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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Οηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ  

Υξεκαηνδνηήζεηο από εζληθνύο πόξνπο  

Υξεκαηνδνηήζεηο ΔΠΑ 2014-02020 

ΔΠΑ 2021-2027 

Λνηπά Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

Πξνγξάκκαηα  Δ.Δ. 

Οδεγόο Υξεκαηνδνηήζεσλ  



 
ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  

 Πεξηθνπή ησλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ θζάλεη ην 60%. 

 Πεξηνξηζκόο θαη ζηαζηκόηεηα αξρηθά, αιιά ηώξα πηα πηώζε, 
πνιιώλ ηδίσλ εζόδσλ ηεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  

 πλερήο απνςίισζε ηνπ πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ. 

 Πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο 

 Απμεκέλν δηαρεηξηζηηθό θόζηνο πνπ επηβάινπλ νη λένη 
δεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο  

 Απμεκέλεο αλάγθεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηειέρσζεο ησλ 
θνηλσληθώλ δνκώλ (Παηδηθνί ζηαζκνί, Κ.Γ.Α.Π., Βνήζεηα ζην ζπίηη, 
θ.α.) θαη ησλ θνηλσληθώλ πξσηνβνπιηώλ (ζπζζίηηα, θνηλσληθά 
παληνπσιεία, ηαηξεία, θαξκαθεία, θ.α.). 



• ην 4% από ην Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.) 

• ην 2,40% από ην Φόξν Δηζνδήκαηνο 
Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 
(Φ.Δ.Φ.Ν.Π)  

 

Πεξηθέξεηεο 
  

  

• ην 20% από ην Φόξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ 
θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ (Φ.Δ.Φ.Ν.Π.)  

• ην 12% από ην Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.)  

• 11,3% ηνπ ΔΝΦΙΑ 

Γήκνη  
  

 Κπαηικέρ Δπισοπηγήζειρ 



ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΩΝ ΟΣΑ 



2015 (ζτοσ 
αναφοράσ) 

δισ $ κατά κεφαλήν $ % ΑΕΠ 
% δημοςίων 

εςόδων 

Ομόςπονδεσ & ημί-ομόςπονδεσ χώρεσ 

Αυςτραλία 28,3 1.196 2,5% 7,4% 

Αυςτρία 36,9 4.277 8,6% 17,1% 

Βζλγιο 37,3 3.326 7,2% 14,1% 

Γερμανία 310,2 3.798 7,9% 17,7% 

Ελβετία 36,5 4.411 7,1% 20,2% 

Η.Π.Α. - - - - 

Ιςπανία 104,7 2.254 6,5% 16,9% 

Καναδάσ 132,5 3.696 8,4% 21,0% 

Μεξικό 46,5 384 2,2% 9,1% 

Ενιαίεσ χώρεσ 

Γαλλία 312,7 4.702 11,5% 21,4% 

Δανία 98,0 17.241 35,2% 65,7% 

Ελλάδα 10,5 965 3,7% 7,7% 

Εςθονία 3,7 2.828 9,7% 24,1% 

Ηνωμ. Βαςίλειο 289,9 4.452 10,6% 27,7% 

Ιαπωνία 787,1 6.192 16,6% 46,2% 

Ιρλανδία 7,9 1.707 2,5% 9,0% 

Ιςλανδία 2,0 5.898 12,4% 29,4% 

Ιςραήλ 17,3 2.060 5,6% 15,0% 

Ιταλία 334,6 5.510 14,8% 31,0% 

Κορζα 249,3 4.925 14,2% 42,1% 

Λετονία 4,7 2.391 9,6% 23,9% 

Λουξεμβοφργο 2,9 5.148 5,0% 11,5% 

Νζα Ζηλανδία 6,7 1.457 3,9% 10,1% 

Νορβηγία 50,5 9.737 15,7% 28,4% 

Ολλανδία 118,7 7.010 14,1% 32,7% 

Ουγγαρία 21,0 2.136 8,1% 16,7% 

Πολωνία 130,3 3.389 12,8% 32,8% 

Πορτογαλία 19,7 1.901 6,4% 14,5% 

Σλοβακία 12,4 2.282 7,6% 17,8% 

Σλοβενία 6,1 2.978 9,3% 20,6% 

Σουηδία 116,3 11.872 24,8% 49,2% 

Τουρκία 69,9 912 3,7% 10,8% 

Τςεχία 42,6 4.039 12,0% 28,9% 

Φινλανδία 53,1 9.695 23,0% 41,8% 

Χιλή 15,1 845 3,6% 15,5% 

Ο.Ο.Σ.Α.-35 8.303,2 6.503 15,0% 42,2% 

Ε.Ε.-28 2.199,6 4.316 11,2% 24,9% 

 

ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗ  



ΑΞΙΟΠΟΙΙΗΗ ΙΓΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Βειηίσζε είζπξαμεο εζόδσλ  

• Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ από Γ.Γ.Π.. θιπ 
• Βειηίσζε είζπξαμεο από ηέιε  θαηαζηεκάησλ 

Μείσζε δαπαλώλ  

• Έιεγρνο Γαπαλώλ 
• Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ειεθηξνθσηηζκό 

Αθίλεηε πεξηνπζία 

• Καηαγξαθή  
• Αμηνπνίεζε  



ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ 
 ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ  



Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο:  

• Η βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο. 

• H βειηίσζε ησλ βαζηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ ησλ δήκσλ 
θαη ηδίσο ησλ απνρεηεύζεσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ.  

• H θάιπςε ησλ ππνιεηπόκελσλ αλαγθώλ απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ 
ηεο ρώξαο. 

• Οη ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο 
δεκηώλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  

• Οη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο ησλ Γήκσλ.  

• Οη δξάζεηο αλέγεξζεο ή/θαη απνθαηάζηαζεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ 

πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο  2018-2022-  2 δηζ €  

• Α΄πξόζθιεζε γηα Βειηίσζε ππνδνκώλ ύδξεπζεο, πνζό  200 εθ € 

• Β΄πξόζθιεζε γηα Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθώλ ιπκάησλ  
πνζό 200 εθ € 

Άκεζε Αμηνιόγεζε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι 
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos 



Πποηεπαιψηηηερ  

• Η ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
δειαδή: θαηαζθεπή, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε έξγσλ 
ηερληθώλ ππνδνκώλ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο, ρξεκαηνδόηεζε 
κειεηώλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ θαη κεραλεκάησλ. 

• Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ, δειαδή: θαηαζθεπή, 
βειηίσζε θαη ζπληήξεζε δηνηθεηηθώλ, θνηλσληθώλ, 
αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη 
ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ ησλ αλσηέξσ. 

ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ  2018-2022    300.000 εκ €  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ 
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos 



ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ 

• Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ - 
Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 

• Οινθιεξσκέλα έξγα αλαπιάζεσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 
ρώξσλ πξαζίλνπ 

• Απνθαηάζηαζε/ επαλάρξεζε δεκόζησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ή 
κλεκείσλ 

• Αλαβάζκηζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (παηδηθέο ραξέο, πεδόδξνκνη  
πεδνδξόκηα, θπηεύζεηο  θιπ) 
 

• Σρέδην Βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο 
(Σ.Β.Α.Κ.) 
 

• Σπγρξεκαηνδόηεζε έξγσλ Δπξσπατθνύ  
Πξνγξάκκαηνο  LIFE  
 

• Χξεκαηνδόηεζε εθπόλεζεο Τνπηθώλ Χσξηθώλ 
Σρεδίσλ (Ν. 4509 αξ 70) 

Υξεκαηνδνηεί έξγα 
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθώλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα 
ηνπ πεξηβάιινληνο - 

Απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθό 
ρξεκαηνδνηηθό κέζν γηα 

επελδύζεηο ησλ ΟΣΑ 



ΛΟΙΠΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 

• Παιδικοί ζηαθμοί - ίδπςζη και λειηοςπγία έυρ δωο (2) 
νέυν ημημάηυν βπεθικήρ, παιδικήρ και 
βπεθονηπιακήρ θπονηίδαρ ζε κάθε Γήμο (Μέρξη 50.000 
επξώ: γηα έλα ηκήκα δπλακηθόηεηαο 12 βξεθώλ ή έλα ηκήκα δπλακηθόηεηαο 
25 λεπίσλ - Μέρξη 75.000 επξώ: γηα δύν ηκήκαηα (όπσο ηα παξαπάλσ) 
βξεθηθήο ή δύν λεπηαθήο ή έλα βξεθηθήο θη έλα λεπηαθήο θξνληίδαο 

Τποςπγείο Δπγαζίαρ 

• Δπηρνξήγεζε κειεηώλ κηθξώλ δήκσλ (κέρξη 85.000€ αλά 
Γήκν) 

Σαμείο 
Παπακαηαθηκϊν & 

Γανείυν  

• Πξόγξακκα «ΗΛΔΚΣΡΑ» – Δλεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε θηηξίσλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Λοιπά Τπνπξγεία 



