
ΤιΤι αλλάζειαλλάζει μεμε τοτο ΠροσχέδιοΠροσχέδιο
τουτου ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»»
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ΟιΟι βασικέςβασικές πολιτικέςπολιτικές επιλογέςεπιλογές
τουτου ΕκλογικούΕκλογικού ΣυστήµατοςΣυστήµατος

Άρση του ηλικιακού κωλύµατος του 21ου
έτους

Επαναφορά του ορίου του 50% + 1 και στα
δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης



ΟιΟι εκλογικέςεκλογικές περιφέρειεςπεριφέρειες
ΟιΟι νέεςνέες εκλογικέςεκλογικές περιφέρειεςπεριφέρειες τηςτης αυτοδιοίκησηςαυτοδιοίκησης είναιείναι οιοι

εξήςεξής::

Στο επίπεδο της Περιφέρειας οι σηµερινές νοµαρχίες

Κάθε εκλογική περιφέρεια θα έχει οπωσδήποτε 3 έδρες στο
περιφερειακό συµβούλιο

Στις περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου η εκλογική
περιφέρεια δεν είναι το σύνολο του νοµού

Στο επίπεδο του ∆ήµου οι σηµερινοί ∆ήµοι ή Κοινότητες
& τα σηµερινά δηµοτικά διαµερίσµατα (σε περιπτώσεις

∆ήµων > 100.000 κατοίκων).

Κάθε εκλογική περιφέρεια θα έχει οπωσδήποτε 1 έδρα στο
δηµοτικό συµβούλιο



ΕπαγγελµατικήΕπαγγελµατική ∆ραστηριότητα∆ραστηριότητα
τουτου ∆ηµάρχου∆ηµάρχου

Αναστέλλεται κάθε επαγγελµατική
δραστηριότητα των δηµάρχων, κατά

τη διάρκεια της θητείας τους, σε
δήµους άνω των 10.000 κατοίκων



ΕκλογικήΕκλογική ∆ιαδικασία∆ιαδικασία

Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει
προτίµηση για έως 3 υποψηφίους της
εκλογικής του περιφέρειας (όρια
σηµερινού δήµου),
∆υνατότητα σταυροδότησης 1 
υποψηφίου, εκτός των ορίων της
εκλογικής περιφέρειας,
Στις περιφέρειες, µαζί µε τον
Περιφερειάρχη εκλέγονται άµεσα & οι
τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες, 1 για κάθε
νοµό.



ΚατάρτισηΚατάρτιση ΣυνδυασµώνΣυνδυασµών

Η ψηφοφορία & στις δηµοτικές & στις
τοπικές κοινότητες γίνεται κατά
συνδυασµούς,

Οι συνδυασµοί υποχρεούνται να
δηλώνουν συνδυασµούς σε όλες τις
δηµοτικές κοινότητες, για να
ανακηρυχθούν από το πρωτοδικείο. 



