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ΘΕΜΑ: “Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και
αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α) β’ βαθµού για την περίοδο 2014-2019”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Tην παράγραφο 2 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης»

2.

Την υπ’ αριθµ. 74754/2010 (ΦΕΚ Β’ 2043/30.112.2010) Υπουργική Απόφαση
«Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθµού»

3.

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

4.

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).

5.

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»

6.

Το π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α’ 134/10.6.2014) «∆ιορισµός, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»

7.

Την υπ’ αριθµ. 490/2014 (ΦΕΚ Β’ 2110 /1.8.2014) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη»
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8.

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».

9.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

καθορίζουµε το περιεχόµενο, τη δοµή τον τρόπο υποβολής, τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και
αξιολόγησης, τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β’ βαθµού για την περίοδο 2014-2019 ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ∆ΟΜΗ
ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1
Περιεχόµενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα συνιστούν ολοκληρωµένα προγράµµατα
περιφερειακής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης Ο.Τ.Α. β’ βαθµού. Αφορούν στις
αναπτυξιακές υποδοµές και επενδύσεις καθώς και στη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας
των Περιφερειών και των Νοµικών Προσώπων τους. Είναι προγράµµατα, πολυτοµεακού
χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου των αρµοδιοτήτων τους.
Για την κατάρτισή τους λαµβάνονται απαραίτητα υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάµενος χωροταξικός και
πολεοδοµικός σχεδιασµός, η µακροπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που
απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά µέσα, τα Πενταετή Επιχειρησιακά
Προγράµµατα των ∆ήµων καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα,
πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της
περιφέρειας.
Άρθρο 2
∆οµή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα έχουν ενιαία δοµή, συγκρότηση και λογική που
διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας και
περιλαµβάνουν:
1.
2.
3.
4.

Στρατηγικό Σχέδιο.
Επιχειρησιακό Σχέδιο
Πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσεων και Οικονοµικό Πρόγραµµα
∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
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1. Στρατηγικό Σχέδιο
Στο Στρατηγικό Σχέδιο:

α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας, τα
χαρακτηριστικά της ίδιας της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως
οργανισµών και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση,
β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές,
που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των
υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου,
γ. προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας προκειµένου να επιτευχθεί το όραµά
της.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο

α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες
διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις
εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα
θεσµοθετηµένα εργαλεία χωρικού σχεδιασµού καθώς και την προώθηση της
µακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας
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 ∆ράσης. Οι δράσεις είναι
δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή επαναλαµβανόµενες λειτουργίες
των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης,
γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σηµασίας και προώθησης διαπεριφερειακών και
διαβαθµιδικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων µπορεί να είναι υπηρεσίες της Περιφέρειας και
των Νοµικών Προσώπων της. ή άλλες δοµές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης
στις συµβάσεις συνεργασίας της Περιφέρειας. µε άλλους φορείς.
3. Πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσεων - Οικονοµικό Πρόγραµµα
Στο Πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσεων και στο Οικονοµικό Πρόγραµµα:

α. οµαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε
µέτρου,
β. ιεραρχούνται, προγραµµατίζονται οι δράσεις και καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής τους,
γ. συσχετίζονται οι δράσεις µε οικονοµικές πηγές και συµπληρώνεται σχετικό
έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού,
δ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης και οι
προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του
επιχειρησιακού σχεδίου,
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ε. εκτιµώνται τα έσοδα της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ανά πηγή
χρηµατοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας,
στ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του
προγράµµατος για κάθε έτος της πενταετίας,
ζ. καταρτίζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος ανά έτος και πηγή
χρηµατοδότησης.
4. ∆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.