 

 

ΔΠΑ 2014-2020 

   ΓΡΑΔΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 



ΔΠΑ 2014-2020     

A/A ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ύνολο 
Κοινοηικής 
σνδρομής 

Δκηίμηζη 
Γημόζιας 
Γαπάνης 

1 
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΔΠΙΥΔΙΣΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

3.646.378.290,48 4.557.972.863,100 

2 
ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

3.550.585.954,04 4.262.099.546,290 

3 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & 
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

2.104.926.537,56 2.631.158.171,950 

4 ΜΔΣΑΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ 377.228.417,18 471.535.521,475 

5 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (ΠΔΠ) 5.278.515.901,63 6.751.349.340,296 

6 ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 317.612.062,97 391.994.442,433 

7 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 4.223.960.793,00 5.279.950.991,250 

8 ΘΑΛΑΑ - ΑΛΙΔΙΑ 250.000.000,00 333.333.333,333 

9 Σαμείο σνοτής 580.000.000,00 682.352.941,176 

10 Προγράμμαηα Δδαθικής σνεργαζίας 231.700.000,00 289.625.000,000 

11 Πρόγραμμα  Απόρων  281.000.000,00 351.250.000,000 

  ΤΝΟΛΟ 20.8471.907.956,86 26.002.622.151,303 



ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΤΜΔΠΔΡΑΑ & ΠΔΠ  

ΤΓΑΣΑ  

• Οινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

• Γηαζθάιηζε θαιήο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηώλ  θνιύκβεζεο  

• Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα αζηηθά ιύκαηα 

ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ  

• Πξνώζεζε δξάζεσλ πξόιεςεο  παξαγσγήο απνβιήησλ 

• Πξνώζεζε νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο  

• Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ θαη βηναπνβιήησλ 

• Κνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ   

• Γεκηνπξγία πξάζηλσλ  ζεκείσλ θαη δηθηύσζή ηνπο  

• Οινθιήξσζε θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκώλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ κε βάζε ηνπο ΠΔΓΑ   

• Γξάζεηο ππνζηήξημεο Γήκσλ θαη ΦΟΓΑ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ 

• Έξγα απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ ρώξσλ  



ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
(ΠΔΠ ) 

Βειηίσζε  ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο  κε αλαθαίληζε ησλ δεκνζίσλ  θηηξίσλ (εθαξκνγέο θξηηεξίσλ  
βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, επεκβάζεηο ζην  θέιπθνο θαη  ζηα ιεηηνπξγηθά  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ θηηξίνπ, κε  
πξνηεξαηόηεηα ζε  κεγάια ελεξγνβόξα  θηίξηα όπσο:  θηίξηα ζρνιείσλ,  γπκλαζηήξηα, θνιπκβεηήξηα.  

Πξνώζεζε ηεο Βηώζηκεο  Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ησλ  Πεξηθεξεηώλ) 

Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθώλ  έξγσλ ζε  αζηηθέο, πεξηαζηηθέο,  παξαπνηάκηεο θαη  παξόρζηεο πεξηνρέο, όπσο  
αλαθέξνληαη  παξαπάλσ.  

Έξγα πξνζηαζίαο ησλ  αθηώλ (π.ρ.  ζσξαθίζεηο, πξόβνινη,  ύθαινη, θπκαηνζξαύζηεο),  θαη έξγα  επαλάκκσζεο 
θαη  ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αθηήο  ζηηο  πεξηνρέο κε  θαηλόκελα δηάβξσζεο  ή  ζε πεξηνρέο  πνπ  απεηινύληαη  από  
ηελ   άλνδν ηεο   ζηάζκεο  ηεο  ζάιαζζαο  

Δπελδύζεηο γηα  ηελ  πξόιεςε θαη  αληηκεηώπηζε  ππξθαγηώλ 

Γξάζεηο ελεκέξσζεο  θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ  αξρώλ, ηεο  νηθνλνκίαο θαη  ηνπ πιεζπζκνύ 



Πξνγξάκκαηα 
θνηλσθεινύο 

εξγαζίαο 

Δλαξκόληζε 
νηθνγελεηαθήο  

θαη 
επαγγεικαηηθήο 

δσήο  

Γξάζεηο δηα 
βίνπ κάζεζεο 
(Κέληξα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο 
Γήκσλ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
Δ.Π. ΑΝΑΓΔΓΜ  

 