ΝέαΝέα όργαναόργανα
θεσπίζονταιθεσπίζονται & & 

λειτουργούνλειτουργούν στουςστους
νέουςνέους ΟΤΑΟΤΑ

Οικονοµική Επιτροπή:
Αποτελείται από τον

αρµόδιο αντιδήµαρχο & 6-
10 µέλη. Είναι υπεύθυνη

για τη συγκρότηση, 
παρακολούθηση & έλεγχο

της οικονοµικής λειτουργίας
του δήµου

Επιτροπή
ποιότητας

ζωής: 
Σε δήµους
>10.000

«Συµπαραστάτης»
∆ηµότη & 

Επιχείρησης:
Πρόσωπο εγνωσµένου

κύρους, θα δέχεται
καταγγελίες για

κακοδιοίκηση στο δήµο

∆ηµοτική
επιτροπή

διαβούλευσης: 
γνωµοδοτικό

όργανο σε δήµους
>10.000

Συµβούλιο
ένταξης

µεταναστών:
Γνωµοδοτικό

όργανο µε 5-11 
µέλη

Εκτελεστική
Επιτροπή:αποτελείται

από τον δήµαρχο & τους
αντιδηµάρχους, είναι
συλλογικό όργανο & 
παρακολουθεί της

εφαρµογή της δηµοτικής
πολιτικής



ΚαταστατικήΚαταστατική θέσηθέση αιρετώναιρετών

ΟιΟι δήµαρχοιδήµαρχοι, , οιοι
αντιδήµαρχοιαντιδήµαρχοι & & 

οιοι πρόεδροιπρόεδροι
δηµοτικώνδηµοτικών

συµβουλίωνσυµβουλίων, , 
αντίαντί τωντων εξόδωνεξόδων

παράστασηςπαράστασης
λαµβάνουνλαµβάνουν

πλέονπλέον αντιµισθίααντιµισθία

Αντιµισθία ∆ηµάρχων

Πληθυσµιακή
τάξη ΟΤΑ

Αποδοχές

Γ.Γ. 

0 – 20.000 60%

20.000 –
100.000 

80%

100.000 και
πάνω

100%



ΟιΟι νέεςνέες αρµοδιότητεςαρµοδιότητες τωντων
νέωννέων ΟΤΑΟΤΑ

Οι νέες αρµοδιότητες των ∆ήµων:

� Πολεοδοµικές εφαρµογές & έκδοση οικοδοµικών αδειών

� Τοµέας κοινωνικής πρόνοιας

� Έκδοση σειράς επαγγελµατικών αδειών

� Τοµέας γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας

� Τοµέας εκτέλεσης έργων, συγκοινωνιακών υποδοµών

� Τοµέας προστασίας δηµόσιας υγείας

� Παιδείας (δια βίου µάθηση, υποστήριξη σχολικών υποδοµών)

Οι νέες αρµοδιότητες της αιρετής Περιφέρειας: 

� Το σύνολο των αρµοδιοτήτων που αφορά στον αναπτυξιακό
περιφερειακό προγραµµατισµό

� Η περιφέρεια να αποτελέσει το θεσµικό πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης

� Μεταφορά αρµοδιοτήτων µε στόχο την ανάπτυξη & την εύρυθµη
λειτουργία των δύο µεγαλύτερων χωρικών ενοτήτων της χώρας
(Περιφέρεια Αττικής – Μητροπολιτικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλονίκης)



ΕξορθολογισµόςΕξορθολογισµός, , συγχώνευσησυγχώνευση & & 
περιορισµόςπεριορισµός ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ & & ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων
∆ήµων∆ήµων & & ΠεριφερειώνΠεριφερειών (1)(1)

ΝοµικάΝοµικά ΠρόσωπαΠρόσωπα ∆ήµων∆ήµων::

έως 2 νοµικά πρόσωπα ∆∆, ένα για τοµείς κοινωνικής
προστασίας, αλληλεγγύης & παιδείας & ένα για τοµείς
πολιτισµού, αθλητισµού περιβάλλοντος

ΠρόβλεψηΠρόβλεψη γιαγια δήµουςδήµους άνωάνω τωντων 300.000 300.000 κατοίκωνκατοίκων, , ώστεώστε νανα
λειτουργούνλειτουργούν έωςέως 2 2 νοµικάνοµικά πρόσωπαπρόσωπα γιαγια κάθεκάθε ένανέναν απόαπό τουςτους

αναφερόµενουςαναφερόµενους τοµείςτοµείς

ένα νοµικό πρόσωπο ∆∆ για τη διοίκηση & διαχείριση
ζώνης λιµένα (Λιµενικά Ταµεία)

ΠρόβλεψηΠρόβλεψη γιαγια τιςτις σχολικέςσχολικές επιτροπέςεπιτροπές νανα συγχωνευθούνσυγχωνευθούν σεσε
κάθεκάθε δήµοδήµο σεσε δύοδύο νοµικάνοµικά πρόσωπαπρόσωπα, , ενώενώ σεσε δήµουςδήµους άνωάνω τωντων

300.000 300.000 κατοίκωνκατοίκων νανα συσταθούνσυσταθούν αντίστοιχεςαντίστοιχες σχολικέςσχολικές
επιτροπέςεπιτροπές



