ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ
ΠΡΖΛ ΔΗΓΗΘΖ ΚΝΛΗΚΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ
ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ
Ν ΟΝΙΝΠ ΡΩΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΩΛ ΑΛΩΛΚΩΛ ΔΡΑΗΟΗΩΛ ΝΡΑ
ΡΖΛ ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ
(Γ΄ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ, ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΖΛ
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ)
ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: Βαζίληρ Ξαπαβαζιλείος,
Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Αναπηςξιακήρ Λ. Θεζζαλονίκηρ Α.Δ.,
Κέλορ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ HELADA
22 Ηοςνίος 2010

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ
Με βάζε ηελ εκπεηξία ηεο Γ΄ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαη ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ
ζέηεη ε ζεκεξηλή ζπγθπξία δηαθαίλνληαη ηα παξαθάησ βαζηθά πεδία / ηνκείο παξέκβαζεο
ησλ Αλαπηπμηαθψλ Αλσλχκσλ Εηαηξηψλ ΟΤΑ ηελ επφκελε πεξίνδν :

Α. ΔΠΑ 2007-2013
Ρεσνική

ποζηήπιξη ΝΡΑ ζηην ωπίμανζη δπάζεων και έπγων γηα έληαμε ζε

δηάθνξα Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013

Ιειηοςπγία

ΑΛΔΡ ωρ Φοπέων λοποίηζηρ δπάζεων και έπγων ΔΠΞΑ κέζσ

Πξνγξακκαηηθψλ Σπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3614/2007, γηα ινγαξηαζκφ ΟΤΑ θαη
άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη επηβεβαησζεί ε απαηηνχκελε ζην
πιαίζην ηνπ ΕΣΠΑ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα (κεγάινο αξηζκφο ΑΝΕΤ έρεη απνθηήζεη ήδε ηε
ζρεηηθή πηζηνπνίεζε).

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)
Απηνηειήο

πινπνίεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην Επηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΕΣΠΑ

(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ», Επηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ», Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ψεθηαθή
Σχγθιηζε» θ.ι.π.)

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
λοποίηζη

Ροπικών Ξπογπαμμάηων πποζέγγιζηρ LEADER (Άμνλαο 4 ΠΑΑ 2007-

2013)
Έρνπλ ήδε επηιεγεί 43 Τνπηθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ αληίζηνηρν αξηζκφ
ΑΝΕΤ, ζπλνιηθήο Δεκφζηαο Δαπάλεο 295 εθ. €.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)


Κησανιζμοί ποζηήπιξηρ λοποίηζηρ Γπάζεων Θπαηικών Δνιζσύζεων ζηο
πλαίζιο ηος Άξονα 3 ηος ΞΑΑ 2007-2013 («Δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο»).
Αλακέλεηαη

ην

ακέζσο

επφκελν

δηάζηεκα

ζρεηηθή

Πξφζθιεζε

Εθδήισζεο

Ελδηαθέξνληνο απφ ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ ζα αθνξά
ζηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζπλνιηθήο Δεκφζηαο Δαπάλεο
370 εθ. €.
Γ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΔΙΑ 2007-2013 (ΔΠΑΛ 2007-2013)


λοποίηζη Ροπικών Ξπογπαμμάηων ζηο πλαίζιο ηος Άξονα 4 ηος ΔΞΑΙ
2007-2013 («Αεηθφξνο Αλάπηπμε Αιηεπηηθψλ Πεξηνρψλ»).
Έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην
πιαίζην ζρεηηθήο Πξφζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο θαη αλακέλεηαη άκεζα ε
επηινγή 9 Τνπηθψλ Πξνγξακκάησλ ζπλνιηθήο Δεκφζηαο Δαπάλεο 45 εθ. € πνπ ζα
πινπνηεζνχλ απφ αληίζηνηρεο ΑΝΕΤ.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)
Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΝΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
1. Γεληθφ Πιαίζην


Ο ξφινο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Εηαηξεηψλ Ο.Τ.Α. ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο
λέαο αξρηηεθηνληθήο ηεο Τνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο.