Πποϊθηζη απαζσψληζηρ  -  Πποϊθηζη ηηρ κοινυνικήρ ένηαξηρ και 
καηαπολέμηζη ηηρ θηϊσειαρ – Τποδομέρ 

• Αλάπηπμε θαη  αλαβάζκηζε θνηλσληθώλ ππνδνκώλ (Γεκηνπξγία, βειηίσζε, αλαβάζκηζε,  επέθηαζε 
θνηλσληθώλ  ππνδνκώλ όπσο  δνκέο απηόλνκεο  θαη εκηαπηόλνκεο  δηαβίσζεο ΑκεΑ,  θέληξα δηεκέξεπζεο, 
παηδηθνί,  βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί.  ΚΓΑΠ-ΜΔΑ,  ππνδνκέο θξνληίδαο  αζηέγσλ θιπ)  

• Τπνδνκέο ζηέγαζεο  θαη εθπαίδεπζεο,  ρώξνη πγηεηλήο, one  stop shops  / Κέληξα Κνηλόηεηαο  κε δηεπξπκέλεο  
ππεξεζίεο  θαη θηλεηέο  κνλάδεο  γηα εππαζείο   νκάδεο (ξνκά,  θ.ιπ)  

• Κέληξα θηινμελίαο (π.ρ.  γηα αζηέγνπο, αζπλόδεπηνπο  αλειίθνπο,   γπλαίθεο  ζύκαηα βίαο  θ.α.)   -  Αλνηθηέο  
Γνκέο Φηινμελίαο  γηα  κεηαλάζηεο   θαη  αηηνύληεο  Άζπιν  -  Γηακόξθσζε  θηηξίσλ  γηα  ηε  ζηέγαζε  ησλ  
Κέληξσλ Έληαμεο  Μεηαλαζηώλ   (ΚΔΜ)  

• Δπέθηαζε θαη  αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ δνκώλ θαη  ππνδνκώλ πγείαο   

• Δπελδύζεηο από δξάζεηο ηνπηθήο  αλάπηπμεο κε  πξσηνβνπιία θνηλνηήησλ ζε  νηθηζηηθέο θαη αγξνηηθέο  
πεξηνρέο  

• Τπνδνκέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε (ζην πιαίζην Οινθιεξσκέλσλ ρεδίσλ Βηώζηκεο Αζηηθήο 
Αλάπηπμεο) 

Δκπαίδεςζη  

• Γεκηνπξγία,  βειηίσζε  ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ  θηηξηαθώλ ππνδνκώλ  ζ’ όιεο ηηο  βαζκίδεο ηεο  
εθπαίδεπζεο πνπ θνξνύλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε  

• Γεκηνπξγία ή  πεξαηηέξσ  αλάπηπμε εηδηθώλ  εξγαζηεξηαθώλ  ππνδνκώλ  θαη απόθηεζε  εμνπιηζκώλ  γηα 
βειηίσζε  δεμηνηήησλ  ζε  όιεο ηηο  βαζκίδεο ηεο  εθπαίδεπζεο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΠΔΠ 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (ΠΔΠ) 
Δνδεικηικέρ δπάζειρ ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

Πποϊθηζη απαζσψληζηρ  -  Πποϊθηζη ηηρ κοινυνικήρ ένηαξηρ και 
καηαπολέμηζη ηηρ θηϊσειαρ   

• Ολοκληπυμένερ δπάζειρ /  παπεμβάζειρ για εςπαθείρ ομάδερ  οι οποίερ μποπούν  να πεπιλαμβάνοςν  πλέγμα 
δπάζευν (ζςμβοςλεςηική,  mentoring, επαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ,  απαζσόληζη, καηάπηιζη, 
εςαιζθηηοποίηζη,  δημοζιόηηηα κλπ)  

• Παποσή ςπηπεζιών θπονηίδαρ  και θιλοξενίαρ παιδιών (παιδικοί  / βπεθικοί  /  βπεθονηπιακοί  ζηαθμοί,   
ΚΓΑΠ,  κλπ)   

• Λειηοςπγία  κένηπυν ςποδοσήρ αζηέγυν  με ππόβλετη  κινηηών μονάδυν  Λειηοςπγία  onestopshops /  
Κένηπυν Κοινόηηηαρ  πεπιθυπιοποιημένυν κοινοηήηυν  (Ρομά, μεηανάζηερ) - Ππογπάμμαηα  για ηην 
κινηηοποίηζη  και ενεπγό  ζςμμεηοσή ηυν  Ρομά και ηυν  μεηαναζηών ζηιρ  διαδικαζίερ Σοπικήρ  
Γιακςβέπνηζηρ 