ΕξορθολογισµόςΕξορθολογισµός, , συγχώνευσησυγχώνευση & & 
περιορισµόςπεριορισµός ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ & & ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων
∆ήµων∆ήµων & & ΠεριφερειώνΠεριφερειών (2)(2)

ΚάθεΚάθε δήµοςδήµος µπορείµπορεί νανα έχειέχει::

α)   µία κοινωφελή επιχείρηση,

β)   µία επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)

γ) µία επιχείρηση λειτουργίας ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον είχαν συσταθεί στους
συνενούµενους δήµους

δ)  µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία (µονοµετοχική), 
εφόσον είχαν συσταθεί στους συνενούµενους δήµους



ΕξορθολογισµόςΕξορθολογισµός, , συγχώνευσησυγχώνευση & & 
περιορισµόςπεριορισµός ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ & & ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων
∆ήµων∆ήµων & & ΠεριφερειώνΠεριφερειών (3)(3)

ΚάθεΚάθε περιφέρειαπεριφέρεια µπορείµπορεί νανα::

Συνιστά ή να συµµετέχει σε µία επιχείρηση, 
η οποία έχει τη µορφή της αναπτυξιακής
ανωνύµου εταιρίας



ΝησιωτικοίΝησιωτικοί & & ΟρεινοίΟρεινοί ∆ήµοι∆ήµοι
αρµοδιότητεςαρµοδιότητες & & εκλογικόεκλογικό σύστηµασύστηµα

ΟιΟι νησιωτικοίνησιωτικοί δήµοιδήµοι::
ασκούν περισσότερες αρµοδιότητες σε σχέση µε τους

ηπειρωτικούς (Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζώής, 
Εξυπηρέτηση Πολίτη, Υγείας & Πρόνοιας),

συγκροτούν Επιτροπή Τουριστικής Προβολής,
έχουν τοπικό Αντιδήµαρχο µε αυξηµένες αρµοδιότητες

(στην περίπτωση που συνενωθούν στο πλαίσιο του
Νησιωτικού ∆ήµου)

ΤοΤο εκλογικόεκλογικό σύστηµασύστηµα τωντων νησιωτικώννησιωτικών περιφερειώνπεριφερειών::

Στις περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου ως εκλογική
περιφέρεια για την εκλογή περιφερειακών συµβούλων δεν
είναι το σύνολο του νοµού, αλλά αυτές διαχωρίζονται σε
επιµέρους ενότητες που αντιστοιχούν κατά βάση στα όρια
των σηµερινών επαρχείων



ΛειτουργίεςΛειτουργίες ΜητροπολιτικούΜητροπολιτικού
χαρακτήραχαρακτήρα (1)(1)
Αττική:

προβλέπονται 4 µητροπολιτικές επιτροπές που αντιστοιχούν
σε κάθε τοµέα αρµοδιοτήτων & οι οποίες προετοιµάζουν και
εισηγούνται στο Συµβούλιο όλα τα θέµατα

Κεντρική Μακεδονία:

οι µητροπολιτικές λειτουργίες ασκούνται µόνο για το
∆ιαµέρισµα της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει Μητροπολιτικά
χαρακτηριστικά

οι εκλεγµένοι περιφερειακοί σύµβουλοι της Θεσσαλονίκης
εκλέγουν από τα µέλη τους µία µητροπολιτική επιτροπή που
αποφασίζει για την άσκηση των µητροπολιτικών
αρµοδιοτήτων



ΛειτουργίεςΛειτουργίες ΜητροπολιτικούΜητροπολιτικού
χαρακτήραχαρακτήρα (2)(2)

ΤοµείςΤοµείς µητροπολιτικώνµητροπολιτικών λειτουργιώνλειτουργιών::

Μεταφορών & συγκοινωνιών

Περιβάλλοντος & ποιότητα ζωής

Χωρικού σχεδιασµού & αστικών

Αναπλάσεων

Πολιτικής προστασίας & ασφάλειας



ΜηχανισµοίΜηχανισµοί εποπτείαςεποπτείας, , 
ελέγχουελέγχου διαφάνειαςδιαφάνειας (1)(1)

