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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

Θέμα: Ίδρυση και λειτουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού για την ΠΑΜΘ 

Αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την σύσταση από τους ΟΤΑ 
εταιρειών ειδικού σκοπού, αρκετές Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Στερεάς 
Ελλάδας) και Δήμοι έχουν προχωρήσει στη σύσταση αναπτυξιακών οργανισμών 
κυρίως για την σύνταξη, διεκπεραίωση και ωρίμανση μελετών (τεχνικών, 
οικονομικών, περιβαλλοντικών) ώστε με τον τρόπο αυτό να καταστεί δυνατή η 
υποστήριξη των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων και να αρθούν τα αδιέξοδα 
που επιβάλει η στριφνή νομοθεσία (Ν.4412/2016) αλλά και η έλλειψη προσωπικού. 
Ταυτόχρονα οι εταιρίες αυτές έχουν την δυνατότητα υλοποίησης διαφόρων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων παρέχοντας ουσιαστικά τεχνογνωσία και υποστήριξη 
στο σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση των επιμέρους πολιτικών.  

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα σύμφωνα με 

την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 200/2020):  

 επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ και των 
ενώσεών τους (αποτελούν, δηλαδή, το θεσμοθετημένο σύμβουλο των ΟΤΑ για 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους)  

 ωρίμανσης έργων (η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά 
όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό 
προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας),  

 υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής (όλως ενδεικτικά : δράσεις μετριασμού 
ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων 
και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών 
κ.α.),   

 υλοποίησης πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης (αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, 
διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους 
τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του 
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διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης),   

 βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα 
από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση 
ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη 
βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων - βιοενέργεια), 

 ανάληψης καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ (σύναψη, εποπτεία και 
επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων –άρθρο 3 ν. 4674/2020), 

 διοικητικής υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ (για 
δήμους, οι οποίοι την 11.3.2020 ασκούσαν τις λοιπές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών 
αυτών (πλην των διαδικασιών σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων 
συμβάσεων μελετών και έργων) μέσω διοικητικής υποστήριξης από έτερο δήμο –
άρθρο 4 ν. 4674/2020),   

 εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 ν. 4674/2020), 

 υποστήριξης των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (συμβατικές 
αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ –άρθρο 8 
παρ. 2 ν. 4674/2020). 

 

Ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης 

Είναι στις προθέσεις της Διοίκησης να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία ενός 
αναπτυξιακού οργανισμού που θα μπορούσε να προσφέρει επιστημονική, 
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρειά μας διευκολύνοντάς την να 
ξεπεράσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικού την 
γραφειοκτρατία κλπ, στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος 
προβλήματα που οδήγησαν την Περιφέρειά μας να έχει απορρόφηση του τρέχοντος 
ΕΣΠΑ μόλις σε ποσοστό 38% (σύμφωνα με τα από 27.1.2021 στοιχεία της ΕΥΔ ΕΠ 
ΑΜΘ) την ίδια στιγμή που σε πανελλαδικό επίπεδο η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 
κινείται στο 62%; 
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