• Γημιοςπγία και Ανάπηςξη  Γικηύυν  και Κοινυνικών  ςμμασιών για  ηην Δςαιζθηηοποίηζη  και Δνημέπυζη 
ζε  θέμαηα κοινυνικήρ ένηαξηρ  ηυν πεπιθυπιοποιημένυν ομάδυν  

• Κένηπα Γημιοςπγικήρ  Απαζσόληζηρ για παιδιά και  εθήβοςρ με  νοηηική ςζηέπηζη ή/και  αναπηπίερ - 
Βπεθονηπιακοί  ηαθμοί Ολοκληπυμένηρ  θπονηίδαρ   

• ςμβοςλεςηικά κένηπα  και ξενώνερ θιλοξενίαρ  κακοποιημένυν γςναικών  

• Δξειδικεςμένη εκπαιδεςηική  ςποζηήπιξη για ένηαξη  μαθηηών με αναπηπία ή/και  ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ  
ανάγκερ  

• Λειηοςπγία Γικηύος  Γομών ανηιμεηώπιζηρ  ηηρ θηώσειαρ   (κοινυνικά πανηοπυλεία,  θαπμακεία,  ιαηπεία 
κλπ)  

• Κένηπα Ημεπήζιαρ  Φπονηίδαρ Ηλικιυμένυν 

• Τποζηήπιξη λειηοςπγίαρ  Ανοικηών Γομών  Φιλοξενίαρ για  μεηανάζηερ -  αιηούνηερ άζςλο  – αιηούνηερ 
διεθνούρ  πποζηαζίαρ 



ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

• Μειέηεο - θαηαζθεπέο έξγσλ ηακίεπζεο λεξνύ κε ηελ 
αμηνπνίεζε ρεηκεξηλώλ απνξξνώλ (θξάγκαηα 
ιηκελνδεμακελέο) 

• Oξγαλσκέλα αξδεπηηθά δίθηπα λέα -  αλαθαίληζε  - 
εθζπγρξνληζκόο .  

• Δγθαηαζηάζεηο πδξνκεηξεηώλ  
• Μειέηεο ή θαη θαηαζθεπή έξγσλ πδξνιεςίαο (θξάγκαηα 

εθηξνπήο, αλάζρεζεο, πδξνκάζηεπζεο) 
• Καηαζθεπή αληιηνζηαζίσλ δεμακελώλ αλαξξύζκηζεο  

ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΔΓΓΔΙΩΝ 

ΒΔΛΣΙΩΔΩΝ  

• Μειέηε - θαηαζθεπή έξγσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο 
• Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (δηαλνίμεηο ηάθξσλ δηεπζεηήζεηο 

ρεηκάξξσλ) 
• Σερληθά έξγα (γέθπξεο, ηζόπεδεο δηαβάζεηο)  
• ηξώζε νδνζηξώκαηνο – αζθαιηνηζηκεληόζηξσζε  

ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΟΓΟΠΟΙΑ  



• Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ 
δηθηύσλ όπσο αληηιηνζηάζηα, ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ύδαηνο θιπ (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ε αληηθαηάζηαζε ησλ δηθηύσλ)   

• Βειηίσζε ηνπηθήο νδνπνηίαο (εζσηεξηθή νδνπνηία , ζήκαλζε θιπ) 
• Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρσξώλ (δηακόξθσζε ππαίζξησλ ρώξσλ, 

πιαθνζηξώζεηο, δελδξνθπηεύζεηο, πεδνδξνκήζηεο θιπ) 

Έξγα κηθξήο θιίκαθαο  γηα 
αγξνηηθνύο νηθηζκνύο 
(παξεκβάζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε 
ησλ νηθηζκώλ) 

• (εθπαηδεπηηθόο θήπνο ζε πεξηβάιινληα ρώξνπ ζρνιείνπ θιπ) 
Σπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο 

ππνδνκώλ   

• Γξαθεία ηνπξηζηηθήο  πιεξνθόξεζεο,  
• ήκαλζε ηνπηθώλ αμηνζέαησλ,  
• Καηαθύγηα, παξαηεξεηήξηα, δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θιπ 

Γεκηνπξγία δεκνζίσλ 
ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ θαη 

ππνδνκώλ αλαςπρήο  

• Φπηνηερληθέο εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο, ηερληθά έξγα θιπ 
• Μνλνπάηηα, δηαδξνκέο πεξηήγεζεο, θαηαθύγηα, θέληξα  επηζθεπηώλ, 
• Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

Γξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε 
ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο 
ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ  

• Απνθαηάζηαζε αλάδεημε αξρηηεθηνληθήο πνιηηηζηηθήο αγξνηηθήο 
θιεξνλνκηάο  

• Δλέξγεηεο αλάδεημεο ελεκέξσζεο γηα ηελ πνιηηηζηηθή αγξνηηθή 
ιανγξαθηθή θιεξνλνκηά  

Γξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

αγξνηηθώλ πεξηνρώλ  

LEADER 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ   
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2021-2027 

Μια εξυπνότερη Ευρώπη — 
Καινοτόμοσ και ζξυπνοσ 

οικονομικόσ 
μεταςχηματιςμόσ. 

Μια πιο «πράςινη» Ευρώπη, 
με χαμηλζσ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνθρακα. 

Μια πιο διαςυνδεδεμζνη 
Ευρώπη — κινητικότητα και 
περιφερειακζσ διαςυνδζςεισ 

ΤΠΕ. 

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — 
Υλοποίηςη του ευρωπαϊκοφ 

πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. 

Μια Ευρώπη πιο κοντά ςτουσ 
πολίτεσ τησ — Βιώςιμη και 

ολοκληρωμζνη ανάπτυξη των 
αςτικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, χάρη ςε 
τοπικζσ πρωτοβουλίεσ. 



ΔΠΑ 2021-2027 

• Έξεπλα, θαηλνηνκία θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο 
• Ψεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο επηρεηξήζεσλ –Ηιεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε  
• Αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθόηεηα ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ  

ηψσορ πολιηικήρ 1:  

Μια πιο έξςπνη Δςπϊπη – Καινοηψμορ 
και έξςπνορ βιομησανικψρ 

μεηαζσημαηιζμψρ 

• Δλεξγεηαθή απόδνζε θηηξίσλ  
• Δλέξγεηα – Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  
• Κπθιηθή νηθνλνκία– Γηαρείξηζε πδάησλ, απνξξηκκάησλ, 

ιπκάησλ, θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 
• Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

ηψσορ πολιηικήρ 2:  

Μια πιο ππάζινη και με λιγψηεπερ 
εκπομπέρ άνθπακα Δςπϊπη – Καθαπέρ 
και δίκαιερ ενέπγειερ μεηάβαζηρ ζηον 

ηομέα ηηρ ενέπγειαρ, ππάζινερ και μπλε 
επενδωζειρ, κςκλική οικονομία, 

κλιμαηική αλλαγή και ππψλητη ηυν 
κινδωνυν. 

• Τπνδνκέο κεηαθνξώλ  
• Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα  
• Δπξπδσληθόηεηα – Ψεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο  

ηψσορ πολιηικήρ 3: 

 Μια πιο ζςνδεδεμένη Δςπϊπη με ηην 
ενίζσςζη ηηρ κινηηικψηηηαρ και ηυν 

πεπιθεπειακϊν ηεσνολογιϊν 
πληποθοπιϊν και επικοινυνιϊν 



ΔΠΑ 2021-2027 

• ηήξημε Απαζρόιεζεο  
• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: 
• Κνηλσληθή πξνζηαζία θαη πγεηλνκηθή πεξίζαιςε  

ηψσορ πολιηικήρ 4:  

Μια πιο κοινυνική Δςπϊπη – 
Δθαπμογή ηος Δςπυπαφκοω 

Πςλϊνα ηυν Κοινυνικϊν 
Γικαιυμάηυν 

• ε αστικέρ πεπιοσέρ  

• Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε κεηνλεθηνπζώλ ή/θαη 
απνβηνκεραλνπνηεκέλωλ δωλώλ. - Πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 
νινθιεξωκέλωλ αλαπηπμηαθώλ ζρεδίωλ γηα ηηο ππνβαζκηζκέλεο 
γεηηνληέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηήξημεο ηωλ κηθξώλ θαη 
κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ.  

• Σε κηθξά απνκαθξπζκέλα λεζηά:  

• Μηθξήο θιίκαθαο ιηκεληθέο ππνδνκέο  - Έξγα κηθξήο θιίκαθαο 
επεμεξγαζίαο ιπκάηωλ, επαλαρξεζηκνπνίεζεο λεξνύ θαη παξαγωγήο 
ύδαηνο - Οινθιεξωκέλα ηνπηθά ζπζηήκαηα αλαλεώζηκωλ πεγώλ 
ελέξγεηαο -  Επξπδωληθή ζύλδεζε,  

• Πξνώζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηωλ 
ηνπηθώλ πξνϊόληωλ, ζην πιαίζην ζηξαηεγηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο 
ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ.  