ΟιΟι τρειςτρεις πυλώνεςπυλώνες διασφάλισηςδιασφάλισης τηςτης
νοµιµότηταςνοµιµότητας

Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους
τους δήµους και τις περιφέρειες,

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ,

Καθολική υποχρέωση ανάρτησης στο
διαδίκτυο όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ



ΜηχανισµοίΜηχανισµοί εποπτείαςεποπτείας, , 
ελέγχουελέγχου διαφάνειαςδιαφάνειας (2)(2)
ΕλεγκτικόΕλεγκτικό ΣυνέδριοΣυνέδριο::

Προληπτικός έλεγχος,

Κατασταλτικός έλεγχος,

Προσυµβατικός έλεγχος,

Έλεγχος είσπραξης εσόδων

ΑυτοτελήςΑυτοτελής ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΕποπτείαςΕποπτείας ΟΤΑΟΤΑ::

Συστήνεται στις έδρες των επτά αποκεντρωµένων

διοικήσεων,

Αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ

& για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών & οργανώνεται σε

επίπεδο λειτουργικής αυτοτέλειας απεξαρτηµένη από κάθε

δυνατότητα κρατικής παρέµβασης,

∆ιαρθρώνεται σε διεύθυνση Γενικών, Οικονοµικών & 

Τεχνικών Υποθέσεων



ΑξιοκρατίαΑξιοκρατία στηστη στελέχωσηστελέχωση τωντων
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών τηςτης ΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησης

Μετατάξεις,

∆υνατότητα εθελούσιων µετατάξεων,

Αξιοκρατικές προσλήψεις & διαχείριση
ανθρωπίνου δυναµικού, 

Εκπόνηση νέων πρότυπων Εσωτερικών
Οργανισµών Οργάνωσης ∆ήµων, 
περιφερειών & Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων



∆ιαχείριση∆ιαχείριση ΑπορριµµάτωνΑπορριµµάτων

Εντός των ορίων κάθε περιφέρειας, οι σύνδεσµοι
& οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως
φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(Φ.Ο.∆.Σ.Α.), υποκαθίστανται από ενιαίο
σύνδεσµο, στον οποίον συµµετέχουν υποχρεωτικά
οι ∆ήµοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της
περιφέρειας,

Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων & Κοινοτήτων
Νοµού Αττικής (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) λύεται & τίθεται σε
εκκαθάριση, µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης



ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»»
ΟιΟι νέεςνέες ρυθµίσειςρυθµίσεις σταστα οικονοµικάοικονοµικά
τωντων ΟΤΑΟΤΑ

1. Κρατικές Επιχορηγήσεις
2. ∆ηµοσιονοµική Αποκέντρωση
3. Πιστοληπτική Πολιτική
4. Έλεγχος δαπανών
5. Πρόγραµµα Εξυγίανσης ∆ήµων &     

Περιφερειών
6. Μεταφορά Αρµοδιοτήτων
7. Το πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α»



1. 1. ΚρατικέςΚρατικές ΕπιχορηγήσειςΕπιχορηγήσεις

ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες

α) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

β) Φόρος Εισοδήµατος

∆ήµοι∆ήµοι

α) Φόρος Εισοδήµατος

β) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

γ) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)



2. 2. ∆ηµοσιονοµική∆ηµοσιονοµική
ΑποκέντρωσηΑποκέντρωση (1)(1)

ΣτόχοςΣτόχος ΟλοκληρωµένοΟλοκληρωµένο πρόγραµµαπρόγραµµα µεµε
σύνδεσησύνδεση::

επιχορηγήσεωνεπιχορηγήσεων –– φορολογικήςφορολογικής προσπάθειαςπροσπάθειας ––
φόρωνφόρων ειδικήςειδικής διάθεσηςδιάθεσης

α)  η αύξηση του Φ.Π.Α. κατευθύνεται σε υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας,

β) το 20% του φόρου ακίνητης περιουσίας, ως
τοπικό φορολογικό έσοδο, χρηµατοδοτεί
πολεοδοµικές παρεµβάσεις,