Η

αλαγθαηφηεηα

αμηνπνίεζεο

ηεο

εκπεηξίαο

ηνπο

ζε

ζέκαηα

νινθιεξσκέλσλ

αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ.


Ο ελεξγφο ξφινο θαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο αθεηεξία γηα ηελ ελδπλάκσζε
ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)
2. Ο λένο ξφινο ησλ ΟΤΑ


Ο ξφινο ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηεπξχλεηαη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία,
δεδνκέλσλ θαη ησλ εμειίμεσλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.



Τν εζληθφ θξάηνο αλαπξνζαλαηνιίδεηαη πξνσζψληαο ξφιν «θξάηνπο-ζηξαηεγείνπ»
θαη επνκέλσο πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηελ
απνθέληξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, κε βάζε θαη ηελ αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο.



Σε επξσπατθφ επίπεδν, δηεπξχλεηαη γεληθφηεξα ν ξφινο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη
ηνπηθψλ αξρψλ αιιά θαη ησλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο
πνιίηεο.



Σε δηεζλέο επίπεδν, νη πνιίηεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, γηα ηα δεηήκαηα ηεο
απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)
3. Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ λέσλ δνκψλ ησλ ΑΝΕΤ


Η δηεχξπλζε ηεο θιίκαθαο ησλ

«ηνπηθψλ ππνζέζεσλ» ιφγσ ηεο κεγέζπλζεο θαη

ηζρπξνπνίεζεο ησλ λέσλ Δήκσλ νδεγεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, αιιά παξάιιεια πξνυπνζέηεη θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, παιαηψλ θαη λέσλ, κε απνηειεζκαηηθφ θαη εληαίν ηξφπν
αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπο ή ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή αλαθνξάο.


Η

δηαδηθαζία

κεηάβαζεο

ζηε

λέα

αξρηηεθηνληθή

ηεο

απηνδηνίθεζεο

θαη

ηεο

απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο απαηηεί ηε ζχκπξαμε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
πθηζηάκελσλ δνκψλ κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη απνδνρή, νξγάλσζε θαη δηαζέζηκν
έκπεηξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ φπσο είλαη νη Αλαπηπμηαθέο Εηαηξείεο ΟΤΑ, κέιε ηεο
Έλσζεο Αλαπηπμηαθψλ Εηαηξεηψλ.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)


Η παλειιαδηθή γεσγξαθηθή θάιπςε θαη ε δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ησλ
ππεξεζηψλ αλά ρσξηθή θαηεγνξία (νξεηλέο πεξηνρέο, λεζηά θιπ) απνηειεί βαζηθφ
πιενλέθηεκα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Εηαηξεηψλ Ο.Τ.Α.

4. Βαζηθνί Τνκείο Παξέκβαζεο
Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ηωλ Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξηώλ, νη
βαζηθνί ηνκείο παξέκβαζήο ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην
Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» είλαη νη εμήο:
- Σρεδηαζκόο θαη εμεηδίθεπζε πνιηηηθώλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
-Εθαξκνγή θαη πινπνίεζε επηκέξνπο ζρεδίωλ (έκθαζε ζε πξωηνπόξεο/ θαηλνηόκεο πνιηηηθέο)
-Ελζωκάηωζε λέαο ηερλνινγίαο θαη ζπζηεκάηωλ δηνίθεζεο ζηνλ δηνηθεηηθό εθζπγρξνληζκό ηεο
Απηνδηνίθεζεο
- Δηθηύωζε (νξηδόληηα, δηαβαζκηθή, ρωξηθή)
- Αμηνπνίεζε/κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο ηωλ ΑΝΕΤ ζην ζρεδηαζκό θαη δηαρείξηζε νινθιεξωκέλωλ
παξεκβάζεωλ από ηελ ύπαηζξν ζηνλ αζηηθό ρώξν.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)
5. Δλδεηθηηθά πεδία ππνζηήξημεο/ζπλεξγαζίαο
Με βάζε ην αλωηέξω πιαίζην παξεκβάζεωλ πξνθύπηνπλ ηα παξαθάηω ελδεηθηηθά πεδία
ππνζηήξημεο/ζπλεξγαζίαο :


Τερληθή ππνζηήξημε ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο ζην θξίζηκν αξρηθό ζηάδην.



Σπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΛΛΑΓΑ».



Αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηωλ δπλαηνηήηωλ ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ηωλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ.



Δλεξγόο ξόινο ζε «νξηδόληηεο δξάζεηο» ηωλ

Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε», «Αλάπηπμε

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» θαη «Ψεθηαθή Σύγθιηζε».


Αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηωλ δπλαηνηήηωλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο θαη Πξάζηλεο Αλάπηπμεο.



Δλεξγνπνίεζε δνκώλ, δηθηύωλ, κέζωλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό
επίπεδν.

I. ΒΑΠΗΘΑ ΞΔΓΗΑ/ΡΝΚΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ ΡΖΛ
ΔΞΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝ (ζςνέσεια)


Δλεκέξωζε, Σρεδηαζκόο θαη Τερληθή ππνζηήξημε ηεο ωξίκαλζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ
έξγωλ.



Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε πξνγξάκκαηα ρωξηθήο
ζπλεξγαζίαο.



Δλδπλάκωζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ Γήκωλ κε ηελ παξνρή ηερληθώλ ππνζηεξηθηηθώλ
ππεξεζηώλ.



Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζπλεξγαζηώλ θαη πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο Γηαβαζκηθήο ζπλεξγαζίαο.



Υπνζηήξημε ηωλ δπλαηνηήηωλ αμηνπνίεζεο λέωλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζωλ γηα ηελ ηνπηθή θαη
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.



Αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζε ζέκαηα ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο, θνηλωληθήο νηθνλνκίαο,
ηζόηεηαο επθαηξηώλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ.

II. ΘΔΠΚΗΘΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ
ΚΔ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ
ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ
1. Βαζικά Γεδομένα
Οη Αλαπηπμηαθέο Αλψλπκεο Εηαηξίεο ΟΤΑ:
α) δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά βάζε ζην πιαίζην Εζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο θαη ηεο Τ.Α.,
β) δελ επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ,
γ) δελ επηρνξεγνχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο ΟΤΑ (παξ.3 ηνπ άξζ.265, Ν.3463/06),
δ) δελ ππάγνληαη ζηνπο θνξείο ηνπ Δεκφζηνπ Τνκέα ηεο παξ.6 ηνπ άξζ.1 ηνπ Ν.1256/82,
ε) ιεηηνπξγνχλ κε θαζαξά ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη δηέπνληαη απφ ηνλ Νφκν πεξί
Α.Ε. (Ν.2190/20 φπσο ηζρχεη) κε αλψηαηα φξγαλα δηνίθεζεο ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε
(Γ.Σ.) ησλ κεηφρσλ θαη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Δ.Σ.)

Δπομένωρ οι Αναπηςξιακέρ Ανώνςμερ Δηαιπίερ ΝΡΑ
διαθοποποιούνηαι πλήπωρ
από ηιρ αμιγείρ Δπισειπήζειρ ΝΡΑ

II. ΘΔΠΚΗΘΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ
ΚΔ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ
ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΩΛ ΑΛΔΡ (ζςνέσεια)
2. Εηηήμαηα αισμήρ πος ππέπει να ανηιμεηωπιζθούν

α) Αξιοποίηση / κατοσύπωση τος θεσμού των Αναπτςξιακών Ανωνύμων
Δταιπιών ΟΣΑ ζην πιαίζην ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε.

β) Κατοσύπωση τηρ εςελιξίαρ στη λειτοςπγία και οπγάνωση των ΑΝΔΣ
πξνθεηκέλνπ

λα

κπνξνχλ

λα

αληαπνθξηζνχλ

κε

ηε

κέγηζηε

δπλαηή

απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ξφιν ηνπο σο κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