ηψσορ πολιηικήρ 5:  

Μια Δςπϊπη πιο κονηά ζηοςρ 
πολίηερ, ππουθϊνηαρ ηη 

βιϊζιμη και ολοκληπυμένη 
ανάπηςξη ηυν αζηικϊν, 

αγποηικϊν και παπάκηιυν 
πεπιοσϊν και ηυν ηοπικϊν 

ππυηοβοςλιϊν  



ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

1. ςμππάξειρ Γημοζίος – Ιδιυηικοω Σομέα (ΓΙΣ) 

Με ηηο ΓΙΣ επηρεηξείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ή ζηελ παξνρή    
ππεξεζηώλ, κε ζθνπό όρη κόλν ηελ εμαζθάιηζε  πξόζζεησλ πόξσλ, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε, πξνο     
όθεινο ησλ πνιηηώλ, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ δηαζέηεη, ησλ ηθαλνηήησλ  
ηνπ λα θαηλνηνκεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ζύλζεηα έξγα.  

 Σα βαζικά πλεονεκηήμαηα ηηρ εθαπμογήρ ηυν ΓΙΣ είναι: 

 Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο πξόζζεησλ έξγσλ θαη ππεξεζηώλ 

 Μεηαβίβαζε θηλδύλσλ ζηνπο ηδησηηθνύο θνξείο 

 Βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκόζηνο Σνκέαο 

• Καζνξηζκόο Πξνδηαγξαθώλ  
• Γηελέξγεηα δηαγσληζκώλ  
• Ιδηνθηεζία έξγνπ – 

παξαθνινύζεζε ζύκβαζεο  

Γεκόζηνο Σνκέαο 

• Καζνξηζκόο Πξνδηαγξαθώλ  
• Γηελέξγεηα δηαγσληζκώλ  
• Ιδηνθηεζία έξγνπ – 

παξαθνινύζεζε ζύκβαζεο  



ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΣ 

Πεξηβάιινλ- Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ 

• Τινπνίεζε ππνδνκώλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο 

• Μνλάδα επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο,   Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, 
Ννκνύ εξξώλ, Ν. Ηιείαο , Πεινπνλλήζνπ θιπ 

Δλέξγεηα 

• Αλαβάζκηζε θαη Βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  

• Αλαβάζκηζε Οδνθσηηζκνύ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο   

• Αλαβάζκηζε ηνπ Οδνθσηηζκνύ ζην Δζληθό θαη Δπαξρηαθό Γίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ  

Δθπαίδεπζε 

• Τινπνίεζε 8 ρνιηθώλ Μνλάδσλ ζηα Υαληά & αλαθαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο ησλ Λαώλ  

• Τινπνίεζε 14 ρνιηθώλ ππνδνκώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (1A)  

• Τινπνίεζε 10 ρνιηθώλ ππνδνκώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (1B)  

Πιεξνθνξηθή & Δπηθνηλσλίεο 

• Φεθηαθή θαηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ δηθαζηεξίσλ  

• Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Σειεκαηηθήο γηα ηελ πιεξνθόξεζε επηβαηώλ ησλ κέζσλ ηεο “Οδηθέο 
πγθνηλσλίεο ΑΔ” θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηόινπ ηεο  

Λνηπά  

• Αλαθαίληζε, αλαβάζκηζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ Γεκνηηθώλ Λνπηξώλ Νηζύξνπ 

• Yινπνίεζε ηεζζάξσλ 4 θνιπκβεηεξίσλ θαη δύν 2 γπκλαζηεξίσλ αλά ηελ Διιάδα 

• Μειέηε, Υξεκαηνδόηεζε, Καηαζθεπή,  Λεηηνπξγία, Σερληθή Γηαρείξηζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Ληκέλα 
(Μαξίλαο) Ναππιίνπ 



  
2. ςμβάζειρ παπασϊπηζηρ  

 Η ζύκβαζε παξαρώξεζεο δεκόζηνπ έξγνπ είλαη κηα ζύκβαζε, ε νπνία παξνπζηάδεη 
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε κηα ζύκβαζε δεκόζηνπ έξγνπ, εθηόο από ην γεγνλόο όηη 
ην εξγνιαβηθό αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ είηε ζην δηθαίσκα απηό, ζε ζπλδπαζκό κε θαηαβνιή 
ακνηβήο.  

