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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (EFSI) 

 Οι τεχνικές διαβούλευσης στη Νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020



Το Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) 

 



ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ EFSI 

 



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

315bn  
για τα επόμενα τρία χρόνια 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ EFSI 

Στρατηγικές υποδομές (ψηφιακές 
τεχνολογίες, επενδύσεις στις μεταφορές και 
την ενέργεια σύμφωνα με τις πολιτικές της 

ΕΕ και αστικής ανάπτυξης) 

Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία 

Περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα 

Επενδύσεις για την τόνωση της 
απασχόλησης, ιδίως μέσω της 

χρηματοδότησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και μέτρα για την απασχόληση 

των νέων 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Προστιθέμενη αξία  

Οικονομική βιωσιμότητα  

Προσέλκυση άλλων πηγών χρηματοδότησης 

Έργα που μπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο μέσα στα 
επόμενα τρία χρόνια 



ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIAH) 

Η EIAH θα είναι η πύλη της 
Ευρώπης για τη στήριξη των 

επενδύσεων.  

Θα προωθεί καλές πρακτικές, 
διδάγματα από την πραγματική 
ζωή, περιπτωσιολογικές μελέτες 

σχετικά με τη χρηματοδότηση 
και τη διαχείριση έργων.  

Η EIAH είναι μια κοινή 
πρωτοβουλία της Επιτροπής και 

της ΕΤΕπ. 



Οι τεχνικές 
διαβούλευσης στη Νέα 

Προγραμματική Περίοδο 
2014 – 2020 

  
 



Λιγα λογια για τη διαβουλευση 



Τί είναι διαβούλευση 
 

Η διαβούλευση αποτελεί μια συνεχή, αμφίδρομη & διαδραστική 
διαδικασία, που στοχεύει στην αναζήτηση & ανταλλαγή 

απόψεων & ιδεών & ενισχύει την εταιρική σχέση ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες. 

Η διαβούλευση δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση, καθώς 
δεν έχει κύριο μέλημα να γεφυρώσει μια διαφορά, αλλά να 

δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο. 

Η διαβούλευση είναι μια αμφίδρομη επικοινωνία & κανονιστική 
διαδικασία ανάμεσα στους διαμορφωτές της πολιτικής (policy 
makers) & στα μέρη τα οποία αυτές οι πολιτικές αφορούν, πχ 

φορείς και πολίτες (stakeholders), με στόχο οι πρώτοι να 
λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των δεύτερων. 



Γιατί είναι σημαντική η έννοια της διαβούλευσης & 
της εταιρικής σχέσης στη νέα Προγραμματική 

Περίοδο; 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης, που 
εισάγεται στο Νέο ΕΣΠΑ,  

αναφέρεται στη συνεργασία 
ανάμεσα στις δημόσιες αρχές των 

κρατών – μελών (εθνικό, 
περιφερειακό & τοπικό επίπεδο), 

στον ιδιωτικό τομέα & στην 
κοινωνία των πολιτών.  

Στοχεύει στην επίτευξη των 
στόχων των Κοινοτικών Ταμείων 

που συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση του Κοινού 

Στρατηγικού Πλαισίου. 

Αποτελεί βασική αρχή & 
προϋπόθεση για την υλοποίηση 
της αναπτυξιακής στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», που στοχεύει σε 
μία έξυπνη, βιώσιμη & χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία & 

κοινωνία. 



Ποιοί συμμετέχουν; 

Οι τοπικές δημόσιες 
αρχές 

Οι τοπικοί εμπορικοί & 
επαγγελματικοί 

σύλλογοι & οργανώσεις 

Οι επιστημονικοί 
σύλλογοι & φορείς 

Οι τοπικές οργανώσεις 
εργαζομένων & 

εργοδοτών 

Οι φορείς ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων 

Οι φορείς εργαζομένων 
στο δήμο & τα νομικά 

του πρόσωπα  

Οι ενώσεις & σύλλογοι 
γονέων & κηδεμόνων  

Τα τοπικά συμβούλια 
νέων  

Οι αθλητικοί & 
πολιτιστικοί σύλλογοι / 

φορείς 

Οι εθελοντικές 
οργανώσεις & κινήσεις 

πολιτών 

Οι φορείς ειδικής 
αγωγής & σύλλογοι 
ατόμων με ειδικές 

ανάγκες 

κάθε άλλος φορέας που 
δρα σε τοπικό επίπεδο & 

μπορεί να συμβάλλει 
στην επίτευξη των 

κοινών στόχων.  



Ποιος ο ρόλος του Δήμου στη διαβούλευση 
& τη διαμόρφωση μιας εταιρικής σχέσης 

Η ΤΑ, ως ο κοντινότερος στον πολίτη θεσμός, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες, τις 
ανάγκες αλλά & τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε τοπική κοινωνία.  

Γνωρίζει ότι η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα αναπτυξιακά και μη, 
μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.  