γ)  η αντικειµενική αξία των ακινήτων καθορίζεται µε
τη συµµετοχή των οικείων ∆ήµων,

δ)  διασταύρωση οικονοµικών στοιχείων Κράτους & 
∆ήµων



2. 2. ∆ηµοσιονοµική∆ηµοσιονοµική
ΑποκέντρωσηΑποκέντρωση (2)(2)

ΕπαναξιολόγησηΕπαναξιολόγηση & & 
προγραµµατισµόςπρογραµµατισµός τουτου τοπικούτοπικού

φορολογικούφορολογικού συστήµατοςσυστήµατος

ΦόροιΦόροι ΤέληΤέλη



3. 3. ΠιστοληπτικήΠιστοληπτική ΠολιτικήΠολιτική

ΚανόνεςΚανόνες γιαγια τοντον τοπικότοπικό & & περιφερειακόπεριφερειακό
δανεισµόδανεισµό

∆ανεισµός αποκλειστικά για επενδύσεις
και χρηµατοδότηση χρέους

ΟιΟι ∆ήµοι∆ήµοι & & οιοι ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες δεδε µπορούνµπορούν νανα
ξεπερνούνξεπερνούν ποσοστόποσοστό

Τοκοχρεωλυσίων – Τακτικών Εσόδων

Συνολικού Χρέους – Συνολικών Εσόδων



4. 4. ΚανόνεςΚανόνες γιαγια τοντον τοπικότοπικό & & 
περιφερειακόπεριφερειακό δανεισµόδανεισµό (1)(1)

αα)) ∆ηµιουργία∆ηµιουργία ΑυτοτελούςΑυτοτελούς ΕιδικήςΕιδικής ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας
ΕποπτείαςΕποπτείας γιαγια τουςτους δήµουςδήµους & & τιςτις
περιφέρειεςπεριφέρειες,,

ββ)  )  ΟιΟι δήµοιδήµοι, , οιοι περιφέρειεςπεριφέρειες & & τατα ΝοµικάΝοµικά τουςτους
ΠρόσωπαΠρόσωπα υπάγονταιυπάγονται στονστον έλεγχοέλεγχο τουτου
ΕλεγκτικούΕλεγκτικού ΣυνεδρίουΣυνεδρίου

γγ)  )  ΟιΟι δήµοιδήµοι & & οιοι περιφέρειεςπεριφέρειες υποχρεούνταιυποχρεούνται νανα
τηρούντηρούν διπλογραφικόδιπλογραφικό σύστηµασύστηµα αναλυτικήςαναλυτικής
λογιστικήςλογιστικής

δδ)  )  ∆ιαφάνεια∆ιαφάνεια -- ∆ηµοσιότητα∆ηµοσιότητα



4. 4. ΚανόνεςΚανόνες γιαγια τοντον τοπικότοπικό & & 
περιφερειακόπεριφερειακό δανεισµόδανεισµό ((22))

ΟλοκληρωµένοςΟλοκληρωµένος οικονοµικόςοικονοµικός σχεδιασµόςσχεδιασµός
((επιχειρησιακόεπιχειρησιακό σχέδιοσχέδιο,, προϋπολογισµόςπροϋπολογισµός, , 
τεχνικότεχνικό πρόγραµµαπρόγραµµα)),,

ΤαµειακήΤαµειακή υπηρεσίαυπηρεσία σεσε όλουςόλους τουςτους δήµουςδήµους & & 
τιςτις περιφέρειεςπεριφέρειες,,

ΒάσειςΒάσεις δεδοµένωνδεδοµένων γιαγια οικονοµικάοικονοµικά στοιχείαστοιχεία & & 
προσωπικόπροσωπικό,,

ΑριθµοδείκτεςΑριθµοδείκτες βάσειβάσει τωντων οποίωνοποίων γίνεταιγίνεται
επιπλέονεπιπλέον έλεγχοςέλεγχος απόαπό τοτο ΕλεγκτικόΕλεγκτικό
ΣυνέδριοΣυνέδριο



5. 5. ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης
(1)(1)