ΜΕΡΟΣ Β:
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 3
Όργανα κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας
Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας
πραγµατοποιείται µέσα στους πρώτους εννέα µήνες της περιφερειακής περιόδου από την
Εκτελεστική Επιτροπή.
Για το σκοπό αυτό η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, συντάσσει σχέδιο
Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε συνεργασία µε τα όργανα της διοίκησης, τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) και τα Νοµικά
Πρόσωπα της Περιφέρειας.
Άρθρο 4
∆ιαδικασία κατάρτισης – Τρόπος Υποβολής Πενταετούς Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται ως ακολούθως:
α. Στρατηγικό Σχέδιο
1. Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας συγκεντρώνει τα
απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης, τα Νοµικά Πρόσωπά της καθώς επίσης και τις συντονιστικές επιτροπές των
Μητροπολιτικών Περιφερειών του άρθρου 212 του Ν.3852/2010, σχετικά µε την υφιστάµενη
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κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας και
συντάσσει σχέδιο του πρώτου τµήµατος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το
Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας (Μέρος Α΄, άρθρο 2, παράγραφος 1) το οποίο υποβάλλει
στην Εκτελεστική Επιτροπή.
2. H Εκτελεστική Επιτροπή πριν εισηγηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο στο Περιφερειακό
Συµβούλιο συνεργάζεται µε τους ∆ήµους της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας στη
βάση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων τους για τη διασφάλιση του
συντονισµού των δράσεων Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν
διαβαθµιδικών συνεργασιών.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το παραπάνω Σχέδιο στο Περιφερειακό Συµβούλιο
για συζήτηση και ψήφιση.
4. Το εγκεκριµένο από το Περιφερειακό Συµβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο, τίθεται προς
συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και παράλληλα δηµοσιοποιείται για
διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, καθώς
και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δηµοσιοποίησης
υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από
τοπικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Με απόφαση του Περιφερειάρχη µπορεί να
οργανωθεί ηµερίδα, θεµατικές συναντήσεις, δηµόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια
διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία.

β. Επιχειρησιακό Σχέδιο –Πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσεων – Οικονοµικό Πρόγραµµα
∆είκτες Αξιολόγησης
1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι Επιτροπές, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και τα
Νοµικά Πρόσωπά της, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο
αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, προτείνουν, µε γραπτή εισήγησή τους, κατ’ αντιστοιχία προς
τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου τους Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού
Σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την
επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχηµένες κατά σειρά προτεραιότητας.
2. Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου της Περιφέρειας, εντός µιας (1)
εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και
τις δράσεις που το αφορούν.
3. Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας επεξεργάζεται τις
προτάσεις των υπηρεσιών, του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης τις αποφάσεις των
Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία
διαβούλευσης και συντάσσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο συνοδεύεται από το
Πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσεων, το Οικονοµικό Πρόγραµµα και τους ∆είκτες Αξιολόγησης
τα οποία υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τα ανωτέρω στο Περιφερειακό Συµβούλιο για
συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων της
Περιφέρειας.
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5. Για τον έλεγχο νοµιµότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, µε
ευθύνη του Περιφερειάρχη, έκθεση µε τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εγκεκριµένη από το Περιφερειακό Συµβούλιο
6. Το εγκεκριµένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για
την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και
δηµοσιοποιείται και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.
Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης,
υλοποίησης και αξιολόγησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος
1. Το Περιφερειακό Συµβούλιου εγκρίνει και παρακολουθεί το Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης
του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
3. Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού:
α) επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συµβούλιο στην άσκηση των
πιο πάνω αρµοδιοτήτων τους.
β) συνεργάζεται µε τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης, τις υπηρεσίες των λοιπών Νοµικών Προσώπων καθώς επίσης και µε τις
συντονιστικές µητροπολιτικές επιτροπές στις Μητροπολιτικές Περιφέρειες και συντάσσει την
ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική
Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τις εκθέσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο για
συζήτηση και ψήφιση.
γ) υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
4. Η ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται µε την ολοκλήρωση του απολογισµού του
τρίτου έτους της περιφερειακής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται
κατά το τελευταίο δίµηνο της περιφερειακής περιόδου. Μετά την ενδιάµεση αξιολόγηση
είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
5. Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
χρησιµοποιούνται δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός
επίτευξης των στόχων, µε βάση τα αποτελέσµατα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας,
που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.
6. Το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει ηλεκτρονικά σε ειδικά διαµορφωµένη βάση
δεδοµένων 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 περιφερειών.