Επειδή η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή σαν ένα ενιαίο σύνολο 
πολιτών, αλλά σαν διαφορετικές ομάδες συμφερόντων & εταίρων (ΜΚΟ, 
ευπαθείς ομάδες, τοπικές ενώσεις κτλ), η ΤΑ είναι ο μοναδικός φορέας που 
μπορεί να συγκεντρώσει τον «πολύχρωμο» αυτό πληθυσμό & να τον συντονίσει, 
ενισχύοντας την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του. 



Το παράδειγμα του δήμου 
Λεμεσού 

  



διαχειριστική 
επάρκεια 

Δήμος 
Λεμεσού 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Ο συνδυασμός επιβεβαιωμένης διαχειριστικής επάρκειας 
του ίδιου του Δήμου, εξωτερικών συνεργασιών & 

κινητοποίησης του συνόλου των τοπικών «παικτών» στην 
ανάπτυξη της Λεμεσού, εγγυάται την απρόσκοπτη & χωρίς 

εμπόδια, τουλάχιστον από τη μεριά του Δήμου, 
υλοποίηση των έργων. 

Ο καλύτερος τρόπος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 
επάρκειας του Δήμου Λεμεσού είναι η μέχρι τώρα, 

επιτυχής & εντός των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 





ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Ο Δήμος Λεμεσού αναπτύσσει 
μια συστηματική & 

πολυεπίπεδη επικοινωνιακή 
στρατηγική προκειμένου να 

καταστήσει τους δημότες της 
πόλης ενεργητικά συμμέτοχους 

στη διαμόρφωση των 
προτάσεών του 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Α. Δημιουργία 
Ταυτότητας-

Λογότυπου & 
επικαιροποίηση  

Β. Δημιουργία 
Ιστοσελίδας & 

συνεχής 
επικαιροποίηση 

Γ. Επικοινωνία με τα 
ΜΜΕ & Opinion 

Leaders σε τοπικό & 
παγκύπριο επίπεδο 





ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Η Δημόσια Διαβούλευση 
προβλήθηκε έντονα με 

ανοιχτές προκλήσεις προς 
το σύνολο των δημοτών, με 

μαζικό ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, μέσω των 

social media κ.ο.κ. Η 
πρόσκληση & το 
πρόγραμμα της 
διαβούλευσης 

διαμορφώθηκε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διευκολύνει 

τη συμμετοχή 
επαγγελματιών & άλλων 

ενδιαφερόμενων φορέων 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Ο Δήμος Λεμεσού 
πραγματοποίησε εργαστήρια 

διαλόγου & ιδεών σε συνέχεια 
της πρώτης δημόσιας 

διαβούλευσης. Τα εργαστήρια 
προωθούσαν 3 τομείς πολιτικής 

για ολοκληρωμένες βιώσιμες 
αστικές παρεμβάσεις – τον 

κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό 
& τον πολιτιστικό. Οι 

παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν & 
συμμετείχαν σε 3 εργαστήρια: 

«πολιτιστικές δράσεις», 
«κοινωνική συνοχή & 

απασχόληση» & 
«περιβαλλοντικά θέματα» στα 

οποία  αναπτύχθηκαν 
προβληματισμοί, εισηγήσεις & 

ιδέες για εμπλουτισμό της 
πρότασης. 



Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 



Διατηρησιμότητα - Βιωσιμότητα 

Ουσιαστικός στόχος της 
διαβούλευσης & των συνολικών 

πρωτοβουλιών του Δήμου Λεμεσού 
είναι οι δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ολοκληρωμένης 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, να 

παραμείνουν λειτουργικές & βιώσιμες 
με την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας 

& των τοπικών φορέων.  



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

Δρ. Ράλλης Γκέκας 
 

rgkekas@skepsis.net.gr 
 

www.skepsis.net.gr 
 

mailto:rgkekas@skepsis.net.gr�
http://www.skepsis.net.gr/�

	Ωρίμανση έργων των Δήμων στο ΕΣΠΑ �Ο σημαντικός ρόλος της διαβούλευσης �Ο ρόλος του ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	Το Ευρωπαϊκό Ταμείο �Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)�
	ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ EFSI
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ EFSI
	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIAH)
	Οι τεχνικές διαβούλευσης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020
	Λιγα λογια για τη διαβουλευση
	Τί είναι διαβούλευση�
	Γιατί είναι σημαντική η έννοια της διαβούλευσης & της εταιρικής σχέσης στη νέα Προγραμματική Περίοδο;
	Ποιοί συμμετέχουν;
	Ποιος ο ρόλος του Δήμου στη διαβούλευση & τη διαμόρφωση μιας εταιρικής σχέσης
	Το παράδειγμα του δήμου Λεμεσού
	Slide Number 16
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	Slide Number 18
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
	Slide Number 21
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
	Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
	Διατηρησιμότητα - Βιωσιμότητα
	Slide Number 26