ποιουςποιους αφοράαφορά;;

ΥπερχρεωµένεςΥπερχρεωµένες δηµοτικέςδηµοτικές ενότητεςενότητες, , 
δήµουςδήµους & & περιφέρειεςπεριφέρειες

ποιοςποιος υπάγεταιυπάγεται στοστο πρόγραµµαπρόγραµµα;;

% % τοκοχρεωλυσίωντοκοχρεωλυσίων / / τακτικάτακτικά έσοδαέσοδα

ήή

% % χρέουςχρέους // συνολικάσυνολικά έσοδαέσοδα



5. 5. ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης
((22))

ΠώςΠώς µπορούνµπορούν οιοι ∆ήµοι∆ήµοι & & ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες νανα ενταχθούνενταχθούν στοστο
πρόγραµµαπρόγραµµα εξυγίανσηςεξυγίανσης;;

Είτε κατόπιν δική τους αίτησης, 

Είτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης

ΤοΤο πρόγραµµαπρόγραµµα ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης διαχειρίζεταιδιαχειρίζεται ΕποπτικήΕποπτική
ΕπιτροπήΕπιτροπή, , ηη οποίαοποία αποτελείταιαποτελείται απόαπό::

Έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρόεδρος)

Τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,

Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων & 
Κοινοτήτων Ελλάδας ή της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ανάλογα µε την περίπτωση)



5. 5. ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης
((33))

ΤιΤι συνεπάγεταισυνεπάγεται;;

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή στοστο ΛογαριασµόΛογαριασµό ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης & & 
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης

ΈλεγχοΈλεγχο απόαπό τηντην ΕποπτικήΕποπτική ΕπιτροπήΕπιτροπή

ΠεριορισµόΠεριορισµό προσλήψεωνπροσλήψεων

ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση τουτου ΠρογράµµατοςΠρογράµµατος ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης
απόαπό ίδιαίδια έσοδαέσοδα & & ΣΑΤΑΣΑΤΑ

ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός δράσεωνδράσεων πουπου δεδε θαθα
ξεπερνούνξεπερνούν τητη δηµοτικήδηµοτική περίοδοπερίοδο

ΚύριοςΚύριος στόχοςστόχος ηη ικανοποίησηικανοποίηση τωντων κριτηρίωνκριτηρίων



ΟΟ ΛογαριασµόςΛογαριασµός ΕξυγίανσηςΕξυγίανσης
& & ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης

1. Χρηµατοδοτείται από τους ΚΑΠ,

2. Χρηµατοδοτεί τµήµα του
Προγράµµατος Εξυγίανσης,

3. Οι λειτουργικές του λεπτοµέρειες
καθορίζονται ύστερα από γνώµη της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων & 
Κοινοτήτων Ελλάδας ή της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας



6. 6. ΜεταφοράΜεταφορά ΑρµοδιοτήτωνΑρµοδιοτήτων

1. Η µεταφορά αρµοδιοτήτων δεν αποτελεί
απλώς θεσµικό ζήτηµα, αλλά συνοδεύεται
από µεταφορά υπηρεσιών, ανθρωπίνου
δυναµικού, υποδοµών και πόρων,

2. Η µεταφορά αρµοδιοτήτων
πραγµατοποιείται µέσω ειδικού
επιχειρησιακού προγράµµατος που
εµπεριέχεται στο Πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α»

3. Αναλυτική πλήρης κοστολόγηση, που
αφορά τα λειτουργικά & τα πάγια κόστη, 
προηγείται της µεταφοράς



7. 7. ΤοΤο πρόγραµµαπρόγραµµα ««ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α»»

ΤοΤο πρόγραµµαπρόγραµµα διαρθρώνεταιδιαρθρώνεται::

Στον πρώτο άξονα

που

χρηµατοδοτείται

από το ΕΣΠΑ

Στο δεύτερο άξονα που

χρηµατοδοτείται από

εθνικούς πόρους

(Κεντρικό Κράτος & 

Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Αξιοποίηση & 

Αναδιάταξη του

ανθρωπίνου

δυναµικού