ΑΔΑ: 7ΕΥ9Ν-ΓΦ7
ΜΕΡΟΣ Γ:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ∆ΟΜΗ
ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ
Άρθρο 6
∆οµή και περιεχόµενο των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης
Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της
Περιφέρειας και σε Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Νοµικών Προσώπων της, τα οποία
καταρτίζονται κάθε έτος της περιφερειακής περιόδου και αντιστοιχούν στην οργανωτική
δοµή των υπηρεσιών τους.
Στα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων
του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας και των Νοµικών της Προσώπων κάθε έτος. Για κάθε δράση συµπληρώνεται
σχετικό έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού.
Ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης για το πρώτο έτος της περιφερειακής
περιόδου και έως 30/9/2014 δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισµός και
το ετήσιο πρόγραµµα έργων, προµηθειών και εργασιών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, του
πρώτου έτους της περιφερειακής 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 της Περιφέρειας.

ΜΕΡΟΣ ∆:
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Β’
ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 7
Όργανα, διαδικασία κατάρτισης, τρόπος υποβολής των Ετησίων Προγραµµάτων
∆ράσης
Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας
και συντάσσει σχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης το οποίο υποβάλλει στην
Οικονοµική Επιτροπή η οποία µε τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο Περιφερειακό
Συµβούλιο.
Η Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, µετά από παραποµπή του Περιφερειακού
Συµβουλίου, γνωµοδοτεί επί του σχεδίου του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.
Έως 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
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Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης των περιφερειακών ιδρυµάτων καταρτίζεται από την
εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών.
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης των λοιπών Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας
καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών.
Τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Νοµικών Προσώπων ενσωµατώνονται στο Ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας.
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας υποβάλλεται για έλεγχο στον Ελεγκτή
Νοµιµότητας.
Το εγκεκριµένο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας καταχωρίζεται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.
Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Περιφέρειας επιτρέπεται ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Άρθρο 8
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και απολογισµού των Ετησίων
Προγραµµάτων ∆ράσης
Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού:
α. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Περιφέρειας,
συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη. Οι εν λόγω εκθέσεις
υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
β. Πριν από τη σύνταξη του oικονοµικού απολογισµού, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές
εκθέσεις των υπηρεσιών, του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης, των υπηρεσιών των
λοιπών Νοµικών Προσώπων καθώς επίσης και των συντονιστικών µητροπολιτικών
επιτροπών συντάσσει έκθεση µε τον απολογισµό του ετησίου προγράµµατος δράσης του
προηγούµενου έτους την οποία υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης της
αυτοδιοικητικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης
επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ β’ βαθµού και παρακολούθησης, αξιολόγησης
επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ β’ βαθµού της
αυτοδιοικητικής 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.
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η υπ’ αριθµ. 74754/2010 (ΦΕΚ Β’ 2043/30.12.2010) Υπουργική Απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
- 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 β’ βαθµού για την αυτοδιοικητική περίοδο 2014-2019.
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
Αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της
Περιφερειακής 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 της Περιφέρειας 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 της Περιφέρειας ως οργανισµού.
Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης
∆ιαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της
περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας, 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
την Περιφέρεια., κατά την επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο, ιεραρχηµένα κατά σειρά
προτεραιότητας.
β. Τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της Περιφέρειας ως προς τα
κρίσιµα ζητήµατα, τις ανάγκες των ∆ήµων και των πολιτών και την εκτιµώµενη ζήτηση για
την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας.
γ. Tις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας. και των
Νοµικών Προσώπων της, 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.
Άξονες Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ
Οι άξονες των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθορίζονται ως εξής:
α..«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.
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β. «Κοινωνική µέριµνα, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός».
γ. «Τοπική οικονοµία και απασχόληση».
δ. «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονοµικής κατάστασης της
Περιφέρειας».