      π.ρ. Καηαζθεπή θαη παξαρώξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζε αθίλεην ΟΣΑ : o ηδηώηεο 
αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα επί αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ΟΣΑ θαη ακείβεηαη 
απεπζείαο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο  

  
3. Αξιοποίηζη ακινήηος με ηο ζωζηημα ανηιπαποσήρ μέζυ ζωμβαζηρ καηαζκεςήρ  
δημοζίος Έπγος  

 Αμηνπνίεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ΟΣΑ κε ην ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο γηα ηελ 
θαηαζθεπή πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ : Ο ηδησηηθόο θνξέαο θαηαζθεπάδεη θηίξην/θηίξηα 
επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ΟΣΑ. ην δεκόζην θνξέα παξακέλεη ε θπξηόηεηα 
επί ηνπ θηηξίνπ ή επηκέξνπο νξόθσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 
πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ. Ο ηδησηηθόο θνξέαο απνθηά ηελ θπξηόηεηα επηκέξνπο 
δηεξεκέλσλ  ηδηνθηεζηώλ πξνο  αμηνπνίεζε από ηνλ ίδην γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε. 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 



ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020/ ΕΤΡΏΠΗ ΓΘΑ ΣΟΤ ΠΟΛΘΣΕ 2014 - 2020 

HORIZON 2020 (ΟΡΘΖΟΝΣΑ 2020) 

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020 (ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ, ΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΘΘΑΓΕΝΕΘΑ, 2014 - 2020) 

CREATIVE EUROPE 2014-2020 

LIFE 2014 - 2020 

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΚΑΘ ΣΩΝ ΜΘΚΡΟΜΕΑΘΩΝ 

ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ) 

EaSI: Απαζτόληζη και ηην Κοινωνική Καινοηομία 

ERASMUS + 

Πρόγραμμα "ΔIKAIOΤNH / JUSTICE" 

Διεσκόλσνζη "σνδέονηας ηην Εσρώπη" (ΔΕ) 

3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΣΗ ΕΕ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΤΓΕΘΑ 
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Βήκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ Γήκσλ γηα έξγα ΔΠΑ 



Τα προγράμματα & τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που 

προβλζπονται για την Τ.Α. είναι 
ανταγωνιςτικά 

Οι πιθανζσ ελλείψεισ τεχνικοφ & 
επιςτημονικοφ προςωπικοφ, αλλά 

& εμπειρίασ δυςχεραίνουν την 
ανταπόκριςη ςτισ απαιτήςεισ τησ 
νζασ προγραμματικήσ περιόδου 

Οι Δήμοι που θα είναι 
προετοιμαςμζνοι θα 

ζχουν ςαφζσ 
πλεονζκτημα ςτη 
διεκδίκηςη των 

παρεμβάςεων που 
ζχουν ςχεδιάςει   

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  



Τποζηήπιξη  Γήμυν  

 Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. δύλαηαη κε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 
λα αλαιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 
ζύλαςεο, επνπηείαο θαη επίβιεςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ κειεηώλ ελόο κηθξνύ  

 Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε άιινπο δήκνπο ή κε 
Πεξηθέξεηα   

 Η ΜΟΓ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηνπο Γήκνπο ζηελ 
σξίκαλζε έξγσλ  

 Γπλαηόηεηα ζύζηαζεο δηαδεκνηηθνύ πλδέζκνπ (σο 
ηερληθή ππεξεζία κηθξώλ Γήκσλ )  



Τινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ   

Τπνβνιή πξνηάζεσλ  

Παξαθνινύζεζε Πξνζθιήζεσλ  

Δθπόλεζε κειεηώλ - σξίκαλζε έξγσλ  

Δπηινγή ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ  

Αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηώλ  

Ιεξάξρεζε αλαγθώλ θαη πξνηεξαηνηήησλ –  Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Γήκνπ 

Παξαθνινύζεζε Σνκεαθώλ  Πξνγξακκάησλ θαη Π.Δ.Π. θαη Πξνγξακκάησλ από Δζληθνύο Πόξνπο  

Δλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε πξνζσπηθνύ θαη αηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  
Βήμαηα πποεηοιμαζίαρ ηυν Γήμυν 



ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  
eetaa.gr 



αο επραξηζηώ πνιύ!!!! 
 


