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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΔΜ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2019  

1. Το πλαίσιο  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι Δήμοι υποχρεούνται να 

εκπονήσουν το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμά τους μέσα στο πρώτο εξάμηνο 

της δημοτικής περιόδου. Βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου1 οι δήμοι 

υποχρεούνται να συντάξουν μόνοι τους τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, χωρίς 

αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

  

2. Η σκοπιμότητα του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος συλλογικής υποστήριξης είναι η παροχή στους δήμους 

ενημέρωσης  και πληροφοριών, τεχνικών εργαλείων και πρακτικών συμβουλών που 

θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε όλες τις φάσεις που προβλέπονται για τη 

σύνταξη του  Ε.Π., δηλαδή στον στρατηγικό, επιχειρησιακό και οικονομικό 

σχεδιασμό.  

 

3. Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η ΠΕΔ θα συνεργαστεί με την 

ΕΕΤΑΑ με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό και εθνικό δίκτυο για την 

υποστήριξη όλων των δήμων της Περιφέρειας, με τους συμβούλους ανάπτυξης των 

ΠΕΔ σε ρόλο περιφερειακών συντονιστών. 

 

4. Προτεινόμενες δράσεις 

α. Διοργάνωση ημερίδων, στις έδρες των περιφερειών, για τα αρμόδια στελέχη των 

δήμων (γενικών γραμματέων, υπηρεσιών  προγραμματισμού) και τους 

υπεύθυνους αντιδημάρχους, με σκοπό την ενημέρωση τους και την υποστήριξή 

τους στα ζητήματα που έχουν καταγραφεί. 

β. Αποστολή από την ΠΕΔ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, των τεχνικών εργαλείων σε 

όλους τους δήμους προκειμένου να τα αξιοποιήσουν στις αντίστοιχες φάσεις. 

γ. Στην  παροχή εξ΄ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω της 

λειτουργίας help-desk, με κεντρικό συντονισμό από την ΕΕΤΑΑ και περιφερειακό 

δέκτη την ΠΕΔ. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμας 

συνεργασίας.  

 

5. Χρονοδιάγραμμα 

Συνολική διάρκεια συνεργασίας: Ιανουάριος 2015 έως Μάιος 2015. Προτεινόμενος 

χρόνος διοργάνωσης της 1ης ημερίδας: Iανουάριος – Φεβρουάριο 2015. 

Προτεινόμενος χρόνος διοργάνωσης 2ης ημερίδας: Φεβρουάριο – Μάρτιος 2015. 

 

6. Συνεργασία – Κόστος 

Για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕΤΑΑ και της ΠΕΔ θα υπογραφεί σχετική  σύμβαση. 

Το κόστος, που θα καλυφθεί από την πλευρά των ΠΕΔ, θα αφορά τις μετακινήσεις 

και διαμονές, όταν απαιτούνται, την αναπαραγωγή υλικού και τις αμοιβές για τις 

διαρκείς συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες των στελεχών.  

                                                           
 


