∆ήµου, τα οποία  
στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο 
Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου (επιχειρησιακοί στόχοι). 

 

∆ράσεις 

Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του 
∆ήµου και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός Σχεδίου 
∆ράσης.  

 

Έντυπο - Πίνακας Προγραµµατισµού 

Στο Έντυπο - Πίνακα προγραµµατισµού κατ΄ ελάχιστον προσδιορίζονται : 
α. Ο άξονας και το µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος, όπου εντάσσεται η 
δράση. 
β. Οι στόχοι του µέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συµβάλλουν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα της δράσης. 
γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης (∆είκτες Εκροών). 
δ. Οι φάσεις υλοποίησης  της δράσης.  
ε. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του που προτείνει τη δράση. 
στ. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για 
την υλοποίηση της δράσης 
ζ. Η χωροθέτηση της δράσης. 
η. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ανά έτος για τα πενταετή επιχειρησιακά 
προγράµµατα και ανά τρίµηνο για τα ετήσια προγράµµατα δράσης.  
θ. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της δράσης. 
ι. Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης. 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ήµου 

Έγγραφο που αποτελεί µέρος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και 
περιλαµβάνει: α) σχέδια δράσης για την εφαρµογή της στρατηγικής κατά την επόµενη 
πενταετία β) εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν  από τις υπηρεσίες του 
∆ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, γ) 
Οικονοµικό Προγραµµατισµό εσόδων και δαπανών και δ) ∆είκτες Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης του Προγράµµατος. 
 

Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 

Η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου.  

 

Έργα 

Ως Έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, µε καθορισµένη χρονική 
έναρξη και πέρας υλοποίησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: 
σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων 
περιβάλλοντος, έρευνες και µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δηµοσιότητας, 
κανονιστικές ρυθµίσεις. 

 

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 

Τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης προκύπτουν από την κατ΄ έτος εξειδίκευση του 
Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και διακρίνονται σε Ετήσιο Πρόγραµµα 
του ΟΤΑ και σε Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Νοµικών Προσώπων. Σε αυτά 
προσδιορίζονται αναλυτικά οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του πενταετούς 
επιχειρησιακού προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. 
και των Νοµικών του Προσώπων κάθε έτος.  

Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου συντάσσεται από την εκτελεστική 
επιτροπή µε την υποστήριξη της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου, υποβάλλεται στην 
οικονοµική επιτροπή και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 

Το Ετήσιο Πρόγραµµα των δηµοτικών ιδρυµάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική 
επιτροπή τους και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο αυτών.   

Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης των λοιπών Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου 
καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο αυτών. 

 

Τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Νοµικών Προσώπων ενσωµατώνονται στο 
Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου. 

 

Λειτουργίες 

Συνεχώς επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των υπηρεσιών ή των οργάνων 
διοίκησης του ∆ήµου, οι οποίες  υλοποιούνται µέσω αλληλουχίας ενεργειών. 

Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαµβάνουν:  

α. Κύριες λειτουργίες δηλ. δραστηριότητες µέσω των οποίων ασκούνται οι 
αρµοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του ∆ήµου (όπως δραστηριότητες 
αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, προστασίας περιβάλλοντος),  
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β. Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου 
και των Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονοµική 
διαχείριση, προµήθειες, διοικητική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του 
προγραµµατισµού, σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία 
πληροφοριακών συστηµάτων). 

 

Μέτρα  

Είναι η αµέσως επόµενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα 
σύνολο συναφών Μέτρων. Κάθε Μέτρο περιλαµβάνει έναν ή περισσότερούς 
συναφείς στόχους. 
 

Μέτρα πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ 
 
Ενδεικτικά τα µέτρα των πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων αφορούν: 
Ύδρευση και Αποχέτευση, ∆ιαχείριση απορριµµάτων, Κοινωνική φροντίδα, 
Πολιτισµό και Αθλητισµό, Απασχόληση, Τουριστική ανάπτυξη, Οικονοµικά του 
Ο.Τ.Α., καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του O.T.A. και των 
Νοµικών Προσώπων του, πληροφοριακά συστήµατα και συστήµατα βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου, ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον 
πολίτη κ.λ.π. 