Ο άξονας «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονοµικής κατάστασης της
Περιφέρειας», αποσκοπεί στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. και των Νοµικών
Προσώπων της, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους µε τους πολίτες,
τους δηµόσιους και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά:
α.
β.

Στη γενική οργάνωση και λειτουργία της Περιφέρειας, καθώς και σε ζητήµατα
αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής περιφερειακής διοίκησης.
Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες της Περιφέρειας και των Νοµικών
Προσώπων της.

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 της Περιφέρειας.
Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης

Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει:
α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, χωροταξικά,
πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του
Ο.Τ.Α., καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του µε 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 Περιφέρειες 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 ως οργανισµών.

∆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 της Περιφέρειας
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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 της Περιφέρειας, τα οποία
στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο Ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης της (επιχειρησιακοί στόχοι).
∆ράσεις
Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης της
Περιφέρειας και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός Σχεδίου
∆ράσης.
Εκτελεστική Επιτροπή
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες.
Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Η
Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της ∆ιεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.
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

ΑΔΑ: 7ΕΥ9Ν-ΓΦ7
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.
Επιχειρησιακό Σχέδιο
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 της
Περιφέρειας και τα Νοµικά της 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 συντάσσεται από την εκτελεστική επιτροπή µε την υποστήριξη της
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, υποβάλλεται στην οικονοµική επιτροπή και
εγκρίνεται από το περιφερειακό συµβούλιο.
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης των περιφερειακών ιδρυµάτων καταρτίζεται από την
εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών.
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης των λοιπών Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας
καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών.
Κατευθυντήριες αρχές
Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του
οράµατος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων µε τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης
και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων της
Περιφέρειας.
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Λειτουργίες
Συνεχώς επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των υπηρεσιών ή των οργάνων διοίκησης της
Περιφέρειας, 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 της Περιφέρειας (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές,
αθλητισµού, προστασίας περιβάλλοντος),
β. Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας 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: Υποδοµές,
Περιβάλλον, Υγεία, Πολιτισµό και Αθλητισµό, Απασχόληση, Τουριστική ανάπτυξη, Φυτική,
Ζωική Παραγωγή , Αλιεία, Ενέργεια-Φυσικοί Πόροι, Οικονοµικά της Περιφέρειας, καθώς
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας. και των Νοµικών Προσώπων του,
πληροφοριακά συστήµατα και συστήµατα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της
Περιφέρειας, ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη κ.λ.π.
Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας
Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Το Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιφερειακής και οργανωτικής
ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. ΄β’ βαθµού σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και
χωρικού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις περιφερειακής
ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΟΤΑ β’
βαθµού. Στο 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 της Περιφέρειας
Στόχοι
Επιδιωκόµενες αλλαγές της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού
περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην
επίτευξη του οράµατος της Περιφέρειας.
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Αντιστοιχούν στα κρίσιµα ζητήµατα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι θα
αντιµετωπιστούν από την Περιφέρεια 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 της Περιφέρειας.
Στρατηγική
Συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της
αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος της Περιφέρειας. Η διαµόρφωση της
στρατηγικής σηµαίνει:
α) τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων περιφερειακής ανάπτυξης που θα
αντιµετωπίσει η Περιφέρεια και
β) τη διαµόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίζουν
επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων περιφερειακής 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 της
Περιφέρειας.

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 της Περιφέρειας (µε τη βελτίωση της
λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων της, την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού και της υλικοτεχνικής υποδοµής της).
δ. Στη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης.

Στρατηγικό Σχέδιο
Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση της
εκτελεστικής επιτροπής, αποτυπώνει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού και
αποτελεί µέρος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το εγκεκριµένο από το
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Περιφερειακό συµβούλιο στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση µε καταχώρηση
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Στρατηγικός Σχεδιασµός
Συστηµατική διαδικασία καθορισµού της στρατηγικής µέσω της οποίας η Περιφέρεια
συµφωνεί στις προτεραιότητες που είναι αναγκαίες για την αποστολή της και
ανταποκρίνονται στο περιβάλλον της. 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 περιφερειακής
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 Περιφερειακό
Συµβούλιο.

