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Εγκύκλιος: 23 

ΘΕΜΑ:   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

2009 

 

ΣΧΕΤ. : 

 

α) Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων Του  Ν.3463/2006   

(ΦΕΚ 114 Α΄). 

β) Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Α.Π. 58939/25.10.2006 ). 

γ) Η Εγκύκλιος 66/2007 ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 50837/14.9.2007 ). 

δ)Η 18183/2.4.2007  (ΦΕΚ 534 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, 

δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με τη  διόρθωση 

σφάλματος (ΦΕΚ759 Β΄). 

ε)Η 45038/8.8.2007  (ΦΕΚ 1613 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 

της  υπ’ αριθμ  18183/2007 Υ.Α.» όπως αυτή ισχύει. 

στ)Το Προεδρικό ∆ιάταγμα 185/12.9.2007  (ΦΕΚ 221 Α΄) «Όργανα και  

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & ∆.Ο. 
 
 

Αθήνα, 30  Απριλίου 2009 
Α.Π. : 26103 
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ζ)Η 71841/21.12.2007  (ΦΕΚ 19 Β΄) Υπουργική Απόφαση     

«Τροποποίηση   της υπ’  αριθμ  18183/2007 Υ. Α.» όπως αυτή  ισχύει. 

η) Η Εγκύκλιος 8/2008 ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 8910/12.2.2008 ). 

θ) Η 16422/17.4.2008 16422/17-4-2008 (ΦΕΚ 699 Β΄) Υπουργική 

Απόφαση     «Τροποποίηση   της υπ’  αριθμ  18183/2007 Υ. Α.» όπως αυτή  

ισχύει. 

ι) Το έγγραφό μας με Α.Π. 15814/13.3.2008  ∆ιευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 8 

κ)Το έγγραφό μας με Α.Π. 70770/14.11.2008 70770/14-11-2008 με θέμα 

«Ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης» 

λ) Η Εγκύκλιος 8/2009 ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 10809/23.2.2009 ). 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 8/2009 και των τεχνικών ημερίδων που 

διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την 

ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΕΤΑΑ για την εξοικείωση των υπόχρεων Ο.Τ.Α. με τη 

διαδικασία εξειδίκευσης του τετραετούς  Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

Ετήσια Προγράμματα ∆ράσης, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η 

προθεσμία ολοκλήρωσης και υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος 

∆ράσης του 2009, έως την 29η Μαΐου 2009. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω τεχνικών ημερίδων για την εξυπηρέτηση των 

ΟΤΑ και τη στήριξη της προσπάθειάς τους, προκειμένου να ανταποκριθούν 

άμεσα και ολοκληρωμένα στη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης, 

έγινε αναλυτική παρουσίαση σχετικού ενδεικτικού Οδηγού - στις 11 και 18 

Μαρτίου στην Αθήνα και στις 19 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.  
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Ο Οδηγός είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών  

www.ypes.gr. και τα στελέχη του Υπουργείου και της ΕΕΤΑΑ είναι στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια. 

Επισημαίνεται ότι το 2010 (λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου) 

ολοκληρώνεται η πιλοτική εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

υπόχρεων ΟΤΑ. Συνεπώς, όλοι οι εν λόγω ΟΤΑ θα πρέπει, στο αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα, να έχουν ολοκληρώσει και υποβάλλει τα 

Επιχειρησιακά τους Προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α. 

18183/2007 και το φθινόπωρο του 2009 να καταθέσουν το Ετήσιο 

Πρόγραμμα ∆ράσης του έτους 2010 μαζί με τον Οικονομικό Προϋπολογισμό, 

έτσι ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων κατά το επόμενο έτος, 

σύμφωνα με το αρ.206 παρ.4 του Ν.3463/2006.  

                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                               ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ 
 

 

 
 

 
 