 

Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου 
 
«Ως «Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου» νοούνται τα ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου των ∆ήµων, οι αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθµού (κοινωφελείς επιχειρήσεις, 
δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες, καθώς και δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού).»  
 

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου 
 
Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το Πενταετές Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής 
ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 
και χωρικού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
 
Εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις τοπικής 
ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΟΤΑ 
α’ βαθµού. Στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθορίζονται οι στρατηγικοί 
στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των 
υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νοµικών του Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται 
οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
 

Περιοχή ΟΤΑ 
 
Οριοθετηµένη γεωγραφική ενότητα που αποτελεί την εδαφική επικράτεια του ∆ήµου 
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Στόχοι 

Επιδιωκόµενες αλλαγές της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της 
αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου.  

Αντιστοιχούν στα κρίσιµα ζητήµατα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι θα 
αντιµετωπιστούν από το ∆ήµο κατά την επόµενη πενταετία και εξειδικεύονται 
προκειµένου να προσδιοριστούν οι ειδικότεροι στόχοι ενός σχεδίου δράσης. 

Για την επίτευξη ενός στόχου ορίζεται η αρµόδια υπηρεσία, η οποία καταρτίζει το 
σχετικό σχέδιο δράσης. 

Ανάλογα µε το σκοπό τους, οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους τοπικής ανάπτυξης και 
στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. 

Ανάλογα µε το πόσες κάθετες υπηρεσίες εµπλέκονται στην επίτευξή τους οι στόχοι 
τοπικής ανάπτυξης διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια- υπηρεσιακούς. 

Οι συναφείς Στόχοι οµαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή 
Μέτρα οµαδοποιούνται σε γενικότερες προτεραιότητες – Άξονες.  

Οι Στόχοι, τα Μέτρα και οι  Άξονες συγκροτούν ιεραρχικό διάγραµµα, στο οποίο 
γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράµατος του ∆ήµου. 

 

Στρατηγική   

Συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση 
της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου. Η διαµόρφωση της 
στρατηγικής του ∆ήµου σηµαίνει: 

α) τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

β) τη διαµόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 
διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι 
εσωτερικής ανάπτυξης).  

Η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ράσης και πρέπει 
να είναι συµβατή µε την αποστολή, το όραµα και τις αρχές λειτουργίας και 
διακυβέρνησης του ∆ήµου. 

 

Στρατηγικοί Στόχοι  

Η διατύπωση της στρατηγικής του Ο.Τ.Α. γίνεται µέσω του καθορισµού γενικών 
στρατηγικών στόχων. Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν: 

α. Στην προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της 
περιοχής. 

β. Στην ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του. 

γ. Στην αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου (µε τη βελτίωση της 
λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού και της υλικοτεχνικής υποδοµής του). 

δ. Στη βελτίωση της οικονοµικής του κατάστασης. 
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Στρατηγικό Σχέδιο ∆ήµου 

Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση της 
εκτελεστικής επιτροπής, αποτυπώνει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού και 
αποτελεί µέρος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το εγκεκριµένο από 
το δηµοτικό συµβούλιο στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη δηµοτική 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση µε 
καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου. 

 

Στρατηγικός Σχεδιασµός 

Συστηµατική διαδικασία καθορισµού της στρατηγικής µέσω της οποίας ο ∆ήµος 
συµφωνεί στις προτεραιότητες που είναι αναγκαίες για την αποστολή του και 
ανταποκρίνονται στο περιβάλλον του. Ο ρόλος του είναι να προγραµµατίσει, να 
εφαρµόσει και να κάνει πιο λειτουργική τη στρατηγική.  

 

Σχέδιο ∆ράσης  

Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός στόχου. 
Ένα σχέδιο δράσης περιλαµβάνει στόχους, οι οποίοι αφορούν στους στόχους τοπικής 
ανάπτυξης, στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην εσωτερική 
ανάπτυξη της αρµόδιας για το στόχο υπηρεσίας.  
 
Ένα σχέδιο δράσης περιλαµβάνει ειδικότερους στόχους και δράσεις οι οποίοι 
προκύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών επιλογών. 

 

Σχέδιο Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ως έγγραφο, πριν την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  
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